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Visão geral do curso
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Descrição

O ISM (Information Storage and Management, armazenamento e gerenciamento 
de Informações) é o único curso deste tipo que proporciona compreensão 
aprofundada sobre a variedade dos componentes da infraestrutura de 
armazenamento  em ambientes clássicos e virtuais. Ele permite que os
participantes tomem decisões fundamentadas em um ambiente de TI cada vez 
mais complexo.  Proporciona um grande entendimento sobre as tecnologias de 
armazenamento subjacentes e prepara os participantes para conceitos, 
características , tecnologia e produtos avançados. Os participantes aprenderão 
sobre arquitetura, características e benefícios dos sistemas de armazenamento 
inteligente; sobre tecnologias de armazenamento de rede tais como FC SAN, IP 
SAN, NAS, e armazenamento baseado em objetos e unificação; soluções contínuas 
de negócios tais como backup e replicações; sobre a crescente e crítica área da 
segurança e gerenciamento de informação, e do novo campo de computação em 
nuvem.
Este curso exclusivo foca nos conceitos e princípios que são ilustrados e reforçados 
detalhadamente com exemplos dos produtos da EMC.

Público-alvo Clientes, parceiros, funcionários da EMC e do setor (inclusive alunos) 

Pré-
requisitos

• Conhecimento básico sobre a arquitetura computacional, sistemas 
operacionais, redes de trabalho e banco de dados 

• Experiência em alguma área específica de infraestrutura em TI é uma 
vantagem.
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Descrição do Curso: O ISM (Information Storage and Management, 
armazenamento e gerenciamento de Informações) é o único curso deste tipo que 
proporciona uma compreensão aprofundada sobre a variedade dos 
componentes da infraestrutura de armazenamento em ambientes clássicos e 
virtuais. Ele permite que os participantes tomem decisões fundamentadas em 
um ambiente de TI cada vez mais complexo.  Proporciona um grande 
entendimento sobre as tecnologias de armazenamento subjacentes e prepara os 
participantes para conceitos, características , tecnologia e produtos avançados. 
Os participantes aprenderão sobre arquitetura, características e benefícios dos 
sistemas de armazenamento inteligente; sobre tecnologias de armazenamento 
de rede tais como FC SAN, IP SAN, NAS, e armazenamento baseado em objetos e 
unificação; soluções contínuas de negócios tais como backup e replicações; sobre 
a crescente e crítica área da segurança e gerenciamento de informação e do novo 
campo de computação em nuvem. Este curso aberto exclusivo foca nos conceitos 
e princípios que são ilustrados e reforçados com exemplos de produtos da EMC

Público: 

•Profissionais experientes em armazenamento que podem não ter tido contato 
com todos os segmentos de infraestrutura de armazenamento moderno.

•Profissionais com experiência em TI que gerenciam infraestrutura de 
armazenamento, tanto em ambientes clássicos como virtuais. 
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•Estudantes e profissionais de TI que querem construir suas carreiras no setor de 
armazenamento.

•Equipes de TI de grandes empresas responsáveis direta ou indiretamente pelo 
planejamento, projeto, implementação  ou alavancagem da infraestrutura de 
informações. 

•Pessoas que estejam procurando pela certificação EMC Proven Professional 
Information Storage Associate v2 (EMCISA) 

Pré-requisitos: Para entender o conteúdo deste curso e completá-lo com sucesso 
o participante deve ter um conhecimento básico sobre arquitetura computacional, 
sistemas de operação, redes de trabalho e data base. Os participantes com 
experiência em áreas especificas de infraestrutura de armazenamento também 
conseguirão assimilar o material do curso. 

Course Introduction 2
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Objetivos do curso

Ao término  deste curso, você estará apto a:
• Avaliar as arquiteturas de armazenamento e importantes elementos 

do datacenter em ambientes clássicos, virtuais e em nuvem
• Explicar sobre componentes físicos e lógicos de uma infraestrutura de 

armazenamento incluindo armazenamento de subsistemas, RAID, e 
sistemas de armazenamento inteligente

• Descrever as tecnologias de armazenamento de rede, como FC SAN, IP 
SAN, FCoE, NAS, e armazenamento unificado e com base em objetos

• Articular soluções contínuas de negócios —backup e replicação, e 
arquivo para conteúdo e arquivo para gerenciar conteúdos

• Descrever requisitos e soluções de informação de segurança, e 
identificar parâmetros para gerenciar e monitorar infraestrutura de 
armazenamento em ambientes clássicos, virtuais e em nuvem

Introdução ao curso 3
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Ao término  deste curso, você estará apto a:

• Avaliar as arquiteturas de armazenamento e importantes elementos do 
datacenter em ambientes clássicos, virtuais e em nuvem

• Explicar sobre componentes físicos e lógicos de uma infraestrutura de 
armazenamento incluindo armazenamento de subsistemas, RAID, e sistemas 
de armazenamento inteligente

• Descrever as tecnologias de armazenamento de rede como FC SAN, IP SAN, 
FCoE, NAS, e armazenamento unificado e com base em objetos

• Articular soluções contínuas de negócios —backup e replicação, e arquivo para 
conteúdo e arquivo para gerenciar conteúdos

• Descrever requisitos e soluções de informação de segurança, e identificar 
parâmetros para gerenciar e monitorar infraestrutura de armazenamento em 
ambientes clássicos, virtuais e em nuvem
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Organização do curso

• Módulo 1 : Introdução ao armazenamento de informações
• Módulo 2 : Ambiente do data center
• Módulo 3 : Proteção de dados– RAID   
• Módulo 4 : Sistema de armazenamento inteligente
• Módulo 5 : Área de rede de armazenamento Fibre Channel (FC SAN) 
• Módulo 6 : IP SAN e FCoE
• Módulo 7 : NAS (Network-Attached Storage)
• Módulo 8 : Armazenamento unificado e com base em objeto 
• Módulo 9 : Introdução à continuidade de negócios
• Módulo 10 : Backup e arquivamento
• Módulo 11 : Replicação local
• Módulo 12 : Replicação remota
• Módulo 13 : Computação em nuvem
• Módulo 14 : Garantindo a infraestrutura de armazenamento
• Módulo 15 : Gerenciando a infraestrutura de armazenamento

Introdução ao curso 4
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O curso está organizado como mostrado acima com 15 módulos.
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Agenda

5

Módulos/Aulas

Dia 1

• Introdução ao Armazenamento de Informações
• Ambiente do Data Center
• RAID
• Sistema de Armazenamento Inteligente

Dia 2
• FC SAN
• IP SAN AND FCoE
• NAS

Dia 3

• Armazenamento Unificado e com base em Objetos
• Introdução à Continuidade de Negócios
• Backup e  Arquivamento

Dia 4
• Replicação Local
• Replicação Remota
• Computação em Nuvem

Dia 5
• Computação em Nuvem
• Garantindo a Infraestrutura de Armazenamento
• Gerenciando a Infraestrutura de Armazenamento

Introdução ao curso
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Obtenha sua certificação com o EMC Proven Professional!
• Curso de Armazenamento e Gerenciamento de Informação v2 apoia a certificação 

EMC Proven Professional. 
• O programa número 1 de certificação do setor de armazenamento e gerenciamento 

de informação. 

Próximas etapas:

Para mais informações, visite http://education.emc.com/certification.

Introdução ao curso 6

Detalhes da certificação EMC Proven Professional

Nível de Certificação Associado

Nome do Exame E10-001 Exame de Armazenamento e Gerenciamento de Informação 
Versão 2

Nome  da credencial EMC Proven Professional Information Storage Associate v2 (EMCISA)

1. Avalie seu nível de conhecimento
Faça um teste prático on-line para identificar 

as áreas que você precisa rever.

2. Valide seu conhecimento
Registre-se para seu exame supervisionado 

em um centro autorizado Pearson VUE 
próximo de você.

Course Introduction 6
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Por quê se tornar Proven?
Possuir a certificação significa investir em si mesmo e validar seu conhecimento, habilidade e 
especialização formalmente pelo programa de certificação e educação mais completo do setor.

Consiga a Comprovação. Junte-se à comunidade de profissionais dedicados e obtenha estes 
benefícios exclusivos:

Mantenha-se Atualizado- Garanta que seu conhecimento cresça no mesmo ritmo das mudanças tecnológicas

• Receba sem custo as atualizações Manutenção de Conhecimento sobre os mais novos produtos e tecnologias da EMC.

• Aprenda através de artigos técnicos detalhados encontrados em nossa biblioteca Compartilhando Conhecimentos.

Lidere e Recomende – Se estabeleça como um líder no setor

• Torne-se um defensor do setor de Armazenamento e Gerenciamento de Informação.

• Publique. Compartilhe sua especialização e suas práticas em nossa Competição Compartilhando Conhecimentos.

Conecte-se e Colabore– Junte-se a comunidade dos profissionais mais confiáveis do setor

• Discuta, compartilhe, ache respostas ou simplesmente junte-se à nossa comunidade on-line EMC Proven Professional.

Introdução ao curso 7

Curtir no Facebook
EMC Proven Professional http://education.EMC.com/ProvenCommunity

Siga-nos:
@EMCEducation, @EMCProven

Course Introduction 7

Descrição do Curso:
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Módulo – 1

Introdução ao  
armazenamento de 

informações

8Module 1: Introduction to Information Storage
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Ao completar este módulo, você estará apto à:
• Definir dados e informações
• Descrever tipos de dados
• Descrever a evolução da arquitetura de armazenamento
• Descrever os principais elementos de um data center
• Listar as principais características de um data center
• Fornecer um visão geral sobre computação virtual e na nuvem

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 9

Módulo 1: Introdução ao armazenamento de 
informações

Module 1: Introduction to Information Storage 9

Este módulo foca na definição de dados e de informações, tipos de dados e 
evolução da arquitetura de armazenamento. Além disso, apresenta os cinco 
principais elementos do datacenter e as suas principais características. Este 
módulo também oferece uma visão geral da computação virtual e em nuvem.
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Por quê gerenciamento e armazenamento de 
informações?
• Informação é o conhecimento derivado dos dados
• O crescimento da informação digital resultou na explosão de 

informações
• Vivemos em um mundo de controle-demanda 
 Precisamos de informações quando e onde forem necessárias

• Crescente dependência ao acesso às informações que seja 
rápido e confiável 

• As empresas procuram armazenar, proteger, otimizar e alavancar 
as informações
 Para ganhar vantagem competitiva
 Para conseguir oportunidade de novos negócios 

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 10

Module 1: Introduction to Information Storage 10

Informação é cada vez mais importante em nossas vidas. Nos tornamos 
dependentes da informação no século 21, vivendo em um mundo de controle-
demanda, o que significa que nós precisamos da informações à todo momento. 
Acessamos a Internet todos os dias para buscarmos informações, para 
participarmos de redes sociais, para enviarmos e recebermos e-mails, para 
compartilharmos fotos e vídeos, e para usarmos muitos outros aplicativos.  
Equipados com um crescente número de dispositivos geradores de conteúdo, as 
pessoas criam mais informações do que as empresas (incluindo as empresas 
públicas, sem fins lucrativos, etc.). As informações criadas pelas pessoas ganham 
mais valores quando compartilhadas com os outros. Ao ser criada, a informação 
fica alojada nos aparelhos, tais como telefones celulares, smartphones, tablets, 
câmeras e redes. Apesar de serem criadas por pessoas, as informações são 
armazenadas e gerenciadas por um número relativamente pequeno de 
empresas.

A importância, a dependência, e a quantidade de informações para o mundo dos 
negócios também continuam crescer de maneira surpreendente. Para obter 
sucesso nos negócios, as empresas dependem que o acesso à informações 
importantes, seja rápido e confiável. Alguns exemplos de processos e sistemas de 
negócios, que dependem de informação digital, incluem reservas de passagens 
aéreas, faturas de contas de telefones, comércio na Internet, banco eletrônico, 
processamento de transações com cartões de crédito, negociação de capital e 
estoque, processos de reivindicações de planos de saúde, pesquisa cientificas, e 
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assim por diante.  A crescente dependência de informações dos negócios fez com 
que os desafios de armazenamento, proteção e gerenciamento de dados também 
aumentassem. As obrigações legais, regulamentadas e contratuais relacionadas à 
disponibilidade e proteção de dados também contribuem para estes desafios.

Course Introduction 10



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

O que são dados?

• Os dados são convertidos em um 
formato mais conveniente: dados 
digitais

• Os fatores para o crescimento de 
dados digitais são:
 Aumento da capacidade de 

processamento de dados
 Armazenamento digital com custos 

mais baixos 
 Tecnologia de comunicação mais 

acessível e rápida
 Proliferação de aplicativos e 

dispositivos inteligentes

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 11

Coleção de fatos primários dos quais conclusões podem ser extraídas.
Dados

01010101010
10101011010
00010101011
01010101010
10101010101
01010101010

Filme Digital

Foto Digital

e-Book

email

Dados Digitais

10101011010
00010101011

10101010101

Foto

Livro

Carta

Filmes

Module 1: Introduction to Information Storage 11

Os dados são um conjunto de fatos primários dos quais conclusões podem ser 
extraídas. Cartas manuscritas, livro impresso, um foto de família impressa, cópias 
de documentos assinados de hipoteca, escrita bancária e passagem aérea são 
exemplos que contém dados.

Antes do advento dos computadores, os métodos adotados para criação e 
compartilhamento de dados foram limitados a poucas formas, tais como papel e 
filme. Hoje os mesmos dados podem ser convertidos em formas mais 
convenientes, tais como uma mensagem de e-mail, um livro eletrônico, uma 
imagem digital ou um filme digital. Estes dados podem ser gerados utilizando um 
computador e armazenados como sequência de números binários (0s e 1s). Os 
dados nesta forma são chamados de dados digitais e somente estarão acessíveis 
ao usuário depois que um computador os processar.

As empresas analisam os dados primários para identificar quais tendências são 
significativas. Baseados nestas tendências, uma empresa pode planejar ou 
modificar sua estratégia. Por exemplo, um varejista identifica os produtos e as 
marcas preferidas dos consumidores através da análise de seus padrões de 
compras e mantem um estoque destes produtos. Uma análise eficaz de dados 
não só aumenta os benefícios para as empresas, como também cria novas 
oportunidades de negócios ao utilizar as informações de maneira criativa.

Com o avanço das tecnologias de informática e comunicação, a taxa de geração e 
compartilhamento de dados cresceu exponencialmente. A lista a seguir contém 
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alguns fatos que contribuíram para o crescimento de dados digitais.

• Crescimento da capacidade de processamento de dados: os computadores 
modernos proporcionam um aumento significativo da capacidade de 
processamento e armazenamento. Isto permite a conversão do formato 
convencional de vários tipos de conteúdo e de mídia para o formato digital.

• Armazenamento digital com custo mais baixo: os avanços tecnológicos e a 
diminuição do custo dos dispositivos de armazenamento proporcionaram 
soluções de armazenamento de baixo custo. Este benefício no custo elevou o 
índice de dados digitais gerados e armazenados. 

• Tecnologia de comunicação mais rápida e  acessível: o ritmo de 
compartilhamento de dados digitais está mais rápido do que as abordagens 
tradicionais. Uma carta manuscrita pode levar uma semana para alcançar seu 
destino final, enquanto normalmente uma mensagem eletrônica, e-mail, leva 
somente alguns segundos para chegar até o seu destinatário.

• A proliferação dos aplicativos e dispositivos inteligentes: Smartphones, tablets
e os dispositivos mais recentes com os aplicativos inteligentes contribuíram 
significantemente para a geração do conteúdo digital.

Course Introduction 11
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Tipos de dados

• Os dados podem ser classificados 
como:
 Estruturado 
 Não-estruturado

• A maioria dos dados que estão 
sendo criados são não-
estruturados

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 12

Contratos

Imagens

Manuais

Raio-X

Mensagens 
Instantâneas

Formulários

Anexos de Email

Documentos

PDFs

Páginas da Web

Audio, Video

Faturas

Mídia Avançada

Estruturada (10%)

Banco de Dados

Não-estruturados  (90%)
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Os dados podem ser classificados como estruturados ou não estruturados com 
base em como eles são armazenados e gerenciados. Os dados estruturados são 
organizados em linhas e colunas em um formato rigidamente definido para que 
os aplicativos possam recuperá-los e processá-los de forma eficaz. Os dados 
estruturados são tipicamente armazenados usando o database management 
system (DBMS – sistema de gerenciamento de database).

Os dados são não-estruturados se seus elementos não puderem ser 
armazenados em linhas e colunas, o que torna difícil a consulta e a recuperação 
destes por aplicativos. Por exemplo, os contatos dos clientes que são 
armazenados em vários formatos como post-it, mensagens de e-mail, cartões de 
negócios, ou mesmo arquivos com formato digital como .doc, .txt e . pdf. Por 
serem não-estruturados, fica difícil recuperar  estes dados usando um aplicativo 
de gerenciamento tradicional de relação ao consumidor. A grande maioria de 
novos dados que estão sendo criados atualmente é não-estruturado. O setor é 
desafiado com novas arquiteturas, tecnologias, técnicas e habilidades para 
armazenar, gerenciar, analisar e criar valor dos dados não-estruturados de 
inúmeras fontes.
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Big Data

• Inclui dados estruturados e não-estruturados gerados por vários 
tipos de fontes

• A análise de grande volume de dados em tempo real exige novas 
tecnologias e ferramentas que ofereçam:
 Alta performance
 Plataforma de dados de processamento paralelo em grande escala 

(MPP) 
 Análise avançada

• A análise de big data oferece a oportunidade de transformar 
grandes volumes de dados em decisões acertadas

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 13

Refere-se ao conjunto de dados cujos tamanhos ultrapassam a habilidade 
das ferramentas de software normalmente utilizadas para capturar, 
armazenar e processar dentro de um limite de tempo aceitável.

Big Data

Module 1: Introduction to Information Storage 13

Big data é um conceito novo e em desenvolvimento que refere ao conjunto de 
dados cujos tamanhos ultrapassam a capacidade das ferramentas de software, 
comumente usadas para capturar, armazenar, gerenciar e processar dentro de 
um limite de tempo aceitável. Inclui tanto  dados estruturados quanto não-
estruturados gerados por várias fontes, incluindo aplicativos de transações de 
negócios, páginas da web, vídeos, imagens, e-mails, mídia social, etc. Estes 
conjuntos de dados normalmente necessitam de captura em tempo real ou 
atualização para análises, modelagem preditiva e tomadas de decisões.

A infraestrutura tradicional de TI, as ferramentas de processamento de dados e 
as metodologias são inadequadas para lidar com o volume, a variedade, o 
dinamismo e a complexidade do big data. Para analisar big data em tempo real é 
necessário técnicas, arquiteturas e ferramentas novas que forneçam alto 
desempenho, plataforma de dados para processamento paralelo em grande 
escala (MPP) e análises avançadas de conjuntos de dados.

Ciência de dados é uma disciplina emergente que permite às empresas obterem 
valor de negócio a partir do big data. Ciência de dados representa a síntese de 
várias disciplinas existentes, tal como estatística, matemática, visualização de 
dados e ciência da computação, permitindo ao cientista de dados desenvolver 
algoritmos avançados com a finalidade de analisar uma grande quantidade de 
informações para criar novo valor e tomar mais decisões baseadas em dados. 
Entre os vários setores e mercados, que estão procurando usar as técnicas da 
ciência de dados atualmente, estão a pesquisa médica e cientifica, assistência 
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médica, administração pública, detecção de fraude, mídia social, bancos, 
seguradoras e outras entidades baseadas em informação digital que se beneficiam 
da análises do big data. A arquitetura de armazenamento exigida para o big data 
deve ser simples, eficiente, e barata de ser gerenciada, além de oferecer acesso 
simultaneamente à múltiplas plataformas e fontes de dados.

Course Introduction 13
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Armazenamento

• Armazenamento de dados criados por indivíduos e organizações
 fornece o acesso aos dados que serão processados no futuro

• Os exemplos de dispositivos de armazenamento: 
 Cartão de mídia no telefone celular ou na câmera digital
 DVDs, CD-ROMs
 Drive de disco
 Arrays de discos
 Fitas

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 14

Module 1: Introduction to Information Storage 14

Os dados criados por indivíduos ou empresas devem ser armazenados de modo 
que sejam de fácil acesso para serem processados posteriormente. Em um 
ambiente computacional, os dispositivos projetados para armazenarem dados 
são denominados dispositivos de armazenamento ou simplesmente 
armazenamento. O tipo de armazenamento utilizado varia baseado no tipo de 
dados e na taxa que é criada e utilizada. Dispositivos como o cartão de mídia no 
telefone celular ou na câmera digital, DVDs, CD-ROMs e drive de disco nos 
computadores pessoais são exemplos de dispositivos de armazenamento.

As empresas possuem várias opções disponíveis para armazenamento de dados, 
incluindo os discos rígidos internos, discos externos arrays e fitas.
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A evolução da arquitetura de armazenamento

Módulo 1: Introdução ao Armazenamento de Informações 15

Servidor
Departamento 

1

Servidor
Departamento 

2  2

Servidor
Departamento 

3 

Arquitetura de Armazenamento centrado em 
Servidores

Arquitetura de Armazenamento centrado em Informações

Servidor
Departamento 

1

Servidor
Departamento 

2

Servidor
Departamento 

3

Dispositivo de Armazenamento

Armazenamento 
em Rede
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Historicamente as empresas centralizavam os computadores (mainframes) e os 
dispositivos de armazenamento de informações (rolos de fitas e pacotes de 
discos) em seus data centers. A evolução dos sistemas abertos, sua acessibilidade 
e a facilidade de implantação tornou possível que cada departamento da 
empresa tivesse seu próprio servidor e armazenamento. Nas implementações de 
sistemas abertos anteriores, o armazenamento era tipicamente interno para o 
servidor. Estes dispositivos de armazenamento não podiam ser compartilhados 
com outros servidores. Esta abordagem é chamada de arquitetura de 
armazenamento centrada no servidor. Neste tipo de arquitetura, cada servidor 
tem um número limitado de dispositivos de armazenamento e qualquer tarefa 
administrativa, tais como manutenção do servidor ou aumento da capacidade de 
armazenamento, poderia resultar em não disponibilizar as informações. A 
proliferação de servidores nos departamentos de uma empresa resultou em ilhas 
de informações desprotegidas, não gerenciadas e fragmentadas além de um 
aumento nas despesas de capital e operacionais.

Para superar estes desafios o armazenamento evoluiu de uma arquitetura 
centrada no servidor para uma arquitetura centrada em informações. Neste tipo 
de arquitetura os dispositivos de  armazenamento são gerenciados centralmente 
e independentes dos servidores. Estes dispositivos de armazenamento 
gerenciados centralmente são compartilhados com múltiplos servidores. Quando 
um novo servidor é implantado no ambiente, o armazenamento é atribuído a 
partir dos mesmos dispositivos de armazenamento compartilhado para esse 



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

servidor. A capacidade de armazenamento compartilhado pode ser aumentada de 
forma dinâmica, adicionando mais dipositivos de armazenamento sem afetar a 
disponibilidade das informações. Neste tipo de arquitetura o gerenciamento de 
informações é mais fácil e rentável.

A tecnologia e a arquitetura de armazenamento continuam a evoluir, o que 
possibilita às empresas consolidar, proteger, otimizar e alavancar seus dados para 
atingir maior retorno sobre ativos de informações.

Course Introduction 15
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Data Center

• Os principais elementos de um data center
 Aplicativos
 Sistema de gerenciamento de base de dados(DBMS)
 Host ou processador
 Rede
 Armazenamento

• Estes importantes elementos trabalham juntos para atender as 
exigências do processamento de dados
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É uma local que contém armazenamento, registros, rede e outros recursos 
de TI para fornecer capacidade de processamento de dados centralizado.

Data Center
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As organizações mantém os data centers para proporcionar processamento de 
dados centralizados na empresa. Os data centers abrigam e gerenciam grande 
quantidade de dados. A  infraestrutura do data center inclui componentes de 
hardware, como computadores, sistemas de armazenamento, dispositivos de 
rede, backups de energia e componentes de software, como aplicativos, sistemas 
operacional e software de gerenciamento. Também inclui controles de 
ambientes, como ar condicionados,  supressão de incêndio e ventilação. Grandes 
empresas frequentemente mantém mais de um data center para distribuir a 
quantidade de processamento de dados e fornecer  backup em caso de acidente.

Os cinco principais elementos que são essências para o funcionamento do data 
center são:

•Aplicativos: Um programa de computador que ofereça lógica para as operações 
de computação.

•Sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS- database management 
system): Oferece uma maneira estruturada para armazenar dados em tabelas 
organizadas logicamente e que estão inter-relacionadas.

•Host ou computador: Uma plataforma computacional (hardware, firmware e 
software) que roda aplicativos e base de dados.

• Rede: Um caminho de dados que facilita a comunicação entre vários 
dispositivos em rede.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

•Armazenamento: um dispositivo que armazena dados constantemente para 
serem usados posteriormente. 

Estes principais elementos são tipicamente vistos e gerenciados separadamente, 
mas todos os elementos devem trabalhar juntos a fim de atender as exigências do 
processamento de dados

Nota: Neste curso host, computador e servidor são usados separadamente para 
representar o elemento que roda os aplicativos 

Course Introduction 16
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Data center: exemplo de sistema de transação de pedido 
on-line
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LAN/WAN
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Armazenamento
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Interface
do

Usuário

Host/ 
Computador

OS e DBMS

Array de
Armazenamento
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A figura no slide mostra um exemplo do sistema de transação de pedido on-line 
que envolve os cinco elementos principais de um data center e a funcionalidade 
no processo de negócios.

Um cliente faz o pedido através de sua máquina conectada através do LAN/WAN 
ao host, que roda um aplicativo de processo de pedido. O cliente acessa o 
sistema de gerenciamento de base de dados (DBMS) no host através do 
aplicativo para fornecer a informação relacionada ao pedido, como o nome do 
cliente, endereço, forma de pagamento, produtos e quantidade pedidos.

O gerenciamento de base de dados (DBMS) utiliza o sistema operacional do host 
para gravar estes dados nos discos físicos do array de armazenamento. A rede de 
armazenamento proporciona um link entre o host e o array de armazenamento e 
transporta a solicitação para ler ou gravar os dados entre eles. O array de 
armazenamento, após receber do host a solicitação de leitura ou gravação,  
realiza as operações necessárias para armazenar os dados no discos físicos.
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Principais características de um data center
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DisponibilidadeDisponibilidade

Integridade
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GerenciamentoGerenciamento
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Manter as atividades sem interrupção dos data centers é fundamental para a 
sobrevivência e sucesso da empresa. Embora as características mostradas nos 
slides sejam aplicáveis a todos os elementos da infraestrutura do data center, o 
foco aqui é nos sistemas de armazenamento.

•Disponibilidade: um data center deve assegurar a disponibilidade de 
informações para quando forem requisitada. A não disponibilidade de 
informações poderia custar milhões de dólares por hora às empresas, como os 
serviços financeiros, de telecomunicação e de comercio eletrônico.

•Segurança: Os data centers devem estabelecer políticas, procedimentos e 
integração dos principais elementos para evitar acesso não autorizado às 
informações.

• Escalabilidade: o crescimento nos negócios geralmente pede implementação 
de mais servidores, novos aplicativos e base de dados extras. Os recursos do data 
center devem se expandir baseados nas exigências, sem interromper as 
operações dos negócios. 

•Desempenho: todos os elementos do data center devem oferecer um 
desempenho ideal baseado nos níveis de serviços exigidos. 

• Integridade dos dados: a integridade dos dados refere-se aos mecanismos, 
como os códigos de correção de erros ou paridade de bits, que asseguram que os 
dados sejam armazenados e recuperados da mesma forma que foram recebidos.
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•Capacidade: as operações do data center exigem recursos adequados para 
armazenar e processar uma grande quantidade de dados de forma eficiente. 
Quando a necessidade de capacidade aumenta, o data center deve oferecer um 
capacidade adicional sem interromper a disponibilidade dos dados ou com 
interrupções mínimas. A capacidade deve ser gerenciada realocando os recursos 
existentes ou adicionando novos recursos.

•Gerenciamento: O data center deve oferecer um gerenciamento fácil e integrado 
de todos os seus elementos. O gerenciamento pode ser alcançado através da 
automação e da redução de intervenção humana (manual) em tarefas comuns.

Course Introduction 18
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Gerenciamento do data center

• As principais atividades de gerenciamento incluem
 Monitoramento

 Processo contínuo de reunir as informações de vários elementos e 
serviços executados no data center

 Relatório
 Detalhes sobre o desempenho, capacidade e uso dos recursos

 Abastecimento
 Configuração e alocação de recursos para atender as exigências de 

capacidade, disponibilidade, desempenho e segurança

• A virtualização e a nuvem mudaram a forma na qual os recursos 
de infraestrutura do data center são abastecidos e gerenciados
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Gerenciar data centers envolve várias tarefas. As principais atividades de 
gerenciamento incluem: 

•Monitoramento: é o processo contínuo de reunir as informações de vários 
elementos e serviços executados no data center. Os aspectos de um data center 
incluem segurança, desempenho, disponibilidade e capacidade.

•Relatório: é feito periodicamente sobre o desempenho, a capacidade e o uso 
dos recursos. Estas tarefas ajudam a estabelecer justificativas de negócios e 
estornos de custos associados às operações do data center.

Abastecimento: é o processo de abastecer o hardware, software e outros 
recursos exigidos para o funcionamento do data center. As atividades de 
abastecimento incluem, primeiramente, os recursos de gerenciamento para 
atender as exigências de capacidade, disponibilidade, desempenho e segurança. 
A virtualização e a nuvem mudaram a forma que os recursos de infraestrutura do 
data center são abastecidos e gerenciados. As empresas estão implementando, 
rapidamente, a virtualização de vários elementos dos data centers para otimizar 
o seu uso. Além disso, a pressão contínua sobre os custos em TI e as exigências 
de processamento de dados sob demanda resultaram na adoção da computação 
em nuvem.
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Virtualização: uma visão geral

• A virtualização é uma técnica de abstrair os recursos físicos e 
fazê-los aparecer como recursos lógicos
 Por exemplo, dividir os discos brutos

• Agrupa os recursos físicos e oferece uma visão agregada das 
capacidades dos recursos físicos

• Os recursos virtuais podem ser criados a partir dos recursos 
físicos agrupados
 Melhora o uso dos recursos físicos de TI
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A virtualização é uma técnica de abstrair os recursos físicos, tais como 
processamento, armazenamento e rede,  e fazê-los aparecer como recursos 
lógicos.

A virtualização existe no setor de TI há muitos anos e em diferentes formatos. Os 
exemplos mais comuns de virtualização são as memórias virtuais usadas nos 
sistemas de processamento e de divisão dos discos brutos.

A virtualização permite o agrupamento dos recursos físicos e oferece uma visão 
agregada das capacidades destes recursos. Por exemplo, a virtualização de 
armazenamento permite múltiplos aparelhos de armazenamento agrupados 
parecerem como uma entidade de armazenamento grande e única. Do mesmo 
modo, ao utilizar a virtualização, a capacidade da CPU dos servidores agrupados 
fisicamente, pode ser vista como conjunto de energia de todas as CPUs (em 
megahertz). A virtualização também permite o gerenciamento centralizado dos 
recursos agrupados.

Os recursos virtuais podem ser criados e provisionados a partir de recursos físicos 
agrupados. Por exemplo, um disco virtual de uma determinada capacidade pode 
ser criado a partir de um armazenamento agrupado ou um servidor virtual com 
energia e memória específica da CPU pode ser configurado a partir de um 
processamento agrupado.

Estes recursos virtuais compartilham os recursos físicos agrupados, que melhora 
a utilização dos recursos físicos de TI. 
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Com base nas exigências dos negócios, a capacidade pode ser adicionada ou 
removida dos recursos virtuais sem qualquer interrupção dos aplicativos ou dos 
usuários. Com a melhor utilização dos ativos de TI, as empresas podem 
economizar nos custos associados à aquisição e gestão de novos recursos físicos. 
Além disso, menos recursos físicos significa menos espaço e energia, o que leva a 
uma melhor economia e uma computação “verde”.

Course Introduction 20
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Computação em nuvem: uma visão geral

• Permite que as pessoas e as empresas utilizem os recursos de TI 
como um serviço em rede

• Permite autoatendimento de solicitações e automatiza o 
processo de solicitação
 Permite que usuários aumentem ou diminuíam o uso dos recursos 

computacionais rapidamente

• Permite a medição baseada no consumo
 Os consumidores pagam somente pelos recursos que utilizam

 Por exemplo: horas de uso da CPU, quantidade de dados, e 
Gigabytes dos dados armazenados
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No atual ambiente competitivo e de ritmo rápido, as empresas precisam ser ágeis 
e flexíveis para atender as exigências de mudanças do mercado. Isto leva a uma 
rápida expansão e atualização de recursos  sem uma adequação dos orçamentos 
estagnados de TI. A computação em nuvem atende estes desafios de forma 
eficiente permitindo às pessoas ou empresas utilizarem os recursos de TI como 
um serviço através da rede. Ela oferece um processamento altamente expansivo 
e flexivo que permite o abastecimento de recursos de acordo com a demanda. Os 
usuários podem aumentar ou diminuir a demanda de processamento, incluindo a 
capacidade de armazenamento, com o mínimo de esforço gerencial ou o mínimo 
de interação com o provedor do serviço. A computação em nuvem potencializa o 
autoatendimento solicitando através de um processo de solicitação totalmente 
automatizado, além de permitir a medição baseada no consumo, portanto, os 
consumidores pagarão somente pelos recursos que utilizarem, como por 
exemplo o tempo que as CPUs foram usadas, a quantidade de dados transferidos, 
e os gigabytes dos dados armazenados. A infraestrutura em nuvem é geralmente 
construída sobre data centers virtuais, que oferecem o agrupamento e 
abastecimento rápido de recursos. O armazenamento de informações em 
ambientes virtuais ou em nuvem será detalhado posteriormente neste curso
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Módulo 1: resumo

Pontos importantes mostrados neste módulo:
• Dados e informações
• Tipos de dados
• Big data
• Evolução da arquitetura de armazenamento
• Principais elementos do data center
• Principais características do data center
• Computação virtual e em nuvem
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Este modulo abrangeu as definições de dados e de informações. Os dados são 
uma coleção de fatos brutos dos quais conclusões podem ser tiradas e 
informações são a inteligência e o conhecimento derivado dos dados. Os 
negócios analisam os dados brutos a fim de identificarem tendências 
significativas. Baseado nestas tendências, a empresa pode planejar ou modificar 
sua estratégia.

Os dados podem ser classificados como estruturados ou não estruturados. Big 
data é o conjunto de dados cujos tamanhos ultrapassam a capacidade das 
ferramentas de software normalmente utilizadas para capturar, armazenar, 
gerenciar e processar dentro de um limite de tempo aceitável. A arquitetura 
centrada em informações é normalmente implantada nos data centers atuais. Ela 
ajuda a superar os desafios de uma arquitetura de armazenamento centrada em 
servidor.

O data center possui cinco elementos fundamentais tais como aplicativo, sistema 
de gerenciamento de base de dados (DBMS – database management system), 
host, rede e armazenamento.

As principais características dos dados são a disponibilidade, segurança, 
capacidade de expansão, desempenho, integridade dos dados, capacidade e 
gerenciamento.

A virtualização é a técnica  de tornar os recursos físicos abstratos, como por 
exemplo processamento, armazenamento, rede, em recursos lógicos.
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A computação na nuvem permite que as pessoas ou as empresas utilizem os 
recursos de TI como um serviço em rede.

Course Introduction 22
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Verifique seu conhecimento – 1

• Qual das alternativas abaixo é um exemplo de dados estruturados?
A. Imagem
B. Documento em PDF
C. Base de dados
D. Página da Web

• Qual das alternativas abaixo é verdadeira em relação ao big data?
A. Inclui somente dados não-estruturados
B. Inclui dados de uma única fonte
C. É capturado eficientemente usando as ferramentas do software 

tradicional
D. O tamanho dos dados ultrapassa a capacidade de processamento do 

software tradicional
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Verifique seu conhecimento – 2

• Qual é a característica da arquitetura centrada em informações?
A.O armazenamento é no interior dos servidores
B.Evita o compartilhamento entre servidores
C. Consiste em servidor, rede e armazenamento em um único sistema
D.O armazenamento é gerenciado centralmente e independe dos servidores

• Qual é a descrição mais exata sobre a virtualização?
A.Proporciona serviços medidos sob demanda
B.Recursos físicos abstratos em recursos lógicos
C. Agrupa os recursos lógicos para oferecer a integridade de dados
D.Possibilita o gerenciamento descentralizado entre os data centers

Module 1: Introduction to Information Storage 24
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Verifique seu conhecimento – 3

• O que é necessário para que a capacidade da solução de armazenamento 
cresça juntamente com os negócios?
A. Disponibilidade
B. Gerenciamento
C. Integridade
D. Capacidade de expansão
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Ambiente do Data Center 

26Module 2: Data Center Environment
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Ao completar este módulo você estará apto à:
• Descrever os principais elementos de um datacenter
• Descrever a virtualização no aplicativo e na camada do host
• Descrever os componentes e o desempenho do drive do disco
• Descrever o acesso do host ao armazenamento através do

DAS
• Descrever o funcionamento e os benefícios dos flash drives
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Módulo 2: Ambiente do datacenter

Module 2: Data Center Environment 27

Este módulo abrange os principais componentes do data center e inclui a virtualização 
no processamento, na memória, na área de trabalho e no aplicativo. Ele também enfoca 
os subsistemas de armazenamento, fornece detalhes sobre os componentes, a 
geometria e os parâmetros de desempenho de um drive de disco além de explicar sobre 
a conectividade entre host e armazenamento que é facilitada por várias tecnologias.
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Módulo 2: Ambiente do datacenter

Os seguintes tópicos serão apresentados nesta aula:
• Aplicativo e virtualização do aplicativo
• DBMS –Sistema de gerenciamento da base de dados
• Componentes do sistema do host
• Virtualização do processamento e da memória

Aula 1: Aplicativo, DBMS e host (processamento)
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Esta aula abrange os três principais componentes de um data center: aplicativo, DBMS e 
computação. Além disso, explica os componentes de hardware e de software de um 
sistema de processamento incluindo sistema operacional, LVM (Logical Volume 
Management, gerenciamento de volumes lógicos), file system e driver de dispositivos . A 
virtualização em relação aos aplicativos e à computação também será discutida nesta 
aula.
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Aplicativo

• Um programa de software que proporciona operações de 
processamento lógico

• Aplicativos normalmente implantados em um datacenter
 Aplicativos de negócios – e-mail, ERP-enterprise resource planning, 

DSS-decision support system
 Aplicativos de gerenciamento – gerenciamento de recursos, ajuste 

de desempenho, virtualização
 Aplicativos de proteção de dados – backup, replicação
 Aplicativos de segurança – autenticação, antivírus

• As principais características de I/O de um aplicativo
 Leitura intensa vs. Gravação intensa
 Sequencial vs. aleatório
 Tamanho do I/O
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Um aplicativo é um programa de computador que fornece a lógica para as operações 
computacionais. O aplicativo envia solicitações para o sistema operacional subjacente 
para que este execute as operações de leitura/gravação no dispositivo de 
armazenamento. Os aplicativos podem ser dispostos em camadas sobre o banco de 
dados, o qual por sua vez, utiliza os serviços do sistema operacional para executar as 
operações de leitura/gravação nos dispositivos de armazenamento. Os aplicativos 
implementados em um ambiente de data center são normalmente categorizados como 
aplicativos de negócios, aplicativos de gerenciamento de infraestrutura, aplicativos de 
proteção de dados e aplicativos de segurança. Alguns exemplos destes aplicativos são e-
mails, ERP (Enterprise Resource Planning) , DSS (Decision Support System), 
gerenciamento de recursos, backup e aplicativos de autenticação e de segurança. As 
características de I/O geradas por estes aplicativos influenciam o desempenho geral do 
sistema de armazenamento e os projetos de soluções de armazenamento. As 
características de I/O de um aplicativo são:

• Leitura vs. gravação intensiva

• Sequencial vs. aleatório

• Tamanho do I/O
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Virtualização do aplicativo

• Permite que o aplicativo seja entregue em um ambiente isolado
 Agrega os recursos do sistema operacional (SO) e dos aplicativos 

em um container virtual
 Assegura a integridade do sistema operacional (SO) e dos 

aplicativos
 Evita o conflito entre os diferentes aplicativos ou as versões 

diferentes de um mesmo aplicativo
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É uma técnica para apresentar um aplicativo ao usuário final sem a 
necessidade de instalação, integração ou dependência de uma 
plataforma de processamento subjacente. 

Virtualização do aplicativo

Module 2: Data Center Environment 30

A virtualização do aplicativo quebra a dependência entre o aplicativo e a plataforma 
subjacente (SO e hardware) e encapsula o aplicativo e os recursos necessários do SO 
dentro de um container virtualizado. Esta tecnologia proporciona a capacidade de 
implementar aplicativos sem qualquer mudança no SO subjacente, no file system ou no 
registro da plataforma computacional no qual eles estão implementados. Como os 
aplicativos virtualizados seguem em um ambiente isolado, o SO subjacente e outros 
aplicativos estão protegidos de possíveis corrupções. Ha muitos cenários nos quais 
podem aparecer conflitos caso múltiplos aplicativos ou múltiplas versões do mesmo 
aplicativo estejam instalados na mesma plataforma computacional. A virtualização do 
aplicativo elimina este conflito ao isolar as diferentes versões de um aplicativo e dos 
recursos SO associados.
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Sistema de gerenciamento do banco de dados (DBMS)

• O banco de dados é uma forma estruturada para armazenar 
dados em tabelas organizadas logicamente que estão 
interligadas
 Ajuda a otimizar o armazenamento e a recuperação de dados

• O sistema de gerenciamento do banco de dados controla a 
criação, a manutenção e o uso do banco de dados
 Processa o pedido de dados por um aplicativo 
 Instrui o SO a recuperar os dados apropriados do armazenamento

• Os exemplos mais conhecidos de sistema de gerenciamento do 
banco de dados são MySQL, Oracle RDBMS, SQL Server, etc.
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Um banco de dados é uma forma estruturada de armazenar dados em tabelas 
organizadas logicamente que estão interligadas. O banco de dados ajuda a otimizar o 
armazenamento e a recuperação dos dados. O DBMS controla a criação, a manutenção e 
o uso do banco de dados, além de processar a solicitação de dados por um aplicativo e 
instrui o sistema operacional a transferir do armazenamento os dados apropriados.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Host

• Recurso que roda os aplicativos com a 
ajuda de componentes computacionais 
subjacentes
 Exemplos: servidores, mainframes, laptop, 

computadores de mesa, tablets, conjunto 
de servidores, etc. 

• Formado por componentes de hardware e 
software

• Componentes de Hardware
 Inclui CPU, memória, e dispositivos I/O

• Componentes de Software 
 Inclui OS, dispositivos de driver, file system, 

gerenciador de volume, etc.
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IP
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Usuários armazenam e recuperam dados através de aplicativos. Os computadores onde 
estes aplicativos são executados são chamados de host ou sistema computacional que
podem ser máquinas físicas ou virtuais. Um software de virtualização computacional 
permite criar máquinas virtuais em cima da infraestrutura computacional física. 
Posteriormente, discutiremos sobre  virtualização computacional e máquinas virtuais. 
Alguns exemplos de host incluem os computadores de mesa, servidores ou clusters de 
servidores, servidores virtuais, laptops e dispositivos móveis. Um host consiste de CPU, 
memória, dispositivos de entrada e saída (I/O) e uma coleção de produtos de software 
para desempenhar as operações computacionais. Este software inclui o sistema 
operacional, file system, gerenciamento de volumes lógicos, dispositivos do driver e 
pode ser instalado individualmente ou pode ser parte de um sistema operacional.
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Sistema operacional e dispositivo de driver

• Em um ambiente tradicional o SO fica entre os aplicativos e o 
hardware
 É responsável por controlar o ambiente

• Em um ambiente virtual a camada virtual trabalha entre o SO e o 
hardware
 A camada virtual controla o ambiente
 O SO trabalha como coadjuvante e controla somente o ambiente 

do aplicativo
 Em algumas implementações o SO é modificado para comunicar 

com a camada virtual

• O dispositivo do driver é um software que permite o SO 
reconhecer um dispositivo específico  

Módulo 2: Ambiente do Data Center 33

Module 2: Data Center Environment 33

Em um ambiente computacional tradicional, o sistema operacional controla todos os 
aspectos computacionais. O sistema operacional trabalha entre o aplicativo e os 
componentes físicos do sistema computacional fornecendo ao aplicativo acesso aos 
dados, monitorando e respondendo às ações dos usuários e do ambiente. Ele organiza e 
controla os componentes do hardware, gerencia a alocação dos recursos do hardware e 
oferece segurança  básica ao acesso e à utilização de todos os recursos gerenciados. Um 
sistema operacional também desempenha as tarefas básicas de gerenciamento de 
armazenamento enquanto gerencia outros componentes relacionados, como file 
systems, gerenciamento de volumes, e drivers dos dispositivos. 

Em um ambiente computacional virtualizado, a camada de virtualização trabalha entre o 
sistema operacional e os recursos do hardware. Aqui o SO pode trabalhar de modo 
diferente com base no tipo de virtualização computacional implementada. Em uma 
implementação típica, o SO funciona como um guest e desempenha somente as 
atividades relacionadas à interação do aplicativo. Neste caso, as funções de 
gerenciamento do hardware são controladas pela camada de virtualização. Um driver de 
dispositivo é um software especial que permite ao sistema operacional interagir com um 
dispositivo específico, como uma impressora, um mouse ou um drive de disco. Um 
driver de dispositivo permite que o sistema operacional reconheça, acesse e controle os 
dispositivos. Drivers de dispositivo são dependentes do hardware e específicos ao 
sistema operacional.
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Virtualização da memória

• É uma característica do SO que apresenta ao 
aplicativo uma memória maior do que a 
memória disponível fisicamente
 O espaço adicional da memória vem do 

armazenamento do disco
 O espaço usado para a memória virtual no disco é 

chamado de "espaço de troca/ arquivo de troca ou 
arquivo de página"

 As páginas inativas de memória são movidas da 
memória física para o arquivo de troca

 Ela proporciona o uso eficiente da memória física 
disponível

 O acesso aos dados a partir do arquivo de troca é 
mais lento – o uso de flash drivers para os espaços 
de troca possibilita um desempenho melhor
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Sistema operacional

Memória

Troca 
interna

Troca 
externa

Drive de 
disco
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A memória foi e continua sendo um componente caro de um host. Ela determina o 
tamanho e o número de aplicativos que podem ser executados no host. A virtualização 
da memória permite que múltiplos aplicativos e processos, cuja exigência de memória 
total é maior do que a memória física disponível, sejam executados no host sem afetar 
um ao outro. A virtualização da memória é uma característica do sistema operacional 
que virtualiza a memória física (RAM) de um host. Ela cria uma memória virtual com um 
espaço de endereçamento maior do que o espaço da memória física presente no 
sistema computacional. A memória virtual engloba o espaço de endereçamento da 
memória física e parte do armazenamento do disco. O utilitário do sistema operacional 
que gerencia a memória virtual é conhecido como VMM (Virtual Memory Manager -
gerenciador da memória virtual). O VMM gerencia o mapeamento da memória virtual 
para a física e obtém dados a partir do armazenamento de disco quando um processo 
faz referência a um endereço virtual que aponta para dados no armazenamento em 
disco. O espaço utilizado pelo VMM no disco é conhecido como espaço swap. Um 
espaço swap, também conhecido como arquivo page ou arquivo swap, é a parte do 
drive do disco que se parece com a memória física para o sistema operacional. Na 
implementação da memória virtual, a memória de um sistema está dividida em blocos 
contíguos de páginas com tamanhos fixos. Um processo conhecido como paginação,
move páginas inativas da memória física para os arquivos swap e as traz de volta para a 
memória física quando necessário. Isto permite o uso eficiente da memória física 
disponível entre diferentes aplicativos. O sistema operacional normalmente move 
páginas inativas para os arquivos swap para que haja RAM suficiente disponível para os 
processos mais ativos. O acesso às páginas dos arquivos swap é mais lento do que das 
páginas de memória física, pois as páginas dos arquivos swap estão alocados no drive de 
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disco que é mais lento do que a memória física.
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Gerenciador de volumes lógicos 
(LVM –logical volume manager )
• É responsável por criar e controlar o 

nível lógico de armazenamento do host
 A visão física do armazenamento é 

convertida para uma visão lógica
 Os blocos de dados lógicos são 

mapeados para blocos de dados físicos

• Um ou mais volumes físicos formam o 
grupo de volume
 LVM – o gerenciador de volumes 

lógicos gerencia o grupo de volumes 
como uma entidade única 

• Os volumes lógicos são criados a partir 
de um grupo de volume
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Bloco lógico
do disco

Grupo de volume

Volume físico 2 Volume físico 3

Volume  lógico

Volume lógico

Volume físico 1
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No passado, o drive de disco inteiro seria alocado para o file system ou para outra 
entidade de dados utilizada pelo sistema operacional ou pelo aplicativo. A desvantagem 
era a falta de flexibilidade. Quando um drive de disco ficava sem espaço, não era fácil 
aumentar o tamanho do file system. Além disso, enquanto a capacidade do drive de 
disco aumentava, alocar o drive de disco inteiro para o file system geralmente resultava 
em subutilização da capacidade de armazenamento. A evolução dos LVMs (Logical
Volume Managers- gerenciamento de volume lógicos) permitiu a extensão dinâmica da 
capacidade do file system e o gerenciamento eficiente do armazenamento. O LVM é um 
software que é executado no sistema computacional e que gerencia os armazenamento 
lógico e físico. O LVM está em uma camada intermediária entre o file system e o disco 
físico. Ele pode particionar um disco de capacidade maior em discos virtuais de 
capacidades menores ( o processo é chamado de particionamento) ou agregar diversos 
discos menores para formar volume virtual maior (o processo é chamado concatenação). 
O LVM fornece acesso otimizado ao armazenamento e simplifica o gerenciamento de 
recursos de armazenamento. Ele esconde os detalhes sobre o disco físico e a localização 
dos dados no disco permitindo que os administradores alterem a alocação do 
armazenamento mesmo quando o aplicativo estiver sendo executado. Atualmente, a 
maioria dos LVMs são oferecidos como parte do sistema operacional.
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Exemplo de LVM: particionamento e concatenação
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Particionamento Concatenação

Volume lógico

Volume físico

Hosts
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O particionamento do disco foi introduzido para melhorar a flexibilidade e o uso dos 
drives de discos. No particionamento o drive de disco é dividido em containers lógicos 
chamados de volumes lógicos. Por exemplo, um drive físico grande pode ser 
particionado em diversos volumes lógicos para manter os dados de acordo com os 
requisitos do file system e do aplicativo. As partições são criadas a partir de grupos 
cilíndricos contíguos quando o disco rígido é configurado inicialmente no host. O file 
system do host acessa os volumes lógicos sem qualquer conhecimento do 
particionamento e da estrutura física do disco.

Concatenação é o processo de agrupar diversos drives físicos e apresentá-los para o host 
como um grande volume lógico.
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File System
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1 2 3

456

Mapeado para Mapeado para 

Usuário

Arquivos File system 

Blocos do file system 

Extensões lógicas LVM 
Extensões do 

Disco físicoSeções do disco

Cria/
Gerencia

Mapeado para

Ficam em Mapeado para
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Arquivo é um conjunto de registros relacionados ou de dados armazenados como 
unidade com nome. Um file system é uma estrutura hierárquica de arquivos que permite 
acesso fácil aos arquivos de dados que estão localizados em um drive de disco, em um 
disco particionado ou em um volume lógico. Um file system é composto de estruturas 
lógicas e rotinas de software que controlam o acesso aos arquivos. Ele oferece aos 
usuários a funcionalidade para criar, modificar , excluir e acessar arquivos. O acesso aos 
arquivos do disco é controlado pelas permissões dadas ao arquivo pelo proprietário, as 
quais também são mantidas pelo file system.

Um file system organiza os dados de forma estruturada hierárquica através do uso de 
diretórios, que são containers para armazenar indicadores para múltiplos arquivos. 
Todos os file systems mantêm um mapa de indicadores para os diretórios, subdiretórios 
e arquivos que fazem do file system. A lista a seguir mostra o processo de mapeamento 
de arquivos do usuário para o subsistema de armazenamento de disco que usa um LVM:

1. Os arquivos são criados e gerenciados pelos usuários e pelos aplicativos.

2. Estes arquivos residem no file system.

3. Os file systems são mapeados para os file system blocks.

4. Os file system blocks são mapeados para as extensões lógicas de um volume lógico.

5. Estas extensões lógicas, por sua vez, são mapeadas para as extensões físicas do disco 
pelo sistema operacional ou pelo LVM.

6. Estas extensões físicas são mapeadas para os setores do disco dentro do subsistema 
de armazenamento. 
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Se não houver LVM, então não há extensões lógicas. Sem o LVM, os file system blocks são 
mapeados diretamente para os setores do disco.

Um file system block é a menor unidade alocada para armazenar dados. Cada file system 
block é uma área contígua no disco físico. O tamanho do block de um file system é 
determinado na sua criação. O tamanho do file system depende do tamanho do bloco e 
do número total de file system blocks. Um arquivo pode incluir múltiplos file system 
blocks pois a maioria dos arquivos é maior do que o tamanho pré-definido do block do 
file system. Os file system blocks deixam de ser contíguos e se tornam fragmentados 
quando novos blocks são adicionados ou excluídos. Com o tempo, quanto maiores os 
arquivos se tornam, mais fragmentado fica o file system.

Além dos arquivos e dos diretórios, o file system também inclui outros registros 
relacionados chamados metadados. Os metadados do file system devem ser consistentes 
para que ele esteja em perfeita condições de uso.

Os exemplos mais comuns de file system são: FAT 32 (File Allocation Table) e NT File 
System (NTFS)  para Microsoft Windows, UNIX File System (UFS) e Extended File System 
(EXT2/3) para Linux.

Course Introduction 37
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Virtualização computacional
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• Permite a criação de várias máquinas 
virtuais (VMs), cada uma executando um 
SO e aplicativos
 VM é uma entidade lógica que se 

parece e atua como uma máquina física
• A camada de virtualização fica entre o 

hardware e os VMs
 É também conhecida como hipervisor

• Os VMs são fornecidos com os recursos 
padrões  do hardware

É uma técnica  de camuflar ou abstrair o hardware físico e permitir 
que vários sistemas operacionais (SOs) sejam executados 
simultaneamente em uma máquina física simples ou em máquinas 
agrupadas.

Virtualização Computacional

CPU MemóriaNIC Card Disco Rígido

Camada de Virtualização (Hipervisor)

Arquitetura x86
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A virtualização computacional é a técnica de camuflar ou abstrair o hardware físico do 
sistema operacional permitindo que vários sistemas operacionais sejam executados 
simultaneamente em uma máquina física simples ou em máquinas agrupadas.

Esta técnica permite criar sistemas computacionais virtuais portáteis chamados de 
máquinas virtuais (VMs). Cada VM executa um sistema operacional e aplicativos de 
forma isolada.

A virtualização computacional é conseguida através da camada de virtualização que 
reside entre o hardware e as máquinas virtuais. Esta camada, também chamada de 
hipervisor, oferece recursos de hardware como CPU, memória e rede para todas as 
máquinas virtuais. Múltiplas máquinas virtuais podem ser criadas dentro de um servidor 
físico dependendo da capacidade do seu hardware.

Uma máquina virtual é uma entidade lógica que parece como um host físico para o 
sistema operacional, com CPU, memória, controladora de rede e discos próprios. 
Entretanto, todas as VMs compartilham o mesmo hardware físico subjacente de forma 
isolada. As máquinas virtuais, sob a perspectiva do hipervisor, são conjuntos discretos de 
arquivos que incluem o arquivo de configuração da VM, arquivos de dados, etc.
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A necessidade de virtualização computacional
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Antes da virtualização Depois da virtualização

• Executa somente um sistema operacional (SO) por 
vez por máquina

• Conecta firmemente s/w e h/w

• Pode criar conflitos quando vários aplicativos são 
executados na mesma máquina

• Subutiliza os recursos

• É inflexível e caro

• Executa vários sistemas operacionais (SOs) por 
máquina física simultaneamente

• Torna o SO e os aplicativos h/w independentes

• Isola cada uma dos VM, consequentemente, não 
há conflito 

• Melhora o uso dos recursos

• Oferece uma infraestrutura flexível de baixo custo

Arquitetura X86

CPU MemóriaNIC Card Disco Rígido CPU MemóriaNIC Card Disco Rígido

Camada de Virtualização (Hipervisor)

Arquitetura X86
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Normalmente um servidor físico enfrenta problemas de conflitos quando dois ou mais 
aplicativos, que estão sendo executados nele, possuem requisitos conflitantes. Como 
exemplos, quando os aplicativos precisarem de valores diferentes em uma mesma 
entrada de registro ou de diferentes versões do mesmo DLL, etc. Estes conflitos são 
agravados com aplicativos que exigem grande disponibilidade deixando os servidores 
limitados a servir à apenas um aplicativo por vez. Assim as empresas compram máquinas 
físicas novas para cada aplicativo que adquirem, resultando em uma infraestrutura cara e 
inflexível. Por outro lado, muitos aplicativos não aproveitam toda a capacidade 
disponibilizada pelo hardware tornando os recursos tais como processadores, memória 
e armazenamento subutilizados.

A virtualização computacional supera estes desafios permitindo que múltiplos sistemas 
operacionais e aplicativos sejam executados a partir de uma única máquina física 
melhorando significativamente a utilização do servidor e proporcionando sua 
consolidação. A consolidação do servidor permite que as empresas utilizem seu data 
center com um número menor de servidores, reduzindo os custos de aquisição de novos 
servidores, os custos operacionais e economizando espaço na sala do data center e no 
rack. Leva-se menos tempo para criar VMs do que para configurar o servidor físico, 
consequentemente as empresas abastecem os servidores mais rapidamente e 
facilmente. Cada VM pode ser reiniciada, atualizada ou até mesmo parar de funcionar 
sem afetar as outras VMs de uma mesma máquina física. Além disso, as VMs podem ser 
copiadas ou movidas de uma máquina física para outra máquina sem causar inatividade 
do aplicativo. 
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Virtualização da área de trabalho
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• Permite que as empresas hospedem e 
gerenciem as áreas de trabalho de forma 
centralizada
 As áreas de trabalho são executadas como máquinas 

virtuais dentro de um data center e são acessadas 
através da rede de trabalho

• Os benefícios da virtualização da área de 
trabalho
 Flexibilidade de acesso devido a capacitação dos 

clients thin
 Melhora na segurança de dados
 Backup de dados e manutenção do PC simplificados

Tecnologia que permite a separação do estado de usuário, do 
Sistema Operacional (SO) e dos aplicativos dos dispositivos finais.

VirTualização da área de trabalho

LAN/WAN

Desktop VMs

PCs e clients thin
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O sistema operacional, os aplicativos e o perfil do usuário estão ligados à uma parte 
específica do hardware em uma área de trabalho tradicional. Em uma área de trabalho 
legada, a produtividade do negócio é muito impactada quando o dispositivo do cliente é 
quebrado ou perdido. A virtualização da área de trabalho quebra a dependência entre o 
hardware e o sistema operacional, os aplicativos, o perfil do usuário e as configurações, 
permitindo à equipe de TI mudar, atualizar e implementar estes elementos de forma 
independente. As áreas de trabalho hospedadas em um data center e executadas por 
máquinas virtuais podem ser acessadas remotamente pelos dispositivos dos clientes 
como um laptop, desktop ou dispositivos móveis (também chamados de dispositivos 
Thin) por seus usuários. A execução dos aplicativos e o armazenamento de dados são 
realizados no data center ao invés de serem realizados nos dispositivos dos clientes. 
Como as áreas de trabalho são executadas como máquinas virtuais dentro de um data 
center de uma empresa, minimiza-se o risco de vazamento ou roubo de dados além de 
auxiliar a realização de backup centralizado e simplificar os procedimento de 
conformidade. As áreas de trabalho virtuais são fáceis de serem mantidas por que é 
simples aplicar patches, implementar novos aplicativos e sistemas operacionais ou 
excluir usuários centralmente.
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Módulo 2: Ambiente do datacenter

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Os componentes físicos da conectividade
• Protocolos de  conectividade de armazenamento

Aula 2: Conectividade 
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Esta aula abrange os componentes físicos de conectividade e protocolos de 
conectividade de armazenamento. Estes protocolos incluem IDE/ATA, SCSI, Fibre Channel 
e IP.
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Conectividade

• Interconexão entre os hosts ou entre o host e os dispositivos 
periféricos, como o armazenamento 

• Os componentes físicos de conectividade são:
 Cartão interface do host, portas, e cabo

• Protocolo = um formato definido para a comunicação entre os 
dispositivos de recepção e transmissão
 Protocolos de interface de armazenamento populares: IDE/ATA e SCSI
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Adaptador do 
Host 

Porta

Cabo

Disco
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Conectividade é a  interconexão entre hosts ou entre um host e dispositivos periféricos, 
como impressoras ou dispositivos de armazenamento. Aqui a discussão enfoca somente 
a conectividade entre o host e o dispositivo de armazenamento. A conectividade e a 
comunicação entre o host e o armazenamento são habilitadas usando os componentes 
físicos e os protocolos de interface.

Os componentes físicos de conectividade são os elementos do hardware que conectam o 
host ao armazenamento. Os três componentes físicos de conectividade entre o host e o 
armazenamento são o dispositivo de interface do host, porta e cabo.  

Um dispositivo de interface do host ou um adaptador do host conecta o host a outros 
hosts ou à dispositivos de armazenamento. Exemplos de dispositivos de interface do 
host são host HBA e interface da placa de rede (NIC).

O host HBA é um quadro ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) que desempenha 
as funções de interface do I/O entre o host e o armazenamento, aliviando a CPU de 
sobrecarga adicional de processamento de I/O. Um host normalmente contém múltiplos 
HBAs. 

Uma porta é uma saída especializada que permite a conectividade entre o host e os 
dispositivos externos. Um HBA pode conter uma ou mais portas para conectar o host ao 
dispositivo de armazenamento. 

Os cabos conectam os hosts aos dispositivos internos ou externos usando cobre ou fibra 
óptica.

Um protocolo permite a comunicação entre o host e o armazenamento. Os protocolos 
são implementados tanto na origem como no destino utilizando os dispositivos de 
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interface (ou controladores). Os protocolos de interface mais conhecidos são Integrated 
Device Electronics/Advanced Technology Attachment (IDE/ATA), Small Computer System 
Interface (SCSI), Fibre Channel (FC) e Protocolo de Internet (IP).
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IDE/ATA e Serial ATA 

• Integrated device electronics (IDE)/advanced technology
attachment (ATA)
 Interface popular utilizada para conectar os discos rígidos ou os 

drives de CD-ROM
 Disponíveis em vários padrões e com vários nomes

• Serial advanced technology attachment (SATA)
 Versão de série da especificação do IDE/ATA que substitui o ATA 

paralelo
 Interconexão de armazenamento de baixo custo, normalmente 

utilizado para a conectividade interna
 Proporciona a transferência de dados a uma taxa de variação de 

até 6 Gb/s (padrão é de 3.0)
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O IDE/ATA é um protocolo de interface padrão popular utilizado para conectar os 
dispositivos de armazenamento, como os drives de discos e os drives de CD-ROM. Este 
protocolo suporta a transmissão paralela e é também conhecido como Parallel ATA 
(PATA) ou simplesmente ATA. O IDE/ATA possui vários padrões e nomes. A versão Ultra 
DMA/133 do ATA suporta uma taxa de transferência de 133MB por segundos. Em uma 
configuração principal-dependente, a interface ATA suporta dois dispositivos de 
armazenamento por conector. 

Entretanto, se o desempenho do driver for importante, não é recomendado o 
compartilhamento da porta entre dois dispositivos. A versão de série deste protocolo 
suporta uma transmissão em série de um único bit e é conhecido como Serial ATA 
(SATA). Um SATA de alto desempenho e baixo custo substituiu o PATA nos sistemas mais 
recentes. O modelo revisado SATA 3.0 proporciona uma transferência de dados com uma 
taxa de até 6 Gbs por segundo.
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SCSI and SAS

• Small computer system interface (SCSI) paralela
 Padrão popular para conexão entre o host e os dispositivos periféricos

 Normalmente utilizado para a conectividade de armazenamento em 
servidores

 Custo mais alto do que IDE/ATA, portanto não é comum em ambiente de 
computadores pessoais

 Disponível em grande variedade de tecnologias e padrões relacionados
 Suporta até 16 dispositivos em um único barramento
 A versão Ultra-640 proporciona uma velocidade de transferência de 

dados de até o 640 MB/s

• Serial Attached SCSI (SAS)
 Protocolo serial de ponto-a-ponto substitui o SCSI paralelo
 Suporta uma taxa de transferência de dados de até 6 Gb/s (SAS 2.0)
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O SCSI tem sido o protocolo favorito nos computadores high-end. Este protocolo suporta 
as transmissões paralelas e proporciona melhor desempenho, escalabilidade e 
compatibilidade comparado ao ATA. Entretanto, o alto custo  associado ao SCSI limita 
sua popularidade entre os usuários de computadores domésticos e pessoais.  Através 
dos anos o SCSI foi reforçado e agora inclui uma ampla variedade de tecnologias e 
padrões relacionados. O SCSI suporta até 16 dispositivos em um único barramento e 
proporciona uma taxa de transferência de dados de até 640 MB/s (para a versão Ultra-
640).

Serial Attached SCSI (SAS) é um protocolo de ponto-a-ponto serial que proporciona um 
alternativa ao SCSI paralelo. A versão mais nova do SCSI serial suporta uma taxa de 
transferência de dados de até 6Gb/s.
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Fibre Channel e IP

• Fibre Channel (FC)
 Protocolo amplamente utilizado para comunicação em alta 

velocidade para dispositivo de armazenamento 
 Oferece uma transmissão serial de dados operados através de fios 

de cobre e/ou fibra ótica
 A versão mais recente  do interface FC  ‘16FC’ permite 

transferência de dados até 16 Gb/s

• Protocolo de Internet (IP)
 Tradicionalmente utilizado para a transferência de tráfego entre 

hosts
 Oferece a oportunidade de alavancar a rede em um IP existente 

para a comunicação de armazenamento
 Exemplos: Protocolos iSCSI e FCIP
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Fibre Channel é um protocolo amplamente utilizado para comunicação em alta 
velocidade para dispositivo de armazenamento. A interface do Fibre Channel oferece 
velocidade em gigabit e proporciona transmissão serial de dados através de fios de cobre 
e fibra ótica A ultima versão da interface FC ‘16FC’ permite a transmissão de dados em 
até 16 Gb/s. O protocolo FC e suas características serão apresentados em detalhes no 
Módulo 5. O IP é o protocolo de rede que tem sido tradicionalmente utilizado para 
tráfego entre hosts. Com o surgimento de novas tecnologias, a rede IP tornou-se uma 
opção viável para a comunicação entre host e armazenamento oferecendo várias 
vantagens em relação ao custo e desenvolvimento, além de permitir que as empresas 
utilizem a rede em IP existente. Os protocolos iSCSI e o FCIP são exemplos comuns que 
alavancam a comunicação entre o host e o armazenamento. Estes protocolos serão 
detalhados no Módulo 6.
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Módulo 2: Ambiente do data center

Durante esta aula os seguintes tópicos serão abordados:
• Várias opções de armazenamento
• Componentes do drive de disco, endereçamento e 

desempenho
• Flash drives empresariais
• Acesso do host ao armazenamento e ao armazenamento de 

conexão direta

Aula 3: Armazenamento
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Esta aula abrange o elemento mais importante do data center – o armazenamento. 
Várias mídias e opções de armazenamento serão apresentadas com foco nos drives de 
disco. Discutiremos detalhadamente os componentes, a estrutura, o endereçamento e 
os fatores que impactam o desempenho dos drives de disco abrangendo as novas 
gerações de flash drives e seus benefícios. Finalmente vários métodos de acesso ao 
armazenamento a partir do host serão apresentados destacando as opções de 
armazenamento com conexão direta.
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Opções de armazenamento

• Fita magnética
 Solução de baixo custo para armazenamento de dados à longo 

prazo
 Opção preferida para backups no passado

 Limitações
 Acesso aos dados de maneira sequencial
 Acesso a um único aplicativo por vez
 Desgaste físico 
 Sobrecarga no armazenamento/ recuperação
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O armazenamento é o componente mais importante do data center. Os dispositivos de 
armazenamento utilizam mídias magnéticas, ópticas ou sólidas. Discos, fitas e disquetes 
utilizam mídias magnéticas, enquanto CD/DVD utilizam mídia óptica. Os cartões de 
memória Flash ou Flash drives removíveis são exemplos de mídia de estado sólido. No 
passado as fitas eram opções de armazenamento para backups mais populares pelo seu 
baixo custo, porém apresentavam limitações no desempenho e gerenciamento como:

• Os dados são armazenados linearmente pela extensão da fita. A pesquisa e a 
recuperação dos dados são feitas de forma sequencial, levando-se, invariavelmente 
vários segundos para acessar os dados. Como consequência, o acesso aleatório é lento 
consumindo muito tempo. Isto limita as fitas como uma opção viável para aplicativos 
que requeiram acesso aos dados rápido e em tempo real.

•Em um ambiente computacional compartilhado, os dados armazenados na fita não 
podem ser acessados por vários aplicativos simultaneamente, restringindo seu uso a um 
aplicativo por vez.

•Em um drive de fita, o cabeçote de leitura /gravação toca a superfície da fita, de modo 
que esta se desgasta após uso repetido. 

• Os requisitos de armazenamento e recuperação de dados da fita e a sobrecarga 
associada ao gerenciamento de mídia de fita são significativos. Por estas limitações e 
disponibilidade de drives de discos à baixo custo, as fitas não são mais a escolha 
preferida para os backups para os data centers corporativos.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Opções de armazenamento (cont.)

• Discos ópticos
 Popularmente utilizados como mídias de distribuição em ambientes 

computacionais pequenos e de um único usuário
 Capacidade e velocidade limitados
 Gravado uma vez e lido muitas vezes (WORM): CD-ROM, DVD-ROM
 Outras variações: CD-RW, discos Blu-ray

• Drive de disco
 Mídia de armazenamento mais conhecido
 Grande capacidade de armazenamento
 Leitura aleatória/ acesso escrito

• Flash drives
 Utiliza mídia semicondutora 
 Oferece alto desempenho e baixo consumo de energia
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Armazenamento em disco óptico é popular nos ambientes computacionais pequenos e 
de um único usuário. É geralmente utilizado por indivíduos para armazenar fotos ou para 
backup em computadores de uso pessoal, além de servir como mídia para aplicativos 
pequenos como jogos, ou ainda como uma forma de transferência de pequenas 
quantidades de dados de um computador para outro.

Os discos ópticos tem capacidade e velocidade limitadas o que restringe o uso das 
mídias ópticas como uma solução de armazenamento de dados corporativos. Uma 
vantagem do armazenamento em discos ópticos é a capacidade de gravar um única vez e 
ser lido muitas outras (WORM), como por exemplo o CD-ROM. Discos ópticos garantem, 
até certo ponto, que o conteúdo não seja alterado sendo uma alternativa de baixo custo 
para armazenamento a longo prazo de quantidades relativamente pequenas de 
conteúdo fixo que não serão alterados após serem criados. Conjuntos de discos ópticos 
em um array, chamados jukebox, ainda são utilizados como uma solução de 
armazenamento de conteúdo fixo. Outras formas de discos ópticos incluem o CD-RW, o 
disco Blu-ray e outras variações de DVD.

Os drives de discos são as mídias mais populares usadas em computadores modernos 
por aplicativos on-line que requerem alto desempenho para armazenar e acessar dados. 
Os discos suportam acesso rápido para localizar dados aleatórios. Isto significa que os 
dados podem ser gravados ou recuperados rapidamente por um grande números de 
usuários ou aplicativos simultaneamente, além possuírem um grande capacidade. Os 
arrays de discos de armazenamento são configurados com múltiplos discos para oferecer 
maior capacidade e melhor desempenho. 

Os Flash drives (ou Solid Stated drives –SSDS) usam mídias semicondutoras e 
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proporcionam alto desempenho e baixo consumo de energia. Os flash drives serão 
abordados em detalhes ainda neste módulo.
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Componentes do drive de disco
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Os principais componentes de um drive de disco rígido são platter, eixo, cabeçote de 
leitura-gravação, braço atuador de montagem e placa controladora. As operações de I/O 
em um HDD são realizadas pelo movimento rápido do braço pela superfície rotatória dos 
platters revestida com partículas magnéticas. A transferência de dados entre a 
controladora do disco e os platters magnéticos é feita através do cabeçote de leitura-
gravação que está preso ao braço. Os dados podem ser gravados e apagados dos platters 
magnéticos várias vezes. 

Platter: um HDD típico consiste de um ou mais discos planos chamados de platters. Os 
dados são gravados neste platters em códigos binários (0s e 1s). O conjunto de platters 
rotatórios fica lacrado em uma caixa, chamado Head Disk Assembly (HDA). Um platter é 
um disco rígido revestido com material magnético em ambas as superfícies (de cima e 
de baixo). Os dados são codificados pela polarização da área magnética, ou domínios, da 
superfície do disco e podem ser gravados ou lidos a partir de ambas superfícies do 
platter. O número de platters e a capacidade de armazenamento de cada um determina 
a capacidade total do drive. 

Eixo: conecta todos os platters e está conectado a um motor que gira à uma velocidade 
constante. O  platter do disco gira a uma velocidade de milhares de rotações por minuto 
(rpm) sendo as mais comuns de 5.400 rpm, 7.200 rpm, 10.000 rpm e 15.000 rpm. Com o 
avanço tecnológico a velocidade do platter está aumentando, embora o quanto possa 
ser melhorada seja limitado.

Braço atuador de montagem: os cabeçotes de leitura-gravação estão montados no 
braço atuador de montagem, que posiciona o cabeçote de leitura-gravação no platter 
onde os dados serão gravados ou lidos. Os cabeçotes de leitura-gravação para todos os 
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platters de um drive estão ligados ao braço atuador de montagem e se movem pelos 
platters simultaneamente.

Placa Controladora do Drive: é uma placa de circuito impresso montada na parte inferior 
de um drive de disco que consiste de microprocessador, memória interna, circuitos e 
firmware. O firmware controla a energia para o motor do eixo e a velocidade do motor, 
assim como gerencia a comunicação entre drive e host. Além disso controla as operações 
de leitura e gravação movendo o braço atuator, alternando os diferentes cabeçotes de 
leitura-gravação e executa a otimização do acesso aos dados.

Course Introduction 49
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Estrutura física do disco
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Os dados ficam gravados no disco em faixas, que são anéis concêntricos no platter em 
torno do eixo. As faixas são numeradas a partir do zero iniciando na aresta externa do 
platter. O número de faixas por polegadas (TPI – tracks per inch) no platter (ou a 
densidade da faixa) mede o quão próximas as faixas estão colocadas no platter.

Cada faixa é dividida em unidades menores chamadas setores. Um setor é a menor 
unidade de armazenamento individualmente endereçável. A estrutura da faixa e do setor 
é gravada no platter pelo fabricante do drive através da formatação de nível baixo. O 
número de setores por faixa varia de acordo com o tipo de drive. Os primeiros discos de 
computadores pessoais tinham 17 setores por faixa. Os discos recentes possuem um 
número maior de setores em uma única faixa, podendo existir milhares de faixas em um 
platter, dependendo das dimensões físicas e da densidade da gravação do platter. 

Normalmente, um setor guarda 512 bytes de dados do usuário, embora alguns discos 
possam ser formatados com tamanhos maiores de setor. Além dos dados do usuário, um 
setor também pode armazenar outras informações como número do setor, número do 
cabeçote ou do platter e número da faixa. Estas informações ajudam a controladora 
localizar os dados na unidade.

Um cilindro é um conjunto de faixas idênticas em ambas superfícies de cada platter da 
unidade. A localização dos cabeçotes da unidade é indicada pelo número do cilindro e 
não pelo número da faixa.
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Os drives mais antigos utilizavam endereços físicos formados pelo número de cilindro, 
cabeçote e setor (CHS) para indicar locais específicos no disco e o sistema operacional do 
host tinha que conhecer a geometria utilizada por cada disco. O endereçamento de 
blocos lógicos (LBA- Logical Block Addressing) simplificou o endereçamento utilizando 
um endereço linear para acessar blocos físicos de dados. A controladora do disco traduz 
endereços LBA para CHS e o host só precisa saber o tamanho do drive de disco em 
termos de número de blocos. Os blocos lógicos são mapeados para setores físicos em 
uma base 1:1.

No slide o drive mostra oito setores por faixa, seis cabeçotes e quatro cilindros. Isto 
significa um total de 8x6x4 = 192 blocos, de modo que o número de blocos varia de 0 a 
191. Cada bloco possui seu próprio endereço. 

Supondo que cada setor possui 512 bytes, um drive de 500 GB com uma capacidade 
formatada de 465.7 GB possui mais de 976 milhões de blocos. 
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Desempenho do drive de disco

• Dispositivo eletromecânico
 Impacta  o desempenho geral do sistema de armazenamento

• Tempo de serviço do disco
 O tempo que o disco leva para completar um pedido de I/O , 

depende de:
 Tempo de busca
 Tempo rotacional de resposta
 Taxa de transferência de dados

Tempo de serviço do disco = tempo de busca + tempo rotacional de resposta  + 
tempo de transferência de dados
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Um drive de disco é um dispositivo eletromagnético que controla o desempenho geral 
do ambiente do sistema de armazenamento. Os diversos fatores que afetam o 
desempenho dos drives de discos são:

• Tempo de busca

• Latência Rotacional

• Taxa de transferência de dados 
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Tempo de busca

• Tempo gasto para posicionar a cabeça de 
leitura/gravação

• Quanto menor o tempo de busca, mais 
rápida a operação de I/O

• As especificações do tempo de busca 
incluem:
 Full stroke
 Média
 Track-to-track

• O tempo de busca de um disco é                       
especificado pelo fabricante do
drive
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Movimento
Radial
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O tempo de busca (também chamado de tempo de acesso) descreve o tempo necessário 
para posicionar os cabeçotes de leitura-gravação no platter com um movimento radial 
(movendo-se pelo raio do platter). Em outras palavras, é o tempo gasto para posicionar e 
pousar o braço e o cabeçote na faixa correta. Portanto,  quanto menor o tempo de 
busca, mais rápida será a operação de I/O. Os vendedores de discos publicam as 
seguintes especificações de tempo de busca:

Full Stroke: tempo gasto pelo cabeçote de leitura-gravação para se mover através de 
toda a extensão do disco, desde a faixa mais interna para a mais externa.

Média: tempo médio gasto pelo cabeçote de leitura-gravação para se mover de uma 
faixa aleatória a outra, normalmente listado como um terço do full stroke.

Track-to-Track: o tempo gasto pelo cabeçote de leitura/gravação para se mover entre 
faixas adjacentes.

Cada uma destas especificações é medida em milissegundos. O tempo médio de busca 
de disco é normalmente especificado pelo fabricante do drive. O tempo médio de busca 
de um disco moderno é geralmente entre 3 a 15 milissegundos. O tempo de busca tem 
mais influência sobre a operação de I/O de faixas aleatórias do que de adjacentes. Para 
minimizá-lo, os dados podem ser gravados em apenas um subconjunto de cilindros 
disponíveis. Isso resulta em menor capacidade utilizável do que a real capacidade do 
drive. Por exemplo, um drive de disco de 500 GB é configurado para usar apenas os 
primeiros 40% dos cilindros e é efetivamente tratada como uma unidade de 200GB. Isto 
é conhecido como subutilizar a capacidade do drive.
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Latência rotacional

• O tempo gasto pelo platter para 
girar e posicionar os dados sob a 
cabeça de leitura/gravação

• Depende da velocidade de 
rotação do eixo

• Tempo médio rotacional
 Metade do tempo gasto para 

uma volta completa
 Para “X rpm, o tempo do drive é 

calculado em milionésimo de 
segundos
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Para acessar os dados, o braço move a cabeça de L/G acima do platter até uma faixa 
especifica enquanto o platter roda para posicionar o setor requisitado sob a cabeça de 
L/G.  O tempo gasto pelo platter para rodar e posicionar os dados sob a cabeça de L/G é 
chamado de tempo rotacional de resposta. A resposta depende da velocidade da rotação 
do eixo e é medida em milésimos de segundos. O tempo médio de resposta é a metade 
do tempo gasto para se fazer a rotação completa. Similar ao tempo de busca, o tempo 
rotacional de resposta tem mais impacto na leitura/gravação de setores aleatórios do 
disco do que a mesma operação em setores adjacentes.  

O tempo rotacional médio é de aproximadamente 5.5 milésimos de segundo em um 
drive de 5,400 rpm e por volta de 2.0 milésimos de segundos para um drive de 15.000 
rpm (ou 250 rps voltas por segundo) como é mostrado aqui.  

Tempo rotacional médio para  um drive de 15k ou 250 rps (15000/60) é = 2 milésimos de 
segundos
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Taxa de transferência de dados

• A quantidade média de dados por unidade que o drive pode 
entregar ao HBA
 Taxa de transferência interna: velocidade em que os dados se 

movimentam da superfície do platter para o buffer interno do 
disco

 Taxa de transferência externa: taxa em que os dados se movem 
através da interface do HBA
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A taxa de transferência de dados (também chamada de taxa de transferência) se refere 
ao volume médio de dados por unidade de tempo que o drive pode transferir para o 
HBA. Em uma operação de leitura, os dados passam dos platters do disco para os 
cabeçotes de leitura-gravação e depois para o buffer interno do drive. Finalmente 
passam do buffer através da interface para o HBA host. Em uma operação de gravação, 
os dados vão do HBA para o buffer interno do drive de disco através da interface do 
drive. Os dados, então passam do buffer para os cabeçotes de leitura-gravação e 
finalmente vão para os platters. As taxas de transferência de dados durante a operação 
de leitura-gravação são medidas em termos de taxas de transferência interna e externa, 
como mostrado no slide.

A taxa de transferência interna é a velocidade pela qual os dados passam da superfície 
de um platter para o buffer (cache)  interno do disco. A taxa de transferência interna leva 
em consideração fatores como o tempo de busca e a latência rotacional.

A taxa de transferência externa é a taxa na qual os dados se movem através da interface 
para o HBA. A taxa de transferência externa é geralmente a velocidade anunciada da 
interface , como por exemplo 133 MB por segundo para  ATA. A taxa de transferência 
externa contínua é mais baixa do que a velocidade da interface.
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Uso da controladora de I/O vs. tempo de resposta

• Baseado nas leis fundamentais de desempenho do drive do disco:

 O tempo de serviço é o tempo gasto pela controladora para servir 
a um I/O

• Para aplicativos de desempenho sensível os discos são normalmente 
utilizados abaixo de 70% de sua capacidade de serviço I/O
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O uso da controladora I/O do disco causa impacto significante no tempo de resposta do 
I/O. Considere que o disco é visto como uma caixa preta que possui dois elementos: fila 
e controladora de I/O do disco. Fila é o local onde a solicitação de I/O espera antes de 
ser processada pela controladora I/O, que processa uma à uma das I/Os que estão 
esperando na fila. As solicitações de I/O chegam à controladora na taxa gerada pelo 
aplicativo. A taxa de chegada do I/O, o comprimento da fila e o tempo gasto pela 
controladora de I/O para processar cada solicitação determina o tempo de resposta do 
I/O. Se a controladora está ocupada ou sendo muito utilizada, o tamanho da fila ficará 
maior e o tempo de resposta será maior. 

Baseado nas leis fundamentais de desempenho do drive de disco, a relação entre o uso 
da controladora e a média de tempo de resposta é o seguinte: 

Tempo médio de resposta = tempo de serviço/ (1- uso)

onde o tempo de serviço é o tempo gasto pela controladora para servir um I/O. Quando 
o uso atinge 100%, isto é quando a controladora de I/O fica saturada, o tempo de 
resposta chega próximo ao infinito. 

Em suma, um componente saturado, ou gargalo, obriga a serialização das solicitações de 
I/O, o que significa que uma solicitação de I/O tem que esperar pelo término da que a 
precede. A figura no slide mostra o gráfico traçado entre o tempo de uso e de resposta. 
O gráfico indica que as mudanças do tempo de resposta são não-lineares conforme o 
uso aumenta. Quando os tamanhos médios das filas são pequenos, o tempo de resposta 
permanece baixo. O tempo de resposta aumenta vagarosamente quando a carga é 
adicionada à fila e aumenta exponencialmente quando o uso excede 70%.
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Portanto, para aplicativos com desempenho sensíveis, é comum usar discos com sua 
capacidade de serviço de I/O abaixo de 70%.
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Design de armazenamento baseado na necessidade do 
aplicativo e no desempenho do drive de disco
• Discos necessários para atender a capacidade exigida pelo aplicativo (DC):

• Discos necessários para atender o desempenho exigido pelo aplicativo (DP):

• IOPS atendidos pelo disco (S) depende do tempo de serviço do disco (TS): 

 TS é o tempo gasto para um I/O terminar, portanto o IOPS atendido por um disco (S) é igual 
a (1/TS)

 Para aplicativos com desempenho sensíveis  (S)= 

Disco necessário para um aplicativo = max (DC,DP)
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Para se determinar os requisitos de armazenamento para um aplicativo é necessário 
primeiramente, determinar a capacidade de armazenamento necessária e o 
desempenho do I/O. A capacidade pode ser facilmente estimada através do tamanho e 
número de file systems e de componentes da base de dados usados pelos aplicativos. O 
tamanho do I/O, suas características e o número de I/Os gerados pelo aplicativo no pico 
de carga de trabalho são outros fatores que afetam o desempenho, o tempo de resposta 
do I/O e o design do sistema de armazenamento.

O tempo de serviço do disco (TS) para um I/O é a principal medida de desempenho do 
disco. A soma do TS e da taxa de uso do disco (U) determina o tempo de resposta do I/O 
para um aplicativo. Como já discutido anteriormente, o tempo total de serviço do disco é 
a soma do tempo de busca, da latência rotacional e do tempo de transferência.

Repare que o tempo de transferência é calculado com base no tamanho do bloco de I/O 
e na taxa de transferência de dados do drive de disco. Por exemplo um I/O com um 
bloco de tamanho de 32 KB  com uma taxa de transferência de dados do disco de 
400MB/s terá o tempo de transferência de 32 KB/ 40MB. 

O TS determina o tempo gasto pela controladora de I/O para servir  I/O portanto, o 
número máximo de I/Os atendidos por segundo ou IOPS é (1/TS).

O IOPS calculado acima representa o IOPS que pode ser alcançado nos níveis 
potencialmente mais altos do uso da controladora de I/O (próximo a 100). Se o 
aplicativo exigir uma resposta de tempo mais rápida, então o uso dos discos deve ser 
mantido abaixo do 70%.

Baseado nesta discussão, o número total de discos exigidos por um aplicativo é 
computado da seguinte maneira:
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= Max (discos necessários para atender a capacidade, discos necessários para atender o 
desempenho). 

Considere um exemplo no qual o requisito de capacidade de um aplicativo é de 1.46 TB. 
O número de IOPS gerados pelo aplicativo no pico da carga de trabalho é de 
aproximadamente 9.000 IOPS. O vendedor especifica que um drive de 146 GB e 15.000-
rpm é capaz de realizar no máximo 180 IOPS. Neste exemplo, o número de discos 
necessários para atender os requisitos de capacidade será de 1.46 TB/ 146 GB = 10 
discos.

Para atender os requisitos IOPS do aplicativo, a quantidade de discos necessária é de 
9.000 / 180 = 50. Entretanto, se for um aplicativo sensível ao tempo de resposta, o 
número de IOPS que um drive de disco pode desempenhar deve ser calculado com base 
nos 70% do uso do disco. 

Desse modo, o número de IOPS que um disco pode desempenhar usando 70 % é 180 x
0.7 = 126 IOPS.

Portanto o número de discos necessários para atender os requisitos IOPS de um 
aplicativo será 9.000 / 126 = 72. Consequentemente o número de discos necessários para 
atender os requisitos do aplicativo será de Max (10, 72) = 72 discos

O exemplo acima indica que, sob a perspectiva da capacidade, 10 discos são suficientes, 
entretanto o número de discos necessários para atender o desempenho do aplicativo é 
de 72.

Para otimizar os requisitos do disco sob a perspectiva de desempenho, várias soluções 
são implementadas no ambiente de tempo real. Os exemplos destas soluções são a 
enfileiramento natural de discos, o uso de flash drives, RAID e o uso da memória de 
cache, que serão  detalhados nos módulos 3 e 4 respectivamente.
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Flash drives empresariais

Hard drives convencionais Flash drives

Demora mecânica devido ao tempo de 
busca e da latência rotacional

Maior rendimento possível por drive 
devido à falta de movimento mecânico

Desempenho e capacidade de serviço do 
I/O limitados 

Latência bem baixa por I/O e desempenho 
consistente de I/O

Maior consumo de energia por causa das 
operações mecânicas

Alta eficiência de energia
• Menor exigência de energia por GB 
• Menor exigência de energia por IOPS

Tempo médio baixo entre as falhas (MTBF) Alta confiabilidade devido a falta de peças 
móveis 

TCO mais alto devido ao maior número de 
discos, energia, refrigeração e custos de 
gerenciamento

No geral, menos TCO
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Tradicionalmente, os requisitos de I/O intensos de um aplicativo são atendidos 
simplesmente utilizando mais discos. A disponibilidade de flash drives para classe 
empresarial (EFD) mudou este cenário. Os flash drives, também conhecidos como solid
state drives (SSDs) são a nova geração de drives que apresentam um desempenho ultra 
alto exigido por aplicativos sensíveis ao desempenho. Os flash drives utilizam memória 
solid state com base em semicondutor (flash memory) para armazenar e recuperar 
dados. Diferentemente dos drives de discos mecânicos convencionais, os flash drives 
não possuem peças móveis, não possuindo portanto, tempo de busca e tempo 
rotacional. Os flash drives apresentam IOPS altos com baixo tempo de resposta. Além 
disso, sendo um dispositivo com base em semicondutor, os flash drives consomem 
menos energia se comparados aos drives mecânicos. Os flash drives são especialmente 
adequados para aplicativos com tamanho de blocos pequenos e cargas de trabalho de 
leitura aleatória que necessitam tempo de resposta consistentemente baixo (menos de 1 
ms). 

Os aplicativos que precisam processar rapidamente um grande volume de informações, 
como por exemplo cambio, sistema eletrônicos de negociação e processamento de 
abastecimento de dados em tempo real, se beneficiam dos flash drives. Em geral, flash 
drives oferecem um melhor custo total de propriedade (TCO) mesmo custando mais em 
relação a $/GB. Ao implementar os flash drives, as empresas podem atender aos 
requisitos de desempenho com muito menos drives (aproximadamente 20 a 30 vezes 
menos drives comparado aos drives mecânicos convencionais). Esta redução não 
somente proporciona economia em termos de custo do drive, mas também significa 
economia de energia, refrigeração e uso do espaço. Um número menor de drives no 
ambiente também significa custo menor para gerenciar o armazenamento.
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Acesso do host ao armazenamento

Mód
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Network

Computação

Solicitação em
nível de bloco

Acesso em nível de block

Solicitação em 
nível de
arquivo 

Sistema de
Armazenamento

Computação

Acesso em nível de file 

Computação

Solicitação em
nível de bloco

DAS

Opções de rede de armazenamento

Aplicativo

File System

Armazenamento

Aplicativo

File System

Aplicativo

Armazenamento

File System

Armazenamento

Rede de
Armazenamento

Rede de
Armazenamento
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Dados são acessados e armazenados por aplicativos utilizando uma infraestrutura 
adjacente. Os principais componentes desta infraestrutura são o file system, 
conectividade e armazenamento. Os dispositivos de armazenamento podem ser internos 
ou externos ao host. Em ambos os casos, a controladora do cartão do host acessa o 
dispositivo de armazenamento utilizando protocolos predefinidos como IDE/ATA, SCSI, 
ou Fibre Channel (FC). IDE/ATA e SCSI são popularmente utilizados para acessar o 
armazenamento interno em ambientes computacionais pessoais e pequenos. Os 
protocolos FC e iSCSI são usados para acessar dados a partir de um dispositivo de 
armazenamento externo (ou subsistemas). Os dispositivos de armazenamento externos 
podem ser conectados ao host diretamente ou através de uma rede de armazenamento. 
Quando o armazenamento é conectado diretamente ao host, é chamado de Direct-
Attached Storage (DAS).

Os dados podem ser acessados através de uma rede das seguintes maneiras: em nível de 
block, em nível de file ou em nível de objeto. Em geral, o aplicativo solicita dados do file 
system (ou sistema operacional) especificando o nome do arquivo e a localização. O file 
system mapeia as características do arquivo para o endereço do bloco lógico dos dados e 
envia a solicitação para o dispositivo de armazenamento. O dispositivo de 
armazenamento converte o endereço do bloco lógico (LBA) para endereço do setor de 
cabeçote cilíndrico e busca os dados.

Em um acesso em nível de block, o file system é criado no host e os dados são acessados 
na rede em nível de block. Neste caso, os discos brutos ou os volumes lógicos são 
atribuídos ao host para criar um file system.

No acesso em nível de file, o file system é criado em um servidor de arquivo separado ou 
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ao lado do armazenamento e a solicitação em nível de file é enviada pela rede. Este 
método tem uma sobrecarga maior comparado aos dados acessados em nível de block 
pois tem os dados acessados em nível de file.

O acesso em nível de block é uma evolução inteligente em que os dados são acessados 
por uma rede em termos de objetos independentes com um identificador de objetos 
único. Os detalhes sobre a tecnologia e implementação de rede de armazenamento serão 
abordados nos módulos posteriores à este curso.
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Direct-Attached Storage (DAS)
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Conexão direta interna Conexão direta externa
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DAS é uma arquitetura na qual o armazenamento está conectado diretamente aos hosts. 
O drive interno do disco do host e o array de armazenamento externo conectado 
diretamente são exemplos de DAS. Embora a implementação das tecnologias de 
trabalho em rede esteja ganhando popularidade, o DAS mantem-se adequado para 
acessar os dados localizados em ambientes pequenos, como computadores pessoais e 
de trabalhos em grupos. O DAS é classificado como interno ou externo com base na 
localização do dispositivo de armazenamento em relação ao host. 

Na arquitetura de DAS interno, o dispositivo de armazenamento está conectado 
internamente ao host por um barramento serial ou paralelo. O barramento físico tem 
limitações de distância e podem ser mantidos somente a curta distância para 
conectividade de alta velocidade. Além disso, a maioria dos barramentos internos 
podem manter um número limitado de dispositivos, e eles ocupam um grande espaço 
interno do host, tornando difícil a manutenção dos outros componentes. 

Em arquiteturas de DAS externo, o host conecta diretamente ao dispositivo de 
armazenamento externo, e os dados são acessados em nível de block. Na maioria dos 
casos, a comunicação entre o host e o dispositivo de armazenamento acontece nos 
protocolo SCSI ou FC. Comparado com o DAS interno, o DAS externo supera as limitações 
de distância e proporciona um gerenciamento centralizado dos dispositivos de 
armazenamento.

Os benefícios e as limitações do DAS: DAS precisa de um investimento inicial 
relativamente mais baixo do que as arquiteturas de armazenamento em rede de 
trabalho. A configuração do DAS é simples e pode ser implementada fácil e rapidamente. 
Ele precisa de menos tarefas de gerenciamento e menos elementos de hardware e 
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software para ser configurado e operado. Entretanto, o DAS não suporta muito. Um 
barramento de armazenamento tem um número de portas limitado, que restringe o 
número de hosts que podem ser conectados diretamente ao armazenamento. Portanto, 
o DAS não utiliza bem os recursos e recursos não usados não podem ser realocados 
facilmente, resultando em ilhas de pools de armazenamentos muito utilizados e 
subutilizados.

Course Introduction 60



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 2: Ambiente do data center

• VMware ESXi

O conceito na prática
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O conceito na prática envolve o exemplo do produto da virtualização computacional. Ele 
envolve o software do hipervisor que é líder de Mercado VMware ESXi.
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VMware ESXi

• O hipervisor líder de mercado
 Permite a virtualização de plataformas  x86

• A máquina física que hospeda ESXi é chamada de ESXi host
 O host ESXi abstrai os recursos computacionais físicos para 

executar vários VMs ao mesmo tempo no mesmo servidor físico 

• Dois componentes
 VMKernel

 Trabalha semelhante ao SO – responsável pelo processo criativo, 
agendamento de recursos, etc. 

 Monitor da máquina virtual
 Executa a tradução binária para as instruções privilegiadas de SO que 

não podem ser virtualizadas
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VMware é o fornecedor líder em solução de virtualização de servidor. VMware ESXi
proporciona uma plataforma chamada de hipervisor. O hipervisor abstrai a CPU, a 
memória e os recursos de armazenamento para executar simultaneamente múltiplas 
máquinas virtuais em um mesmo servidor físico.

VMware ESXi é um hipervisor que instala no hardware x86 permitindo a virtualização do 
servidor. Ele permite criar múltiplas máquinas virtuais (VMs) que rodam 
simultaneamente em uma mesma máquina física. Uma VM é um conjunto de arquivos 
que pode ser movido, copiado e usado como modelo. 

Todos os arquivos que formam uma VM estão normalmente armazenados em um único 
diretório do cluster file system chamado Virtual Machine File System (VMFS). A máquina 
física que hospeda ESXi é chamada de ESXi host. Os ESXi hosts fornecem recursos físicos 
utilizados para executar as máquinas virtuais. O ESiI tem dois componentes importantes: 
VMkernel e Monitor da Máquina Virtual.

VMkernel oferece funcionalidade similar à encontrada em outros sistemas operacionais, 
como a criação de processo, o gerenciamento do file system e o agendamento dos 
processos. Ele é planejado especificamente para manter a execução de múltiplas VMs  e 
oferecer a funcionalidade principal como o agendamento de processos, grande volume 
de I/O, etc.

O monitor da máquina virtual é responsável por executar os comandos nas CPUs e a 
Tradução Binária (Binary Translation - BT). O monitor da máquina virtual executa a 
abstração do hardware para se parecer com uma máquina física com sua própria CPU, 
memória e dispositivos I/O. A cada VM é atribuído um monitor de máquina virtual que 
possui parte da CPU, memória e dispositivos I/O para executar a VM com êxito.
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Módulo 2: resumo

Pontos importantes apresentados neste módulo:
• Os principais elementos do datacenter
• Aplicativos e virtualização computacional
• Componentes e desempenho do drive de disco 
• Flash drives empresariais
• Acesso do host ao armazenamento
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Este módulo tratou sobre  os elementos importantes do data center: aplicativos, SGBD-
sistema de gerenciamento de banco de dados, rede de trabalho e armazenamento, e 
abordou a virtualização no aplicativo e no computador, que permite um melhor uso dos 
recursos e facilita o gerenciamento. Os componentes do drive de disco, os fatores que 
determinam o desempenho do drive de disco, assim como os flash drives empresariais, 
que são superiores aos drives de discos mecânicos em muitas formas também foram 
apresentados. Este módulo também mostrou as várias opções de host para acessar o 
armazenamento com foco no DAS.
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Verifique seu conhecimento – 1

• Qual é o benefício da virtualização computacional?
A. Permite a troca da memória computacional.
B. Melhora o uso computacional.
C. Isola a memória computacional dos aplicativos.
D. Isola o SO computacional dos aplicativos.

• Qual é a melhor descrição de maquinas virtuais (VMs)?
A. Todas as VMs em um servidor físico devem executar o mesmo SO
B. Os arquivos da VM são excluídos quando a VM é desligada
C. As VMs são conjuntos de arquivos
D. Todas as VMs compartilham os recursos igualmente
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A1 apesar de usarmos a tradução, o pessoal da EMC acaba usando o acrônimo em inglês mesmo. Por 
favor, quando usar o acrônimo para "máquinas virtuais", deixe "VM" mesmo. Corrigi algumas que 
encontrei durante a revisão.
Author; 01/05/2015
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Verifique seu conhecimento – 2

• O que é concatenação?
A. Agrupamento de múltiplos drives físicos em um drive lógico
B. Divisão de um drive físico em múltiplos drives lógicos
C. O processo de gravação de metadados do disco no drive lógico
D. Adição de capacidade ao drive físico através da desfragmentação

• Quais fatores que contribuem para o tempo de serviço geral do disco 
mecânico?
A. Tempo do buffer do disco, full stroke e latência rotacional
B. Taxa de transferência interna, taxa de transferência externa e tempo de 

buffer
C. Full stroke, tempo médio de busca e tempo de busca faixa-a-faixa
D. Tempo médio de busca, latência rotacional, e taxa de transferência de 

dados.

Module 2: Data Center Environment 65

Course Introduction 65



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Verifique seu conhecimento – 3

• Qual é o desafio do ambiente DAS?
A. Baixo desempenho 
B. Escalabilidade limitada
C. Complexidade de implementação
D. Investimento inicial alto
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Exercício: projeto de solução de armazenamento para 
um novo aplicativo
• Cenário 
 Características do novo aplicativo:   

 Necessário ter capacidade de armazenamento de 1TB 
 Pico de carga de trabalho de I/O de 4.900 IOPS 
 Tamanho típico de I/O é de 4KB

 Especificações dos drives de discos disponíveis:
 Drive de 15K rpm com capacidade de armazenamento= 100 GB 
 Tempo médio de busca = 5ms
 Taxa de transferência de dados= 40 MB/seg

 Sendo um aplicativo crítico de negócios, o tempo de resposta deve 
estar dentro de uma faixa aceitável

• Tarefa
 Calcular a quantidade de discos necessários para o aplicativo
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Uma empresa está implementando um novo aplicativo de negócios em seu ambiente. 
Este novo aplicativo necessita de 1 TB de espaço de armazenamento para os dados da 
empresa e do aplicativo. Durante o pico de carga de trabalho, espera-se que o aplicativo 
gere 4.900 IOPS (I/O por segundo) com um tamanho de I/O típico de 4KB.

A opção de drive de disco disponível é de um drive de 15.000 rpm com capacidade de 
100 GB. Outras especificações dos drives são: 

tempo médio de busca = 5 milissegundos e uma taxa de transferência de dados = 
40MB/seg.

Pede-se para calcular o número de drives de discos necessários para atender tanto as 
exigências de capacidade como o desempenho do aplicativo.
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Ao terminar este módulo você estará apto a:
• Descrever os métodos de implementação RAID
• Descrever as três técnicas de RAID 
• Descrever os níveis de RAID mais utilizados
• Descrever o impacto de RAID no desempenho
• Comparar os níveis de RAID com base nos custos, 

desempenho e proteção
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Módulo 3: Proteção de dados – RAID

69

Este módulo abrange o RAID e seu uso para melhorar o desempenho e a proteção, bem 
como suas diversas implementações, técnicas e níveis mais utilizados . Ele também 
descreve o impacto do RAID no desempenho e compara os níveis do RAID utilizados.
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Módulo 3: Proteção de dados – RAID 

Durante esta aula os seguintes tópicos serão apresentados:
• métodos de implementação RAID 
• componentes de array RAID 
• técnicas de RAID

Aula 1: Visão geral de RAID

70

Esta aula apresenta os métodos de implementação do RAID e os componentes de array 
RAID, além de apresentar varias técnicas do RAID.
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Por quê RAID?

• Oferece desempenho limitado devido aos componentes 
mecânicos em um drive de disco 

• Um único drive possui uma expectativa de vida determinada e é 
medida em MTBF: 
 por exemplo: caso o MTBF de um drive seja de 750.000 horas e 

têm 1.000 drives no array, então o MTBF da array é de 750 hours 
(750.000/1.000)

• O RAID foi apresentado para diminuir estes problemas 
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É uma técnica que combina múltiplos drives de disco em uma unidade 
lógica (conjunto RAID) e fornece proteção e desempenho.

RAID

A2

71

Atualmente, os data centers abrigam centenas de drives de discos em sua infraestrutura 
de armazenamento. Os drives de disco são suscetíveis a falhas devido ao uso ou 
desgaste mecânico, que podem resultar em perda de dados. Quanto maior o número de 
drives de discos no storage array, maior a probabilidade de falha do disco no array.  
Considerando um storage array de 100 drives de discos, cada um com uma expectativa 
média de vida de 750.000 horas, a expectativa média de vida deste conjunto em um 
array é de 750.000/100 ou 7.500 horas.

RAID é uma tecnologia que permite aproveitar múltiplos drives como parte de um 
conjunto proporcionando proteção contra as falhas no drive. No geral, as 
implementações do RAID também melhoram o desempenho do sistema de 
armazenamento enviando simultaneamente  I/Os de múltiplos drives. Os arrays 
modernos com flash drives também se beneficiam em termos de proteção e 
desempenho utilizando o RAID.

Em 1987, Gibson e Katz, da Universidade da Califórnia, Berkeley, publicaram um artigo 
intitulado “A Case for Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID).” Este artigo 
descreveu o uso dos drives de discos baratos e com baixa capacidade como uma 
alternativa para drives com grande capacidade, comuns nos mainframes dos 
computadores. O termo RAID tem sido redefinido para se referir a discos independentes
a fim de refletir os avanços da tecnologia de armazenamento. A tecnologia RAID deixou 
de ser somente um conceito acadêmico para se tornar um padrão de mercado e é uma 
implementação comum nos storage arrays nos dias de hoje.
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Métodos de implementação de RAID

• Implementações do software do RAID
 Utiliza software com base no host para fornecer a funcionalidade 

de RAID
 Limitações

 Utiliza os ciclos da CPU do host para executar cálculos do RAID, 
consequentemente há um impacto no desempenho geral do sistema 

 Suporta níveis limitados do RAID
 O software RAID e o SO serão atualizados somente se forem 

compatíveis

• Implementação do hardware do RAID
 Utiliza uma controladora de hardware especializada instalada no 

host ou no array

Módulo 3: Proteção de dados - RAID 72

72

Há dois métodos de implementação do RAID, hardware e software. Ambos possuem 
suas vantagens e desvantagens. 

O RAID por software utiliza um software no host para oferecer funções do RAID e é 
implementado no nível do sistema operacional. As implementações do RAID por 
software oferecem benefícios de custo e simplicidade comparado com o RAID por 
hardware. Entretanto, eles possuem as seguintes limitações:

Desempenho: o software RAID afeta todo o desempenho do sistema, pois há a 
necessidade de ciclos adicionais da CPU para executar os cálculos do RAID.

Características compatíveis: o RAID por software não é compatível com todos os níveis 
do RAID.

Nas implementações do RAID por hardware, uma controladora de hardware 
especializada é implementada tanto no host como no array. A placa controladora RAID é 
uma implementação do RAID por hardware no host no qual uma controladora RAID 
especializada está instalada no host e os drives de discos estão conectados ao host. Os 
fabricantes também integram as controladoras RAID nas placas-mãe. Uma controladora 
do RAID no host não é uma solução eficaz em ambientes de data center com muitos 
hosts. A controladora  do RAID externa é um hardware em array  e funciona como uma 
interface entre o host e os discos. Ela apresenta os volumes de armazenamento ao host, 
que, por sua vez, gerencia estes volumes como drives físicos. As principais funções da 
controladora do RAID são:

• Gerenciamento e controle dos conjuntos de discos
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• Tradução das solicitações de I/O entre os discos lógicos e físicos

• Recuperação dos dados em casos de falhas nos discos
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Componentes do array RAID
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Array RAID

Host
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Um array do RAID é um compartimento com um número de drives de discos que ajudam 
o hardware a implementar o RAID. Um subconjunto de discos dentro do array do RAID 
pode ser agrupado para formar associações lógicas, chamadas de arrays lógicos também 
conhecidos como conjunto RAID ou grupo RAID.
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Técnicas do RAID

• As três técnicas importantes utilizadas por RAID são:
 Striping
 Espelhamento
 Paridade
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As técnicas RAID, striping, espelhamento e paridade, são as bases para definir os vários 
níveis do RAID. Estas técnicas determinam a disponibilidade de dados e as características 
de desempenho de um conjunto RAID.
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Técnica de RAID – Striping
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Striping é a técnica de distribuir os dados entre vários drives (mais de um) a fim de 
utilizar os drives em paralelo. Todas os cabeçotes de leitura/gravação trabalham 
simultaneamente, permitindo que mais dados sejam processados num período de 
tempo mais curto e com maior desempenho, comparado com a leitura e gravação de um 
único disco. 

Dentro de cada disco de um conjunto RAID, um número predefinido de blocos de discos 
endereçáveis contiguamente são definidos como faixas. O conjunto de faixas alinhadas 
que se estendem pelos discos dentro do conjunto RAID é chamado de striping. A figura 
no slide mostra as representações físicas e lógicas de um conjunto RAID distribuído.

O tamanho da faixa (também chamado de profundidade do striping) descreve o número 
de blocos em uma faixa e é o número máximo de dados que podem ser gravados ou 
lidos a partir de um único disco do conjunto, supondo que os dados acessados comecem 
no início da faixa. Todas as faixas em um striping possuem o mesmo número de blocos. 
Ter um tamanho de faixa menor significa que os dados estão quebrados em pequenos 
pedaços nos discos. O tamanho do striping é o resultado da multiplicação do tamanho 
da faixa pelo número de discos de dados em um conjunto RAID. Por exemplo, num disco 
com 5 conjuntos RAID repartidos com o tamanho da faixa de 64KB, o tamanho do 
striping é de 320 KB (64KB x 5). A largura do striping refere-se ao número de faixas de 
dados em um striping. O RAID repartido não oferece qualquer proteção de dados a 
menos que a paridade ou espelhamento sejam utilizados.
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Técnica do RAID – Paridade
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Cálculo da paridade real é uma operação XOR de bit-a-bit
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A paridade é o método para proteger os dados repartidos de erros no drive de disco sem 
o custo do espelhamento. Um drive de disco é acrescentado para sustentar a paridade, 
uma construção matemática que permite a recriação dos dados perdidos. A paridade é 
um técnica redundante que assegura a proteção dos dados sem manter um conjunto 
completo dos dados duplicados. O cálculo da paridade é uma função da controladora 
RAID.

A informação da paridade pode ser armazenada em drives de discos dedicados e 
separados ou distribuídos por todos os drives de um conjunto RAID. Os quatros 
primeiros discos na figura, classificados de  D1 a D4, contém dados. O quinto disco, 
classificado como P, armazena a informação de paridade, a qual, neste caso, é a soma 
dos elementos de cada linha.
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Host

Recuperação de dados na técnica de paridade
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Agora, caso um dos discos de dados falhe, o valor perdido pode ser calculado subtraindo 
a soma do restante dos elementos de seu valor de paridade. Aqui, pela simplicidade, o 
cálculo de paridade está representado pela soma aritmética dos dados. Entretanto o 
cálculo é uma operação XOR de bit a bit.

Comparada com o espelhamento, a implementação da paridade reduz 
consideravelmente os custos associados à proteção de dados. Considere uma 
configuração RAID com cinco discos, onde quatro deles sustentam os dados e o quinto 
sustenta a informação de paridade. Neste exemplo, a paridade necessita de 25% de 
espaço extra do disco comparado ao espelhamento, que precisa de 100% de espaço 
extra do disco. Porém, há algumas desvantagens no uso da paridade. A informação na 
paridade é gerada a partir de dados do disco de dados. Portanto, a paridade é 
recalculada toda vez que houver uma mudança nos dados. Este recálculo consome 
tempo e afeta o desempenho da controladora RAID.

Para o RAID paridade, o cálculo do tamanho do striping não inclui a faixa de paridade. 
Por exemplo, em um conjunto RAID paridade de cinco discos (4+1) com o tamanho da 
faixa de 64 KB, o tamanho do striping será de 256 KB (64KB x 4).
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Módule 3: Proteção de dados – RAID 

Durante esta aula apresentaremos os seguintes tópicos:
• Os níveis do RAID mais utilizados
• Os impactos do RAID no desempenho
• Comparação do RAID
• Hot spare

Aula 2: Níveis do RAID

78

Esta aula explica o níveis do RAID mais utilizados e suas comparações e também sobre 
hot spare.
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Níveis do RAID

• Os níveis do RAID mais utilizados são:
 RAID 0 – Conjunto fracionados sem tolerância à falhas
 RAID 1 – Espelhamento do disco 
 RAID 1 + 0 – RAID agrupado 
 RAID 3 – Conjunto fracionado com acesso paralelo e disco de 

paridade dedicado
 RAID 5 – Conjunto fracionado com acesso ao disco independente e 

paridade distribuída 
 RAID 6 – Conjunto fracionado com acesso ao disco independente e 

paridade dupla distribuída

Módulo 3: Proteção de dados - RAID 79
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O desempenho do aplicativo, a necessidade de disponibilidade de dados e o custo 
determinam a escolha no nível do RAID. Estes níveis do RAID são definidos com base nas 
técnicas de striping, espelhamento e paridade. Alguns níveis do RAID utilizam técnicas 
simples, enquanto outros utilizam técnicas combinadas. Os níveis do RAID mais 
utilizados estão listados no slide.
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RAID 0
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B1B1 B2B2 B3B3 B4B4 B5B5
C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 C5C5
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A configuração RAID 0 utiliza as técnicas de striping de dados, onde os dados são 
repartidos por todos os discos de um conjunto RAID. Portanto, ele utiliza a capacidade 
total de armazenamento do conjunto RAID. Para ler os dados, todas as faixas são 
colocadas juntas pela controladora. Quando o número de drives num conjunto RAID 
aumenta, o desempenho melhora, pois mais dados podem ser lidos ou gravados 
simultaneamente. O RAID 0 é uma boa opção para os aplicativos que precisam de alto 
rendimento de I/O. Porém, se estes aplicativos necessitarem de maior disponibilidade 
durante os erros dos drives, o RAID 0 não proporcionará a proteção e disponibilidade 
dos dados.
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RAID 1
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RAID 1 é baseado na técnica de espelhamento. Nesta configuração do RAID, os dados 
são espelhados para oferecer uma tolerância à falha. O conjunto do RAID 1 consiste de 
dois drives de discos e todas as gravações são feitas em ambos os discos. O 
espelhamento é transparente ao host. Durante uma falha do disco, o impacto na 
recuperação dos dados em um RAID 1 é o menor entre todas as implementações RAID. 
Isto por que a controladora do RAID utiliza o drive espelhado para a recuperação de 
dados. O RAID 1 é adequado para aplicativos que necessitam de uma alta 
disponibilidade sem restrições de custo.
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RAID agrupado – 1+0
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A maioria dos data centers necessitam redundância e desempenho de dados de seus 
arrays RAID. RAID 1+0 combina os benefícios do desempenho do RAID 0 com os 
benefícios de redundância do RAID 1. Utiliza-se as técnicas de espelhamento e striping e 
também seus benefícios.  Este tipo do RAID exige um número par de discos, sendo o 
mínimo de quatro.

O RAID 1+0 também é conhecido por RAID 10 (dez) ou RAID 1/0.  O RAID 1+0 também é 
chamado de striped mirror. O elemento básico do RAID 1+0 é o par espelhado, o que 
significa que os dados são primeiramente espelhados e depois, as duas cópias de dados 
são repartidas em vários pares de drives de discos de um conjunto RAID. Ao substituir 
um drive com erro, somente o espelho é reconstruído. Em outras palavras, a 
controladora array de discos utiliza o drive não afetado no par espelhado para recuperar 
os dados e continuar a operação. Os dados do disco não afetado são copiados para o 
disco substituído.
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RAID 3
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O RAID 3 fraciona os dados para obter desempenho e utiliza a paridade para gerar 
tolerância à erros. A informação de paridade é armazenada no drive dedicado para que 
os dados possam ser reconstruídos caso o drive falhe no conjunto RAID. Por exemplo, 
em um conjunto de cinco discos, quatro são utilizados para os dados e um para 
paridade. Portanto, o espaço total necessário do disco é de 1,25 vezes o tamanho dos 
discos de dados. O RAID 3 sempre lê e grava os stripings completos de dados por todos 
os discos, pois os drives operam paralelamente. Não existe gravações parciais que 
atualizem uma entre várias faixas em um striping.

Semelhante ao RAID 3, o RAID 4 reparte os dados para obter desempenho alto e utiliza a 
paridade para melhorar a tolerância à erros Os dados são fracionados por todos os 
discos, exceto o disco de paridade no array. A informação de paridade é armazenada no 
disco dedicado para que os dados possam ser reconstruídos caso o drive falhe. 
Diferentemente do RAID 3, os discos de dados no RAID 4 podem ser acessados 
independentemente para que os elementos de dados específicos possam ser lidos ou 
gravados em um único disco sem a leitura ou gravação do striping inteiro. O RAID 4 
proporciona uma boa transferência de leitura e uma transferência razoável de gravação.
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RAID 5
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O RAID 5 é uma implementação versátil do RAID É similar ao RAID 4 por utilizar o 
striping. Os drives (faixas) também são acessíveis independentemente. A diferença entre 
o RAID 4 e o RAID 5 é a localização da paridade. No RAID 4, a paridade é gravada no 
drive dedicado, criando um gargalo de gravação para o disco de paridade. No RAID 5, a 
paridade é distribuída por todos os discos para superar este gargalo de gravação no disco 
de paridade dedicado.
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RAID 6
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O RAID 6 trabalha da mesma maneira que o RAID 5, exceto que o RAID 6 inclui um 
segundo elemento de paridade que permite a sobrevivência caso ocorra duas falhas do 
disco no conjunto RAID. Portanto, a implementação do RAID 6 necessita de pelo menos 
quatro discos. O RAID 6 distribui a paridade por todos os discos.  A degradação de 
gravação (explicada mais tarde neste módulo) no RAID 6 é maior do que a do RAID 5. 
Portanto, o desempenho de gravação do RAID 5 é melhor do que do RAID 6. A operação 
de reconstrução no RAID 6 pode levar mais tempo do que no RAID 5 devido a presença 
de dois conjuntos de paridades.
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Impacto do RAID no desempenho

• No RAID 5, toda gravação (atualização) no disco aparece como 4 
operações de I/O (2 leituras do disco e 2 gravações no disco)

• No RAID 6, toda gravação (atualização) no disco aparece como 6 
operações de I/O (3 leituras do disco e 3 gravações no disco)

• No RAID 1, toda gravação aparece como 2 operações de I/O (2 gravações 
no disco)
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Ao escolher o tipo do RAID, é importante considerar seu impacto no desempenho do 
disco e no aplicativo IOPS. Em ambas as configurações RAID, espelhadas e de paridade, 
cada operação de gravação significa mais sobrecarga de I/O para os discos, que é 
chamada de degradação de gravação. Na implementação do RAID 1, cada operação de 
gravação deve ser executada em dois discos configurados como um par espelhado, 
enquanto que na implementação do RAID 5, a operação de gravação pode aparecer 
como quatro operações de I/O. Quando estiver executando I/Os para um disco 
configurado com RAID 5, a controladora tem que ler, recalcular e gravar um segmento de 
paridade para cada operação de gravação.

Este slide ilustra uma operação simples de gravação no RAID 5 que contém um grupo de 
cinco discos. A paridade (P) na controladora é calculada como:

Cp = C1+ C2+ C3+ C4 (operações XOR)

Sempre que a controladora executar uma gravação de I/O, a paridade deve ser calculada 
pela leitura da paridade antiga (Cp antiga) e dos dados antigos (C4 antiga) do disco, o 
que significa duas leituras de I/O. Em seguida, uma nova paridade (Cp nova) é calculada 
da seguinte forma:

Cp antigo= Cp antigo–C4 antigo+ C4 novo(operações XOR)

Depois de calcular a nova paridade, a controladora completa a gravação de I/O gravando 
os novos dados e uma nova paridade nos discos, significando duas gravações de I/O. 
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Portanto, a controladora executa duas leituras de discos e duas gravações de discos para 
cada operação de gravação, e a degradação de gravação é 4.

No RAID 6, que mantém a paridade dual, a gravação do disco necessita de três operações 
de leitura: duas de paridade e uma dos dados. Após calcular as duas novas paridades, a 
controladora executa três operações de gravação: duas de paridade e uma de I/O. 
Portanto, em uma implementação RAID 6, a controladora executa seis operações de I/O e 
a degradação de gravação é 6.

Course Introduction 86
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Exemplo de cálculo de degradação do RAID

• O total de IOPS no pico de carga de trabalho é 1.200
• Relação entre leitura/gravação 2:1
• Calcule a carga do disco no pico da atividade para:
 RAID 1/0
 RAID 5

Módulo 3: Proteção de dados - RAID 87

87

Considere um aplicativo que gere 1.200 IOPS no pico de carga de trabalho, com uma taxa 
entre leitura/gravação de 2:1. Calcule a carga do disco no pico da atividade para as 
configurações RAID 1/0 e RAID 5.
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Solução: degradação do RAID

• Para RAID 1/0, a carga do disco (leitura + gravação)
= (1.200 x 2/3) + (1.200 x (1/3) x 2)
= 800 + 800 
= 1.600 IOPS

• Para RAID 5, a carga do disco (leitura + gravação)
= (1.200 x 2/3) + (1.200 x (1/3) x 4) 
= 800 + 1.600 
= 2.400 IOPS

Módulo 3: Proteção de dados - RAID 88
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Comparação do RAID
Nível
do
RAID

Qtde. 
min. 
discos

Capacidade disponível 
de armazenamento(%)

Desempenho
de
leitura

Desempenho
de
gravação

Degradação 
de gravação Proteção

1 2 50
Melhor do que um 
único disco

Mais lento do que um 
único disco pois cada 
gravação deve ser 
enviada à todos os discos

Moderada Espelhamento

1+0 4 50 Bom Bom Moderada Espelhamento

3 3 [(n-1)/n]*100

Razoável para 
leituras aleatórias e 
bom para leituras 
sequenciais

Para  gravações curtas e 
aleatórias: ruim à 
razoável 
Razoável para extensas 
gravações sequenciais

Alta
Paridade 
(Suporta falha de 
um único disco)

5 3 [(n-1)/n]*100
Bom para leituras 
sequenciais
aleatórias

Razoável para gravações 
sequenciais aleatórias Alta

Paridade 
(Suporta falha de 
um único disco)

6 4 [(n-2)/n]*100
Bom para leituras 
sequenciais
aleatórias

Para gravações 
sequenciais aleatórias: 
ruim à razoável

Muito alta
Paridade 
(Suporta falha de 
dois discos)
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n = número de discos
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A tabela no slide compara os diferentes níveis do RAID.
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Níveis do RAID adequados para diferentes aplicativos
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• RAID 1+0
 Adequado para aplicativos com o perfil de I/O de gravações curtas, 

intensivas e aleatória (gravações normalmente maiores do que 
30%)

 Exemplo: OLTP, RDBMS – espaço temporário

• RAID 3
 Leituras e gravações extensas e sequenciais
 Exemplo: backup de dados e fluxo contínuo de multimídia

• RAID 5 e 6
 Carga de trabalho pequena (gravações normalmente menores que 

30%)
 Exemplo: e-mail, RDBMS – entrada de dados

A4

90

Entre os aplicativos comuns que se beneficiam dos diferentes níveis do RAID  estão:

O RAID 1+0 tem um bom desempenho para cargas de trabalho que utilizam I/Os com 
gravações curtas intensivas e aleatórias.

Alguns dos aplicativos que se beneficiam do RAID 1+0 são os OLTPs (Online Transaction
Processing, processamentos de transação on-line) com taxas altas, espaço temporário de 
RDBMS e etc.

O RAID 3 oferece um bom desempenho para aplicativos que utilizam extensos acessos 
de dados sequenciais tais como backup de dados ou fluxo contínuo de vídeo.

O RAID 5 é bom para aplicativos com leitura intensiva e aleatória de I/Os e de 
preferência, para mensagens, serviços de mídia com desempenho médio e 
implementações de RDBMS (Relational Database Management System), nas quais os 
DBAs (Database Administrators) otimizam o acesso aos dados. 
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Um hot spare é um drive sobressalente num array RAID que substitui, temporariamente, 
um drive de disco com erro ao tomar sua identidade. Com o hot spare, dependendo da 
implementação RAID, é realizado um dos métodos de recuperação de dados a seguir:

Se a paridade RAID for utilizada, os dados são reconstruídos no hot spare a partir da 
paridade e os dados bons dos drives de disco, no conjunto RAID.

Se o espelhamento for utilizado, os dados do espelhamento bom são copiados no hot 
spare. 

Quando um novo drive de disco é colocado no sistema, os dados do hot spare são 
copiados nele. O hot spare volta ao seu estado inicial, pronto para ser utilizado quando 
houver uma nova falha no drive. De um outro modo, o hot spare substitui 
permanentemente o drive de disco com erro. Isto significa que não será mais um hot 
spare, e um novo hot spare deve ser configurado no array. 

Um hot spare deve ser grande o suficiente para acomodar os dados do drive com falha. 
Alguns sistemas utilizam múltiplos hot spares para melhorar a disponibilidade dos 
dados. 

Um hot spare pode ser configurado como automático ou inicializado pelo usuário, que 
especifica como ele será utilizado no caso de erro no disco. Na configuração automática, 
quando a taxa de recuperação de erros para um disco exceder o limite pré-determinado, 
o subsistema do disco tenta copiar automaticamente os dados do disco com erro para o 
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hot spare. Se esta tarefa for concluída antes  que o disco danificado falhe, o subsistema 
muda para o hot spare e marca o disco com erro como não utilizável. Caso contrário, ele 
utiliza o disco de paridade ou espelhado para recuperar os dados. No caso da 
configuração ser iniciada pelo usuário, o administrador tem o controle sob o processo de 
recuperação. Por exemplo, a recuperação pode ocorrer durante a noite para evitar 
qualquer problema no desempenho do sistema. Porém, o sistema corre o risco de perder 
dados caso um novo erro no disco ocorra.

Course Introduction 91
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Módulo 3: resumo

Principais pontos apresentados neste módulo:
• Métodos e técnicas de implementação do RAID
• Níveis comuns do RAID
• Degradação de gravação do RAID
• Comparação dos níveis do RAID com base nos custos e 

desempenho
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Este módulo abordou os dois métodos de implementação RAID por hardware e software 
. 

As três técnicas nas quais os níveis do RAID são criados são striping, espelhamento e 
paridade. 

Os níveis do RAID mais utilizados são o 0,1 1+0, 3, 5 e 6. 

Ao escolher um tipo do RAID, é importante considerar o impacto no desempenho do 
disco e no aplicativo IOPS. Tanto na configuração espelhada como na paridade, cada 
operação de gravação significa mais sobrecarga de I/O para os discos, que é chamada de 
degradação de gravação. Para finalizar, este módulo comparou os diferentes níveis do 
RAID baseado nos seus custos, desempenho e degradação de gravação.
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Verifique seu conhecimento – 1

 Qual afirmação abaixo é verdadeira sobre a implementação do software RAID?
A. Os upgrades do sistema operacional não exigem validação de 

compatibilidade com o software RAID
B. É mais cara do que a implementação RAID
C. Suporta todos os níveis de RAID
D. Utiliza os ciclos de CPU para executar os cálculos de RAID

 Um aplicativo gera 400 IOPS pequenos aleatórios com a proporção de 3:1 de 
leitura/gravação. Qual é o IOPS corrigido de RAID em um disco para RAID 5?
A. 400
B. 500
C. 700
D. 900

Module 3: Data Protection - RAID 93
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Verifique seu conhecimento – 2

 Qual é a degradação de gravação em uma configuração RAID 6 para 
pequenos I/Os aleatórios?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

• Qual aplicativo é mais beneficiado ao utilizar o RAID 3?
A. Backup
B. OLTP
C. E-commerce
D. E-mail

Module 3: Data Protection - RAID 94
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Verifique seu conhecimento – 3

 Qual é o tamanho da faixa num disco com 5 conjuntos RAID repartidos que 
possuem o tamanho da faixa de 64 KB?
A. 64 KB
B. 128 KB
C. 256 KB
D. 320 KB

Module 3: Data Protection - RAID 95
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Exercício 1: RAID
• Uma empresa está pensando em reconfigurar o armazenamento 

para seu aplicativo de contabilidade a fim de obter maior 
disponibilidade
 Configuração atual e desafios

 O aplicativo executa 15% de gravações aleatórias e 85% de leituras aleatórias
 Atualmente implementado com cinco discos com configuração RAID 0
 Cada disco possui capacidade formatada anunciada de 200 GB
 O tamanho total dos dados do aplicativo é de 730 GB, que não serão 

modificados nos próximos 6 meses
 O final do ano fiscal está se aproximando, não é possível adquirir novos 

discos

• Tarefa
 Recomende um nível do RAID  que a empresa deva utilizar para 

reestruturar o ambiente e atender suas necessidades
 Justifique sua escolha com base nos custos, desempenho e 

disponibilidade

Módulo 3: Proteção de dados - RAID 96
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Perfil da Empresa: empresa de serviços de telefonia sem fio, espalhada por todo o país, 
com 5.000 empregados no mundo. Esta empresa possui 7 escritórios regionais no país. 
Embora a empresa esteja bem financeiramente, ela ainda sente a pressão competitiva. 
Assim, a empresa precisa garantir que a infraestrutura de TI supere os erros tolerantes.

Configuração e desafios atuais: A empresa utiliza aplicativos diferentes para 
comunicação, contabilidade e gerenciamento. Todos os aplicativos estão hospedados em 
servidores individuais com os discos configurados no RAID 0. Toda atividade financeira é 
gerenciada e monitorada por um único aplicativo de contabilidade. É muito importante 
que os dados contábeis estejam disponíveis. O aplicativo executa por volta de 15% de 
operações de gravação aleatória e os outros 85% restantes para leitura aleatória. Os 
dados da contabilidade estão armazenados em um conjunto RAID 0 de 5 discos. Cada 
disco tem a capacidade formatada anunciada de 200 GB e o volume total de seus 
arquivos é de 730 GB. A empresa faz a backups todas as noites e remove as informações 
antigas, portanto, é improvável que haja mudanças no volume de dados nos próximos 6 
meses. A empresa está próxima de encerrar seu ano fiscal e o orçamento para TI já está 
no fim. Não será possível comprar nem mesmo um drive de disco novo.

Tarefa: recomende um nível RAID que a empresa possa utilizar para reestruturar seu 
ambiente dentro de suas necessidades. Justifique sua escolha baseado em custo, 
desempenho e disponibilidade da nova solução.
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Exercício 2: RAID 

• Agora a empresa (como discutida no exercício 1) está planejando 
reconfigurar o armazenamento para seu aplicativo de data base para 
alta disponibilidade
 Configuração atual e os desafios:

 O aplicativo executa 40%  de gravações e 60% de leituras
 Configuração atualmente implementada com seis discos em RAID 0 com 

capacidade anunciada de 200 GB em cada disco
 Tamanho do data base é de 900 GB e aproximadamente 30% dos  dados 

sofrerão modificações nos próximos 6 meses
 É início do ano fiscal e a empresa possui um aumento no orçamento

• Tarefa
 Recomende um nível do RAID adequado para atender as necessidades da 

empresa
 Faça uma estimativa dos custos de novas soluções (discos de 200GB 

custam $1.000) 
 Justifique sua escolha com base nos custos, desempenho e 

disponibilidade
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Perfil da Empresa: uma empresa de serviços de telefonia sem fio , no país todo,  com 
5000 empregados no mundo. Esta empresa possui 7 escritórios regionais no país. 
Embora a empresa esteja bem financeiramente, ela ainda sente a pressão competitiva. 
Como resultado, a empresa precisa garantir que a infraestrutura de TI supere os erros 
tolerantes.

Configuração e desafios atuais: A empresa utiliza um aplicativo para  contabilidade que 
fica hospedado em um servidor individual com discos configurados em RAID 0. É o início 
do um novo ano fiscal e o departamento de TI teve um aumento no orçamento. Você foi 
chamado para recomendar as mudanças no ambiente do data center. Você investiga o 
ambiente do data center e percebe que os dados estão armazenados em um conjunto 
RAID 0 de 6 discos. Cada disco tem uma capacidade formatada anunciada de 200 GB e o 
tamanho total dos arquivos é de 900 GB. O volume de dados provavelmente será 
mudado em 30% nos próximos 6 meses e sua solução deve acomodar este crescimento. 
O aplicativo executa 40% de operações de gravação e os outros 60% são de leitura.

Tarefa: recomende um nível RAID que a empresa possa utilizar para reestruturar seu 
ambiente dentro de suas necessidades. Qual é o custo desta nova solução? Justifique 
sua escolha baseado em custo, desempenho e disponibilidade da nova solução.

Note: Um drive de disco novo de 200 GB custa $1000. A controladora suporta todos os 
níveis RAID mais utilizados, portanto não será necessário  ser trocada.
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Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Descrever os principais componentes do sistema de 

armazenamento inteligente 
• Descrever o gerenciamento do cache e técnicas de proteção
• Descrever dois métodos de provisionamento de 

armazenamento
• Descrever dois tipos de sistemas de armazenamento 

inteligentes
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99

Este módulo abrange os principais componentes de um sistema de 
armazenamento inteligente, bem como suas funções, incluindo o gerenciamento 
do cache e técnicas de proteção. Além disso, dois métodos de provisionamento 
de armazenamento serão apresentados e dois tipos de sistemas de 
armazenamento inteligente serão descritos.
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Módulo 4: Sistema de armazenamento inteligente

Os seguintes tópicos serão apresentados:
• Visão geral do sistema de armazenamento inteligente
• Os principais componentes do sistema de armazenamento 

inteligente
• Gerenciamento do cache

Aula 1: Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente

Módulo 4: Sistema de armazenamento inteligente 100
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Esta aula apresenta uma visão geral sobre sistema de armazenamento inteligente 
e seus principais componentes e sobre gerenciamento do cache.
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O que é um sistema de armazenamento inteligente?

• Oferece um grande volume de cache e múltiplos caminhos que 
aumentam o desempenho

• Possui um ambiente operacional que fornece:
 Recurso de gerenciamento do array
 Conectividade para hosts heterogêneos

• Suporta flash drive, provisionamento virtual e armazenamento 
com classificação automatizada por nível
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É um array rico em recursos de RAID que oferece alta capacidade 
otimizada de processamento de I/O.

Sistema de armazenamento inteligente

101

Os aplicativos comerciais mais importantes necessitam desempenho, 
disponibilidade, segurança e escalabilidade de níveis altos. O drive de disco é o 
principal elemento de armazenamento que controla o desempenho de qualquer 
sistema de armazenamento. Algumas das tecnologias de array de discos mais 
antigas não conseguiam superar as restrições de desempenho devido as 
limitações dos drives de discos e de seus componentes mecânicos. A tecnologia 
RAID foi uma contribuição importante na melhoria do desempenho de 
armazenamento e na confiabilidade, mas os drives de disco não conseguiram 
atender os requisitos dos aplicativos atuais, mesmo com a implementação do 
RAID. 

Uma nova forma de solução de armazenamento, conhecida como sistema de 
armazenamento inteligente, foi desenvolvida graças aos avanços tecnológico. 
Estes sistemas de armazenamento inteligente são arrays RAID ricos em recursos, 
que fornecem capacidade de processamento de I/O altamente otimizado. Estes 
sistemas de armazenamento são configurados com um grande volume de 
memória chamada cache, e utilizam algoritmos sofisticados para atender os 
requisitos dos aplicativos sensíveis ao desempenho. Estes arrays possuem 
ambiente operacional que lida com gestão, alocação e uso dos recursos de 
armazenamento de forma inteligente e otimizada. O suporte para flash drives e 
outras tecnologias modernas atuais, como provisionamento de armazenamento 
virtual e classificação de armazenamento automatizado por níveis, deram uma 
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nova dimensão ao desempenho, à escalabilidade e à disponibilidade do sistema 
de armazenamento.

Course Introduction 101
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Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente
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Host

Conectividade

Front End Back End

Cache

Discos físicos

Rede de 
armazenamento

Sistema de armazenamento inteligente
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Um sistema de armazenamento inteligente é formado por quatro componentes 
principais: front-end, cache, back-end e discos físicos. Uma solicitação I/O 
recebida pelo host na porta front-end é processada através do cache e do back-
end, para permitir o armazenamento e a recuperação de dados dos discos físicos. 
Um solicitação de leitura pode ser atendida diretamente à partir do cache, caso 
os dados solicitados se encontriele. Nos sistemas de armazenamento inteligente 
modernos, o front-end, o cache e o back-end estão geralmente integrados em 
um única placa (chamada controladora de armazenamento).
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Sistema de armazenamento inteligente

Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente: front-end
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O front-end fornece interface entre o sistema de armazenamento e o host e é 
formado por dois componentes: porta front-end e controladoras front-end. 
Geralmente um front-end possui controladoras redundantes para alta 
disponibilidade e cada controladora contém várias portas que permitem a 
conexão dos hosts ao sistema de armazenamento inteligente. Cada controladora 
front-end possui lógica de processamento que executa o protocolo de transporte 
apropriado para conexões de armazenamento, como FibreChannel, iSCSI, FICON, 
FCoE. As controladoras front-end roteiam os dados para e do cache através do 
barramento de dados. Quando o cache recebe a gravação de dados, a 
controladora envia uma mensagem de reconhecimento de volta para o host.
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Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente: cache
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Cache é a memória semicondutora onde dados são colocados temporariamente a 
fim de reduzir o tempo necessário para atender as solicitações de I/O do host. O 
cache melhora o desempenho do sistema de armazenamento isolando os hosts 
dos atrasos mecânicos associados aos discos rotativos, que são os componentes 
mais lentos de um sistema de armazenamento inteligente, ou associados ao drive 
de disco rígido (HDD).  Acessar os dados de um disco rotativo demora, 
geralmente, muitos milissegundos devido ao tempo de busca e à latência 
rotacional. O acesso aos dados do cache é rápido levando, normalmente, menos 
de um milissegundo. Nos arrays inteligentes, os dados a serem gravados são 
primeiramente colocados no cache e para depois serem gravados no disco. 
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Operação de leitura com cache
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Dados encontrados no cache

1. Solicitação de leitura

Dados não encontrados no cache

Dados encontrados no cache = Read hit

Dados não encontrados no cache = Read miss

1. Solicitação de leitura

2. Dados enviados ao host

4. Dados enviados ao 
host

2. Solicitação de leitura

3. Dados copiados para o cache
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Quando o host emite uma solicitação de leitura, a controladora de armazenamento
lê a marca RAM para determinar se os dados solicitados estão disponíveis em cache.
Se os dados solicitados se encontrarem no cache, chamado de read cache hit ou read
hit, eles são enviados diretamente ao host, sem qualquer operação do disco. Isto
proporciona um tempo de resposta rápido ao host (em torno de um milissegundo).
Se os dados solicitados não se encontrarem no cache, chamado de erro do cache,
então os dados deverão ser lidos no disco. O back-end acessa o disco apropriado e
recupera os dados solicitados. Estes dados são então colocados no cache e são,
finalmente enviados para o host através do front-end. Erros do cache aumentam o
tempo de resposta de I/O.
Um algoritmo prefetch, ou read-ahead, é utilizado quando as solicitações de leitura
forem sequenciais. Em uma solicitação de leitura sequencial, um conjunto contíguo
de blocos associados é recuperado. Outros múltiplos blocos que ainda não foram
solicitados pelo hospedeiro podem ser lidos do disco e colocados no cache
antecipadamente. Quando o host, subsequentemente solicita estes blocos, as
operações de leitura serão read hits. Este processo melhora significativamente o
tempo de resposta experimentado pelo host. O sistema de armazenamento
inteligente oferece tamanhos fixos e variáveis do prefetch. No prefetch fixo, o sistema
de armazenamento inteligente traz antecipadamente um volume fixo de dados. Ele é
mais apropriado quando os tamanhos de I/O são uniformes. No prefetch variável, o
sistema de armazenamento busca antecipadamente um volume de dados em
múltiplos do tamanho da solicitação do host. O prefetch máximo limita o número de
blocos de dados que podem ser buscados antecipadamente evitando que os discos
pareçam que estão como ocupados com prefetch em detrimento de outro I/Os.
O desempenho da leitura é medido em termos da relação de read hit, ou taxa de
acesso, geralmente expresso em uma porcentagem. Esta taxa é o número de read
hits em relação ao número total de solicitações de leitura. Uma taxa mais alta
melhora o desempenho de leitura.
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Operação de gravação no cache
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Operações de gravação com cache oferecem vantagens de desempenho sobre a 
gravação direta nos discos. Quando uma I/O é gravada no cache e é reconhecida, é 
completada em muito menos tempo (da perspectiva do host) do que demoraria para ser 
gravada diretamente no disco. Gravações sequenciais também oferecem oportunidades 
para otimização, pois muitas gravações pequenas podem ser consolidadas para 
transferências maiores para drives de disco com o uso do cache. 
Uma operação de gravação com cache é implementada da seguintes forma:
Write-back cache: Os dados são colocados no cache e um reconhecimento é enviado 
para o hospedeiro imediatamente. Posteriormente, dados de diversas gravações são 
confirmados (de-staged) para o disco. Tempos de resposta de gravação são muito mais 
rápidos, já que as operações de gravação são isoladas dos atrasos mecânicos do disco. 
Entretanto, dados não confirmados correm o risco de perda caso haja falhas no cache.
Write-through cache: Os dados são colocados no cache e são gravados imediatamente 
no disco e o reconhecimento é enviado para o host. Como os dados são confirmados no 
disco assim que chegam, o risco de perda de dados é baixo, mas o tempo de resposta de 
gravação é maior devido às operações de disco.

O cache pode ser evitado em determinadas condições, como quando o volume de 
gravação de I/O for muito grande. Nesta implementação, se o tamanho de uma 
solicitação de I/O exceder o tamanho predefinido, chamado write-aside size, as 
gravações são enviadas diretamente para o disco para reduzir o impacto de grandes 
gravações consumindo um grande espaço do cache. Isto é especialmente útil em um 
ambiente onde os recursos do cache são restritos e o cache for solicitado por I/Os 
pequenas e aleatórias.
O cache pode ser implementado como sendo dedicado ou global. Com o cache
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dedicado, conjuntos separados de locais de memória são reservados para leituras 
e gravações. Na cache global, tanto as leituras quanto as gravações podem utilizar 
quaisquer endereços de memória disponíveis. A gestão do cache é mais eficiente 
em uma implementação do cache global, já que apenas um agrupamento global 
de endereços tem que ser gerenciado.

O cache global permite que os usuários especifiquem as porcentagens do cache
disponíveis para leituras e gravações na gestão do cache. Geralmente, o cache de 
leitura é pequeno, mas deve ser aumentado caso o aplicativo que estiver sendo 
utilizado executar muitas leituras. Em outras implementações do cache global, a 
taxa do cache disponível para leitura versus gravação é ajustada dinamicamente 
com base nas cargas de trabalho.
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Gerenciamento do cache: algorítmos

• LRU (Least recently used – menos utilizado recentemente)
 Descarta dados que não foram acessados por um longo período

• MRU (Most recently used – mais utilizado recentemente)
 Descarta dados que tenham sido muito acessados recentemente
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Novos dados

Dados LRU/MRUCache
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O cache é um recurso finito e caro que precisa de gestão apropriada. Apesar dos 
sistemas de armazenamento inteligente possuírem grande volume do cache, 
quando todas as páginas do cache estiverem preenchidas, algumas terão que ser 
liberadas para acomodar novos dados e evitar a degradação de desempenho. 
Diversos algoritmos de gerenciamento do cache são implementados em sistemas 
de armazenamento inteligente para manter de forma proativa um agrupamento 
de páginas livres e uma lista de páginas que podem ser potencialmente liberadas, 
sempre que necessário.

Os algoritmos mais utilizados são apresentados na lista a seguir:

LRU (Least Recently Used - menos utilizados recentemente): algoritmo que 
monitora continuamente o acesso aos dados no cache e identifica as páginas do 
cache que não foram acessadas há muito tempo. O LRU libera estas páginas ou 
as marcas para serem reutilizadas. Este algoritmo é baseado na suposição de que 
os dados que não tiverem sido acessados há um determinado tempo, não serão 
solicitados pelo host. Entretanto, se uma página possuir dados de gravação que 
ainda não tiverem sido confirmados no disco, eles serão primeiro gravados no 
disco, antes que a página seja reutilizada.

MRU (Most Recently Used - mais recentemente utilizada): este algoritmo é o 
oposto da LRU, onde as páginas mais utilizadas recentemente são liberadas ou 
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marcadas para reutilização. Este algoritmo é baseado na suposição de que dados 
recentemente utilizados podem não ser solicitados por um determinado tempo.
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Gerenciamento do cache: limite

• Gerencia pico de I/O através do processo de flushing
 Flushing é o processo de confirmação de dados do cache para o disco

• Três modos de flushing para gerenciar a utilização do cache são:
 Flushing ocioso
 Flushing de limite máximo
 Flushing forçado
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Flushing ocioso Flushing  de limite máximo Flushing forçado

100%

Limite máximo

Limite mínimo
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Quando o cache fica cheio, o sistema de armazenamento inteligente deve agir 
para limpar as páginas sujas (dados gravados no cache mas ainda não gravados 
em disco) a fim de gerenciar a disponibilidade de espaço. Flushing é o processo 
de confirmação de dados do cache no disco. Com base na taxa e padrão de 
acesso de I/O, níveis alto e baixo chamados marcas d'água, são marcados no 
cache para gerenciar o processo de flushing. 

O limite máximo (HWM- high watermark) é o nível de utilização do cache no qual 
o sistema de armazenamento inicia o flushing dos dados no cache em alta 
velocidade. O limite inferior (LWM- low watermark) é o ponto no qual o sistema 
de armazenamento pára o flushing de dados para os discos. O nível de utilização 
do cache determina o modo de descarga a ser utilizado:

Flushing ocioso: ocorre continuamente, em uma relação modesta, quando o 
nível de utilização do cache está entre o limite máximo e o inferior.

Flushing de limite máximo: ativado quando a utilização do cache atinge limite. O 
sistema de armazenamento dedica alguns recursos adicionais para o flushing. 
Este tipo de flushing tem pouco impacto no processamento de I/O.

Flushing forçado: ocorre no caso de um grande aumento de I/O quando o cache 
atinge 100% da sua capacidade, o que afeta significativamente o tempo de 
resposta de I/O. No flushing forçado, o sistema limpa o cache prioritário alocando 
mais recursos.
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Proteção de dados do cache

• Protege dados no cache contra falhas de energia ou do cache :
 Espelhamento do cache

 Oferece proteção aos dados contra falhas no cache
 Cada gravação para o cache é mantida em dois locais de memória 

diferentes em dois cartões de memória independente

 Compartimentação do cache 
 Oferece proteção aos dados contra queda de energia
 No caso de queda de energia, os dados não confirmados são 

colocados em um conjunto de drives chamados “drives de 
compartimento”
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Cache é uma memória volátil, portanto qualquer interrupção de energia ou falha 
no cache causará perda de dados que não foram confirmados no disco. Este risco 
de perda de dados não confirmados, presentes no cache pode ser suavizado com 
o uso de espelhamento do cache e compartimentação do cache:

Espelhamento do cache: cada gravação no cache é guardada em dois locais 
diferentes de memória, em duas placas de memória independentes. No caso de 
uma falha no cache, os dados de gravação ainda estarão a salvo no local 
espelhado e podem ser confirmados no disco. As leituras passam do disco para o 
cache, portanto no caso de uma falha no cache, os dados ainda podem ser 
acessados a partir do disco. Já que, apenas as gravações são espelhadas, este 
método resulta em uma melhor utilização do cache disponível.

Nas abordagens de espelhamento do cache, o problema em manter coerência do 
cache é apresentado. Isto significa que os dados em dois locais diferentes do 
cache devem ser idênticos todo o tempo. É responsabilidade do ambiente que 
opera a array assegurar a coerência.

Compartimentação do cache: o risco de perda de dados, devido a falta de 
energia, pode ser evitado de diversas maneiras: fornecendo energia à memória 
através de uma bateria até que a corrente elétrica seja restabelecida, ou 
utilizando energia fornecida pela bateria para gravar o conteúdo do cache no 
disco. No caso de falta prolongada de energia, o uso de baterias não é uma opção 
viável pois, em sistemas de armazenamento inteligente, um grande volume de 
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dados precisa ser confirmado em muitos discos e as baterias podem não fornecer 
energia por tempo suficiente para gravar todos os dados nos discos onde estes 
devem permanecer. Portanto, os vendedores de armazenamento utilizam um 
agrupamento de discos físicos para que o conteúdo do cache seja colocado 
durante a falta de energia. Isto é chamado compartimentação do cache e os discos 
são chamados de drives de compartimentação. Quando a energia é restabelecida, 
os dados destes discos são gravados de volta para o cache de gravação e depois 
gravados nos discos onde devem permanecer.
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• Utiliza software de cache inteligente e cartão 
PCIe flash no host

• Melhora consideravelmente o desempenho do 
aplicativo
 Oferece rapidez no desempenho para cargas de 

leituras intensivas
 Evita a latência da rede relacionada ao acesso de 

I/O ao array de armazenamento

• Determina, de modo inteligente, os dados que 
se beneficiariam em ficar no servidor em PCIe
flash

• Utiliza o mínimo dos recursos da CPU e de 
memória
 Gerenciamento de Flash é descarregado no 

cartão PCIe 

Tecnologia de cache em server flash

110

Cartã
o PCIe
Flash

HBA

Aplicativo

Software de cache inteligente

Host

Rede de
armazenamento

Storage array
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A tecnologia cache em server flash utiliza o software inteligente do cache e PCI 
Express (PCIe - Payment Card industry Express) flash card no host, melhorando 
muito o desempenho do aplicativo ao reduzir a latência e acelerar o rendimento. 
Tecnologia cache em server flash opera tanto em ambientes físicos como virtuais 
oferecendo aceleração no desempenho para grandes volumes de leitura. Esta 
tecnologia utiliza muito pouco a CPU e os recursos de memória transferindo no 
gerenciamento flash para o cartão PCIe.

Inteligentemente, determina quais dados ficariam no servidor no PCIe flash e 
mais próximo do aplicativo. Isto evita a latência associada ao acesso de I/O pela 
rede para o storage array. Assim, a energia de processamento necessária para os 
dados mais utilizados do aplicativo é transmitida do armazenamento back-end
para o cartão PCIe. Portanto, o storage array pode distribuir mais energia de 
processamento para outros aplicativos.
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Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente: back-end
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O back end fornece uma interface entre o cache e os discos físicos e é formado 
por dois componentes: portas e controladoras back-end. O back-end controla a 
transferência de dados entre o cache e os discos físicos. Os dados são enviados 
do cache para o back end e depois direcionados para o disco de destino. Os 
discos físicos estão conectados às portas no back end. A controladora back-end
se comunica com os discos ao executar leituras e gravações. Além disso, fornece 
armazenamento adicional e temporário de dados, porém limitado.

Os algoritmos implementados nas controladoras back-end proporcionam 
detecção e correção de erros junto à funcionalidade do RAID. 

Os sistemas de armazenamento são configurados com controladoras duplas com 
múltiplas portas, a fim de oferecer maior proteção e disponibilidade de dados. 
Tais configurações oferecem um caminho alternativo para os discos físicos, caso 
ocorra falha na controladora ou na porta. Esta confiabilidade pode ser melhorada 
se os discos também possuírem portas duplas. Neste caso, cada porta de disco 
pode se conectar com uma controladora separadamente. Múltiplas controladoras 
também facilitam o equilíbrio da carga.
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Principais componentes do sistema de armazenamento 
inteligente: discos físicos
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Os discos físicos são conectados à controladora de armazenamento back-end e 
oferecem armazenamento contínuo de dados. Os sistemas modernos de 
armazenamento inteligente oferecem suporte à uma variedade de drives de 
discos com velocidades e tipos diferentes como FC, SATA, SAS e flash drives. Eles 
também suportam o uso de combinações de flash, FC ou SATA dentro de uma 
mesma array.
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Módulo 4: Sistema de armazenamento inteligente

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Provisionamento de armazenamento tradicional 
• Provisionamento de armazenamento virtual 
• Implementação do sistema de armazenamento inteligente

Aula 2: Provisionamento de armazenamento e 
implementação do sistema de armazenamento inteligente 
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Esta aula apresenta o provisionamento de armazenamento tradicional e virtual 
além da implementação do sistema de armazenamento inteligente.
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Atribuindo armazenamento ao Host

• Pode ser executado de duas maneiras:
 Provisionamento de armazenamento tradicional 
 Provisionamento de armazenamento virtual
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É o processo de atribuir os recursos de armazenamento ao host com base 
nos requisitos de capacidade, disponibilidade e desempenho dos 
aplicativos executados nos hosts. 

Provisionamento de armazenamento 
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Provisionamento de armazenamento é o processo de designar recursos do 
armazenamento para os hosts com base nos requisitos de capacidade, 
disponibilidade e desempenho dos aplicativos que estão sendo executados nos 
hosts. Provisionamento de armazenamento pode ser executado de duas 
maneiras: tradicional ou virtual. O provisionamento virtual alavanca a tecnologia 
de virtualização para o provisionamento de armazenamento para aplicativos.
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Provisionamento de armazenamento tradicional
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Host 1
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LUN 0

LUN 1

LUN 0

LUN 1

Rede de 
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Em um provisionamento de armazenamento tradicional, os discos físicos estão 
agrupados logicamente, sobre os quais é aplicado um nível RAID necessário para 
se formar um  agrupamento, chamado agrupamento RAID. 

O número de drives em um agrupamento RAID e o nível de RAID determinam a 
disponibilidade, capacidade e desempenho  do agrupamento. É altamente 
recomendável que um agrupamento RAID seja criado a partir de drives do 
mesmo tipo e capacidade para assegurar capacidade utilizável, confiabilidade e 
consistência no desempenho. Caso drives com capacidades diferentes sejam 
misturados em um agrupamento RAID, a capacidade do drive menor é utilizada a 
partir de cada disco no agrupamento, para formar a capacidade total do 
agrupamento RAID, enquanto a capacidade restante dos drives maiores 
permanece inutilizável. Do mesmo modo, ao misturar drives com RPMs altos e 
baixos, diminui-se o desempenho total de um agrupamento RAID. 

Os agrupamentos RAID geralmente possuem maior capacidade por combinarem 
a capacidade total de cada drive em um agrupamento. As unidades lógicas são 
criadas a partir dos agrupamentos RAID através do particionamento (vistas como 
fatias de um agrupamento RAID) da capacidade disponível em pequenas 
unidades que são, então atribuídas ao host com base nos requisitos de 
armazenamento. As unidades lógicas são espalhadas por todos os discos físicos 
pertencentes àquele agrupamento. À cada unidade lógica criada a partir do 
agrupamento RAID é atribuído uma ID única chamada LUN (logical unit number). 
Estas LUNs escondem dos hosts a organização e composição do agrupamento 
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RAID. As LUNs criadas pelos métodos de provisionamento de armazenamento 
tradicional também são chamadas de thick LUNs para que se diferenciem das 
LUNs criadas pelos métodos de provisionamento virtual.

A figura no slide mostra um agrupamento RAID de cinco discos que foram fatiados 
ou particionados em duas LUNs: LUN 0 e LUN 1. Estas LUNs foram então, 
atribuídas aos Host 1 e Host 2 para seus requisitos de armazenamento.

Quando uma LUN está configurada e atribuída para um host não virtualizado, é 
necessário executar uma varredura no barramento para se identificar a LUN, que 
aparece como um disco bruto para o sistema operacional. Para tornar este disco 
útil, ele é formatado com o file system para então, este ser montado.

Em um ambiente de host virtualizado, a LUN é atribuída ao hipervisor, que 
reconhece-a como disco bruto. Este disco é configurado com o hipervisor do file 
system e então, os discos virtuais são criados nele.

Discos virtuais são arquivos no hipervisor do file system e podem ser atribuídos às 
máquinas virtuais e aparecerem como discos brutos à elas. Para tornar este disso 
virtual utilizável para a máquina virtual, os mesmos passos de um ambiente não 
virtualizado devem ser seguidos. Aqui, o espaço da LUN pode ser compartilhado e 
acessado simultaneamente por múltiplas máquinas virtuais.

As máquinas virtuais também podem acessar diretamente uma LUN no sistema de 
armazenamento. Neste método uma LUN inteira é destinada à uma única 
máquina virtual. Armazenar dados desta maneira é recomendado quando os 
aplicativos executados em uma máquina virtual são sensíveis ao tempo de 
resposta e compartilhar o armazenamento com outras máquinas virtuais pode 
impactar este tempo. O método de acesso direto é também utilizado quando uma 
máquina virtual está em cluster com uma máquina física. Neste caso, é necessário 
uma máquina virtual para acessar a LUN que está sendo acessada pela máquina 
física.
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LUN base LUN componente

MetaLUN concatenada

Expansão LUN

• Criado através da combinação de duas ou 
mais LUNs

• MetaLUNs podem ser concatenadas ou  
fracionadas

• MetaLUN concatenada
 Fornece somente capacidade adicional, 

mas não oferece desempenho
 Rápida expansão enquanto os dados não 

são redistribuídos
• MetaLUN fracionada
 Fornece capacidade e desempenho
 Expansão é lenta enquanto os dados são 

redistribuídos
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É o método de expandir as LUNs que precisam 
de capacidade ou desempenho adicionais.

MetaLUN

LUN base LUN componente

MetaLUN fracionada

+

+
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MetaLUN é um método para expandir LUNs que necessitam de capacidade ou 
desempenho adicional. Uma metaLUN pode ser criada combinando duas ou mais 
LUNs e consiste da base de uma LUN e um ou mais  componentes LUNs. As 
metaLUNs podem ser concatenadas ou fracionadas. 

A expansão concatenada simplesmente acrescenta capacidade adicional à base 
da LUN. Nesta expansão, não é necessário que os componentes das LUNs tenham 
a mesma capacidade da base LUN.  Todas as LUNs em uma metaLUN devem estar 
protegidas (paridade ou espelhamento) ou desprotegidas (RAID 0). Os tipos do 
RAID dentro de uma metaLUN podem ser mesclados. Um RAID 1/0 pode ser 
concatenado com um RAID 5 LUN. Entretanto um RAID 0 LUN pode ser 
concatenado somente com outro RAID 0 LUN. A expansão concatenada é rápida, 
porém não oferece qualquer benefício de desempenho.

A expansão fracionada reorganiza os dados de base LUN por toda base e 
componentes LUNs, sendo que, todas as LUNs devem ser de capacidade e nível 
de RAID iguais. Este tipo de expansão proporciona melhor desempenho devido 
ao aumento do número de drives que são fracionados. 

Em qualquer tipo de expansão, concatenada ou fracionada, todas as LUNs devem 
estar alojadas num mesmo tipo de drive de disco: todas em FibreChannel ou 
todas em ATA.
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Provisionamento de armazenamento virtual
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O provisionamento virtual permite criar e apresentar uma LUN com capacidade 
maior do que está fisicamente alocada no storage array. A LUN criada utilizando o 
provisionamento virtual é chamada de thin LUN para ser diferenciada da LUN 
tradicional. Thin LUNs não necessitam armazenamento físico para serem 
totalmente alocadas quando são criadas ou apresentadas ao host. O 
armazenamento físico é alocado ao host “sob-demanda” a partir do pool
compartilhado da capacidade física. 

Um pool compartilhado é formado por discos físicos e é, no provisionamento 
virtual, equivalente ao grupo de RAID, uma coleção de drives nos quais as LUNs 
são criadas.

Um pool compartilhado suporta um nível de proteção de RAID simples, 
semelhante a um grupo de RAID. Entretanto, diferentemente deste, o pool
compartilhado pode conter grande número de drives. Os pools compartilhados 
podem ser homogêneos, (que contém somente um tipo de drive) ou 
heterogêneo, (que contém vários tipos de drives, combinados como flash, FC, 
SAS e SATA).

O provisionamento virtual permite a alocação de armazenamento ao host mais 
eficiente e uma superatribuição, no qual uma capacidade maior do que a 
realmente está disponível no storage array é apresentada ao host. Tanto pool
compartilhado como thin LUN podem ser expandidos ininterruptamente 
enquanto as solicitações de armazenamento do host aumentam. Múltiplos pools
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compartilhados podem ser criados dentro de um storage array e compartilhados 
por múltiplas thin LUNs.
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Provisionamento tradicional vs. Provisionamento virtual
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118

Os administradores, normalmente, alocam a capacidade de armazenamento com 
base nos requisitos previstos, resultando em provisionamento superior à 
capacidade de armazenamento, gerando custos altos e uso menor da 
capacidade. Alguns dos motivos que levam os administradores a fazerem isso são 
para evitar o provisionamento de armazenamento frequente em caso da 
capacidade da LUN estar sobrecarregada e para reduzir as interrupções na 
disponibilidade do aplicativo. Super provisionamento de armazenamento leva, 
geralmente, à aquisição  de armazenamento e custos adicionais. 

O provisionamento virtual lida com estes desafios melhorando o uso da 
capacidade e simplificando no gerenciamento de armazenamento. A figura no 
slide ilustra um exemplo comparando o provisionamento de armazenamento 
virtual com o tradicional. 

Neste ultimo, três LUNs são criadas e apresentadas a um ou mais hosts. A 
capacidade total do sistema de armazenamento é de 2 TB. A capacidade alocada 
da LUN 1 é de 500 GB, dos quais somente 100 GB são consumidos e os 400 GB 
restantes não são utilizados. O tamanho da LUN 2 é de 550 GB, dos quais 50 GB 
são consumidos e 500 GB não são utilizados. O tamanho da LUN 3 é de 800 GB, 
dos quais 200 GB são consumidos e 600 GB não são utilizados. No total, o 
sistema de armazenamento possui 350 GB de dados, 1.5 TB de capacidade 
alocada mas não utilizada e somente 150 GB restante de capacidade disponível 
para outros aplicativos.
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Agora, considere o mesmo sistema de armazenamento de 2 TB com 
provisionamento virtual, no qual três thin LUNs do mesmo tamanho são criadas. 
Entretanto, não há capacidade alocada não utilizada. No total, o sistema de 
armazenamento com o provisionamento virtual possui os mesmos 350 GB de 
dados, mas 1.65 TB da capacidade está disponível para outros aplicativos,  
enquanto que no provisionamento de armazenagem tradicional, somente 150 GB 
ficam disponíveis.

O provisionamento virtual e thin LUN oferecem muitos benefícios, embora em 
alguns casos, a LUN tradicional seja mais adequada para o aplicativo. Thin LUNs 
são adequadas para aplicativos que podem tolerar variações no desempenho. Em 
alguns casos, a melhora no desempenho é percebida ao usar a thin LUN devido ao 
striping em grande número de drivers em um pool. Entretanto, o desempenho 
pode diminuir quando múltiplas thin LUNs competem pelos recursos de 
armazenamento compartilhado em um determinado pool e quando o uso atinge 
os níveis mais altos. Thin LUNs oferecem maior eficiência do espaço de 
armazenamento e são adequadas para aplicativos onde o consumo do espaço é 
difícil de ser previsto. O uso de thin LUNs ajuda às empresas reduzirem custos de 
energia e de compras além de simplificar o gerenciamento de armazenamento.

LUNs tradicionais são adequadas para aplicativos que necessitam desempenho 
previsível, oferecem total controle para a colocação precisa de dados e permitem 
que o administrador crie LUNs em grupos RAID diferentes, caso haja disputa pela 
carga de trabalho. As organizações que não estiverem muito preocupadas com a 
eficiência do espaço de armazenamento devem ainda estar usando LUNs 
tradicionais.
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Máscara de LUN

• Implementado no array de armazenamento
• Impede o uso não autorizado ou acidental das LUNs em 

ambientes compartilhados
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Processo que oferece controle de acesso de dados definindo quais LUNs 
um host pode acessar. 

Máscara de LUN

119

Máscara de LUN é o processo que fornece o controle de acesso aos dados, 
definindo quais LUNs um host pode acessar. Sua função está implementada no 
storage array, o que assegura que o acesso do volume pelos hosts seja controlado 
apropriadamente, evitando uso não autorizado ou acidental em um ambiente 
compartilhado.

Considere, por exemplo, um storage array com duas LUNs que armazenam dados 
dos departamentos de vendas e financeiro. Sem o mascaramento de LUN, os dois 
departamentos podem facilmente ver e modificar dados um do outro, 
representando um alto risco à segurança e à integridade dos mesmos. Com o 
mascaramento de LUN, as LUNs estarão acessíveis somente aos hosts
designados.
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• Estes arrays oferecem os seguintes 
recursos:
 Grande capacidade de armazenamento e cache
 Arquitetura tolerante à falhas
 Conectividade com mainframe e sistemas 

abertos
 Múltiplas portas front-end e protocolos 

de interface 
 Habilidade  em lidar com grande volume de  I/Os 

concorrentes
 Suporta réplicas de dados locais e remotas

Tipos de sistema de armazenamento inteligente: 
sistemas de armazenamento high-end

120

• Conhecido como arrays ativo-ativo e geralmente indicados para 
aplicativos empresariais grandes
 Executa I/Os para LUNs por todos caminhos disponíveis
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Os sistemas de armazenamento inteligente normalmente se encontram em uma 
das seguintes categorias: high-end ou midrange. Os sistemas de armazenamento 
high-end, chamados arrays ativo-ativo, são normalmente destinados à aplicativos 
de grandes empresas e projetados com um grande número de controladoras e 
memória cache. Um array ativo-ativo sugere que o host pode executar I/Os para 
suas LUNs através de qualquer uma das controladoras disponíveis.

Para atender as necessidades de armazenamento da empresa, estes arrays 
oferecem:

• grande capacidade de armazenamento

• grande volume do cache para servir os I/Os do host de maneira ideal

• arquitetura de tolerância à erros para melhor disponibilidade de dados

• conectividade com os computadores mainframe e hosts com sistemas abertos

• disponibilidade de múltiplas portas front-end e protocolos de interface para 
servir à um grande número de hosts

• disponibilidade de múltiplas controladoras back-end para gerenciar o 
processamento do disco.

• escalabilidade para suportar o aumento da conectividade, desempenho e 
requisitos de capacidade de armazenamento

• habilidade para lidar com grande volume de I/Os simultâneos de vários hosts e 
aplicativos
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• suporte para replicação de dados remotos ou locais baseados em array. 

Além destas, os sistemas high-end possuem outras características exclusivas 
exigidas por aplicativos  de missão crítica.
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• Estes arrays, normalmente possuem 
duas controladoras, cada uma com 
cache, controladoras RAID e 
interfaces de drive de discos

• Menos portas front-end , 
capacidade de armazenamento e 
cache comparado à arrays high-end

• Suporta replicações de dados locais 
e remota

Tipos de sistema de armazenamento inteligente: sistema 
de armazenamento midrange

121

• Conhecido como arrays ativo-passivo, normalmente indicado 
para aplicativos de médias ou pequenas empresas
 Executa I/Os para LUNs somente através de caminhos ativos
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Sistemas de armazenamento midrange, também conhecidos como arrays ativo-
passivo, são mais adequados para aplicativos de médias ou pequenas empresas, 
oferecendo ótimas soluções de armazenamento à um custo mais baixo. Em um 
array ativo-passivo, o host executa I/Os para uma LUN somente através da 
controladora que possui a LUN. O host executa a leitura ou gravação para a LUN 
somente pelo caminho para a controladora A, pois esta é a que possui a LUN em 
questão. O caminho para a controladora B permanece passivo e nenhuma 
atividade I/O é executada por ele.

Os sistemas de armazenamento midrange são normalmente projetados com duas 
controladoras, cada uma com as interfaces do host, controladoras RAID e 
interface para drives de disco. 

Os arrays midrange são projetados para atender ao requisitos de aplicativos de 
empresas médias ou pequenas, portanto hospedam menos capacidade de 
armazenamento e cache do que os storage arrays high-end. Há também, menos 
portas front-end para conexões com o host. Porém, eles asseguram alta 
redundância e desempenho para aplicativos com carga de trabalho previsível, 
além de suportarem replicações baseadas em arrays remotos ou locais.
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Módulo 4: Sistema de armazenamento inteligente

• EMC VNX
• EMC Symmetrix VMAX

Conceito na Prática
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O conceito na prática abrange os exemplos de produtos de sistemas de 
armazenamento inteligente: EMC Symmetrix e EMC VNX.
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EMC VNX

• Proposta da EMC para armazenamento 
midrange

• Proposta de armazenamento unificado que 
proporciona armazenamento de dados em 
block, file ou object.

• Ideal para aplicativos com carga de trabalho 
previsível.
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EMC VNX

123

O array de armazenamento EMC VNX é a solução de armazenamento midrange
da EMC, que oferece características e funcionalidades de qualidade empresarial. 
EMC VNX é uma plataforma de armazenamento unificada que oferece 
armazenamento de dados em block, file ou com base em objects dentro de um 
mesmo array. É ideal para aplicativos com cargas de trabalho previsíveis que 
necessitam alta taxa de transferência.
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EMC Symmetrix VMAX
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EMC Symmetrix VMAX

• Proposta da EMC para armazenamento high-end
• Principais características do Symmetrix VMAX: 
 Aumento dimensionável para 2.400 discos 
 Suporta até 8 máquinas VMAX
 Suporta flash drives, níveis de armazenamento 

totalmente automatizado (FAST), provisionamento 
virtual e computação em nuvem

 Suporta até 1 TB de memória global de cache 
 Suporta FC, iSCSI, GigE e FICON para conectividade 

com o host
 Suporta níveis de RAID 1, 1+0, 5 e 6
 Suporta replicação com base em armazenamento 

através do EMC TimeFinder e SRDF

124

EMC Symmetrix estabelece os mais altos padrões de desempenho e capacidade 
para a solução de armazenamento de informações corporativa e é reconhecido 
como a plataforma de armazenamento mais confiável no setor, além de oferecer 
o mais alto nível de escalabilidade e desempenho para atender até mesmo os 
requisitos imprevisíveis da carga de trabalho do I/O. 

EMC Symmetrix inclui a série Symmetrix Virtual Matrix, uma plataforma 
inovadora construída em torno de uma arquitetura Virtual Matrix escalável para 
suportar as futuras demandas de crescimento de armazenamento de ambientes 
TI virtuais. As principais características do Symmetrix VMAX são:

• Aumento escalável para 2.400 discos.

• Suporta até 8 mecanismos VMAX (Cada mecanismo VMAX contém um par de 
controladoras).

• Suporta flash drives, níveis de armazenamento totalmente automatizado 
(FAST), provisionamento virtual e computação em Nuvem.

• Suporta até 1 TB de memória global de cache.

• Suporta FC, iSCSI, GigE e FICON para conectividade com o host.

• Suporta os níveis de RAID 1, 1+0, 5 e 6.

• Suporta replicação com base em armazenamento através do EMC TimeFinder
e EMC SRDF.

• Design altamente tolerante à falhas que permite upgrades sem interrupções e 
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total redundância em nível de componente, com substituição de componentes 
enquanto o sistema está em funcionamento.
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Módulo 4: Resumo

Principais pontos tratados neste módulo:
• Principais componentes do sistema de armazenamento 

inteligente
• Técnicas de gerenciamento e proteção do Cache
• Métodos de provisionamento de armazenamento
• Tipos de sistemas de armazenamento inteligentes
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Este módulo cobriu os quatros principais componentes dos sistemas de 
armazenamento inteligente, front-end, cache, back end e os discos físicos. Além 
disso, detalhou o gerenciamento do cache e as técnicas de proteção, como 
flushing e algoritmos mais e menos utilizados recentemente. Também, abordou 
as técnicas de provisionamento de armazenamento tradicional e virtual. 
Finalmente, dois tipos de sistemas de armazenamento inteligente, high-end e 
midrange, foram descritos.
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Verifique seu conhecimento – 1

• Qual componente do sistema de armazenamento inteligente isola o host de 
atrasos mecânicos associados aos discos rotatórios?
A. Controladora front- end
B. Controladora back –end
C. Cache
D. Rede de armazenamento

• Qual modo de flushing é ativado quando o cache atinge 100% de sua 
capacidade?
A. Ocioso
B. Limite máximo
C. Forçado
D. Limite inferior

Module 4: Intelligent Storage System 126

Course Introduction 126



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Verifique seu conhecimento – 2

• Em um provisionamento de armazenamento tradicional, qual técnica de 
expansão LUN oferece melhor desempenho?
A. MetaLUN concatenada
B. MetaLUN fracionada
C. LUN Base
D. LUN componente

• Qual processo oferece controle de acesso à dados restringindo o acesso do 
host a uma LUN específica?
A.Máscara de LUN
B. Zoneamento
C. Troca
D.VSAN

Module 4: Intelligent Storage System 127
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Verifique seu conhecimento – 3

• Qual mecanismo oferece proteção para dados não reconhecidos no cache 
contra a falta de energia?
A. Espelhamento
B. Compartimentação
C. Limite
D. Níveis

Module 4: Intelligent Storage System 128
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Ao término deste módulo, você estará apto a:
• Descrever o FC SAN e seus componentes
• Descrever arquitetura FC
• Descrever as topologias e  zoneamentos de FC SAN
• Descrever a virtualização no ambiente SAN
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Módulo 5: Rede de área de armazenamento 
Fibre Channel (FC SAN)
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Este módulo apresenta os componentes FC SAN, opções de interconectividade e 
arquitetura FC, além da virtualização no ambiente SAN.
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Módulo 5: Rede de área de armazenamento 
Fibre Channel (FC SAN)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Evolução de FC SAN
• Componentes de FC SAN
• Opções de interconectividade de FC
• Tipos de portas de FC

Aula 1: Visão geral de FC SAN 

Módulo 5: Rede de área de armazenamento Fibre Channel 131

131

Esta aula abrange a evolução do FC SAN, seus componentes e as três opções de 
interconectividade, além  dos vários tipos de portas FC.
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As necessidades das empresas e os desafios tecnológicos

• Uma solução de gerenciamento de informações eficaz deve 
oferecer: 
 Informações “just-in-time” aos usuários de negócios
 Infraestrutura de armazenamento flexível e disponibilidade 

elevada
• Desafios do gerenciamento de informação em um ambiente DAS: 
 Crescimento explosivo de armazenamento de informações, o qual 

permanece isolado e pouco utilizado
 Proliferação de novos servidores e aplicativos
 Complexidade no compartilhamento dos recursos de 

armazenamento através de múltiplos servidores
 Alto custo para gerenciar informações

• SAN que atende estes desafios 
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As empresas enfrentam um grande crescimento de informações que precisam ser 
armazenadas, protegidas, otimizadas e gerenciadas eficientemente. Os gerentes 
dos data centers estão sobrecarregados com o desafio de oferecer soluções de 
gerenciamento de informações com baixo custo e alto desempenho. Uma 
solução eficaz deve oferecer:

Informações just-in-time para os usuários de negócios: as informações devem 
estar disponíveis para os usuários de negócios para quando precisarem. A 
disponibilidade de dados por 24 horas, 7 dias por semana está se tornando, 
atualmente, um dos requisitos mais importantes da infraestrutura de 
armazenamento. O grande crescimento em armazenamento, a proliferação de 
novos servidores e aplicativos e a disseminação de dados de importância 
fundamental por todas empresas são alguns dos desafios que precisam ser 
enfrentados para oferecer disponibilidade de informações em tempo real. 

Infraestrutura  de armazenamento flexível e com alta disponibilidade: a 
infraestrutura deve oferecer flexibilidade e alta disponibilidade sem 
comprometer os requisitos de desempenho. O armazenamento deve aumentar 
sem comprometer o desempenho dos requisitos dos aplicativos e ao mesmo 
tempo, o custo total para gerenciar as informações deve ser baixo.

Armazenamento de conexão direta (DAS - direct-attached storage) é 
normalmente conhecido como ambiente de armazenamento canalizado. Os 
hosts “possuem” o armazenamento e é difícil gerenciar e compartilhar os 
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recursos nestes dispositivos de armazenamento isoladamente. Esforços para 
organizar estes dados dispersos levaram ao surgimento da SAN (Storage Area
Network – rede de área de armazenamento).
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O que é SAN (Storage Area Network)?

• Centraliza o armazenamento e gerenciamento
• Permite compartilhar os recursos de armazenamento através de 

múltiplos servidores em nível de block.
• Atende a crescente exigência de armazenamento eficientemente 

com melhor economia de escala
• As implementações mais comuns de SAN são:
 Fibre Channel (FC) SAN: utiliza o protocolo FC para comunicação
 IP SAN: utiliza protocolos com base em IP para comunicação
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É uma rede de servidores e dispositivos de armazenamento compartilhados 
dedicada e de alta velocidade.

SAN
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SAN é uma rede dedicada e de alta velocidade de servidores e dispositivos de 
armazenamento compartilhados, que permite a consolidação e o 
compartilhamento do armazenamento por múltiplos servidores. Isto melhora o 
uso dos recursos de armazenamento se comparado com a arquitetura de 
armazenamento de conexão direta e reduz a quantidade total de 
armazenamento que uma empresa precisa comprar e gerenciar. Com a 
consolidação, o gerenciamento do armazenamento torna-se centralizado e 
menos complexo, reduzindo ainda mais os custos de gerenciamento de 
informações. SAN também permite que  as empresas conectem servidores e 
armazenamentos dispersos geograficamente. Além disso, atende as demandas 
de armazenamento eficientemente com melhor economia de escala e ainda 
oferece manutenção e proteção eficaz de dados. 

As implantações mais comuns de SAN são FibreChannel (FC) SAN e IP SAN. 
FibreChannel SAN utiliza protocolo FibreChannel para transportar dados, 
comando e informações de status entre os servidores (ou hosts) e dispositivos de 
armazenamento. IP SAN utiliza os protocolos com base em IP para comunicação.
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Entendendo Fibre Channel 
• Tecnologia de rede de alta velocidade
 As implementações de FC mais recentes suportam velocidade de até 16 

Gb/s

• Altamente dimensionável
 Teoricamente, acomoda aproximadamente 15 milhões de dispositivos
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A arquitetura FC forma a principal construção da infraestrutura FC SAN. FC SAN é 
uma tecnologia de rede de alta velocidade que é conduzida por cabos de fibras 
óticas e de cobre. A tecnologia FC foi desenvolvida para atender a demanda por 
aumento de velocidade na transferência de dados entre servidores e sistemas de 
armazenamento em massa. O comitê técnico T11, que pertence ao Comitê 
Internacional para  Normas de Tecnologia de Informação (INCITS - International
Committee for Information Technology Standards), é responsável pelos padrões 
de interface do FibreChannel.

A alta velocidade para transmissão de dados é uma característica importante da 
tecnologia de rede FC. Em comparação com o Ultra-SCSI, normalmente utilizado 
em ambientes DAS, o FC é um importante salto da tecnologia de rede de 
armazenamento. As últimas implementações de 16 GFC (FibreChannel) oferecem 
rendimento de 3.200 MB/s (taxas brutas de bit de 16 Gb/s), enquanto o Ultra640 
SCSI está disponível com rendimento de 640 MB/s. O mecanismo de controle de 
fluxo com base no crédito em FC fornece dados tão rapidamente quanto o buffer 
de destino é capaz de receber,  sem deixar as estruturas caírem, além de 
possuírem pouca sobrecarga de transmissão. A arquitetura FC é altamente 
escalável e, teoricamente, uma simples rede FC pode acomodar 
aproximadamente 15 milhões de dispositivos.

Nota: FibRE se refere ao protocolo, enquanto que fibER se refere a mídia.
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Componentes de FC SAN

• Portas de nós (servidor e armazenamento)
• Cabos
• Conectores
• Dispositivos interligados como switches e hubs FC
• Software de gerenciamento SAN

Módulo 5: Rede de área de armazenamento Fibre Channel 135

135

FC SAN é uma rede de servidores e dispositivos de armazenamento 
compartilhados. Servidores e armazenamento são os pontos ou dispositivos 
finais na SAN (chamados de “nós”). A infraestrutura FC SAN é formada por portas 
de nós, cabos, conectores, dispositivos de interconexão (hubs ou switches FC) e 
software de gerenciamento SAN.
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Portas de nós

• Oferece interface física para comunicação com outros nós
• Existente em
 HBA em servidor
 Adaptadores front-end em armazenamento

• Cada porta possui um link de transmissão (Tx)  e um link de 
recepção (Rx)
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Numa rede FibreChannel, os dispositivos finais como hosts, storage arrays e 
bibliotecas de fitas são todos considerados nós. Cada nó é a origem ou destino 
de informações e necessita de uma ou mais portas para fornecer a interface física 
para comunicar com outros nós. Estas portas são componentes integrais dos 
adaptadores dos hosts, como HBA, controladoras ou adaptadoras de 
armazenamento front-end. Em um ambiente FC, uma porta opera em modo de 
transmissão de dados full-duplex com um link de transmissão (Tx) e um link de 
recepção (Rx).
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Cabos

• As implementações SAN utilizam
 Cabos de cobre para distâncias curtas
 Cabos de fibra ótica para longas distâncias

• Dois tipos de cabos óticos: single-mode e multimode
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As implementações SAN utilizam cabos de fibra ótica. O cobre pode ser utilizado 
para distâncias mais curtas em conectividade back-end, pois proporciona uma 
relação aceitável entre sinal-ruído até 30 metros de distância. Os cabos de fibra 
ótica levam dados em forma de luz. Há dois tipos de cabos óticos: multimode e 
single-mode. Os cabos de fibras multimode (MMF)levam múltiplos feixes de luz 
projetados simultaneamente em diferentes ângulos sobre o núcleo do cabo. Com 
base na largura da banda, as fibras multimode são classificadas como OM1 
(núcleo 62.5μm), OM2 (núcleo 50μm) e laser-otimizados OM3 (núcleo 50μm). 
Em uma transmissão MMF, múltiplos feixes que viajam dentro do cabo tendem a 
dispersar e colidir. Esta colisão enfraquece a força do sinal depois de uma certa 
distância, processo que é conhecido como dispersão modal. Um cabo MMF é 
normalmente utilizado para distâncias curtas devido a degradação de sinal 
(atenuação) como resultado da dispersão modal.

A fibra single-mode leva um simples feixe de luz projetado no centro do núcleo. 
Estes cabos estão disponíveis com núcleos de diâmetros de 7 a 11 mícrones, 
sendo o de 9 mícrones o tamanho mais comum. Em uma transmissão SMF, um 
único feixe de luz viaja em linha reta pelo núcleo da fibra. O pequeno núcleo e o 
feixe de luz único ajudam a limitar a dispersão modal. Entre os tipos de cabos de 
fibra, os de single-mode proporcionam atenuação mínima de sinal até 10 km de 
distância. Um cabo single-mode é utilizado para longas distâncias, que 
geralmente dependem de potência do laser no transmissor e da sensibilidade do 
receptor.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

MMF são geralmente utilizados dentro de data centers para percorrer distâncias 
curtas, enquanto SMF são utilizados para distâncias maiores.

• Entrada de luz / revestimento / núcleo – Fibra single-mode

• Entrada de luz/ revestimento / núcleo – Fibra multimode
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Conectores

• Ligados no final do cabo
• Permite a conexão e desconexão rápida do 

cabo da a porta e para porta
• Conectores normalmente utilizados para 

cabos de fibra ótica são:
 Conector padrão (SC- Standard Connector) 
 Conectores duplos

 Conector Lucent (LC- Lucent Connector)
 Conectores duplos

 Straight Tip (ST)
 Conectores de painel patch
 Conectores Simplex
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Conector Straight Tip

Conector Lucent

Conector padrão
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Um conector está ligado à extremidade de um cabo permitindo conexão e 
desconexão rápida do cabo da porta e para a porta. Conector padrão (SC –
standard conector) e conector Lucent (LC) são os dois tipos de conectores 
normalmente utilizados por cabos de fibra ótica. Outro tipo de conector é 
Straight Tip (ST), geralmente utilizados com painéis de patch de fibra.
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Dispositivos interligados

• Dispositivos normalmente utilizados em FC SAN:
 Hubs, switches e controladoras

• Hubs oferecem conectividade e escalabilidade limitada
• Switches e controladoras são dispositivos inteligentes
 Switches estão disponíveis com quantidade fixa de portas ou 

design modular
 Controladoras são sempre modulares e a quantidade de suas 

portas pode ser aumentada adicionando “placas de linha" ou 
"blades” 

 Switches e controladoras high-end possuem componentes 
redundantes
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Hubs, switches e controladoras FC são dispositivos interconectados, 
normalmente utilizados em FC SAN.

Hubs são utilizados como dispositivos de comunicação em implementações FC-
AL. Eles conectam fisicamente os nós em loop lógico ou numa topologia física 
estrelar. Todos os nós devem compartilhar o loop pois os dados viajam por todos 
os pontos de conexão. Como os switches oferecem baixo custo e alto 
desempenho, os hubs não são mais utilizados em FC SANs.

Switches são mais inteligentes do que os hubs e encaminham os dados 
diretamente de uma porta física à outra, portanto os nós não compartilham o 
caminho dos dados. Em vez disso, cada nó possui um caminho de comunicação 
dedicado.

Controladoras são switches high-end com maior quantidade de portas e melhor 
capacidade de tolerância à falhas.

Switches estão disponíveis com quantidade fixa de portas ou com design 
modular. Em um switch modular, a quantidade de portas é aumentada através da 
instalação de cartões de portas adicionais nos slots abertos. A arquitetura de 
uma controladora é sempre modular e a quantidade de portas é aumentada 
adicionando cartões de linha ou blades ao chassis da controladora. Os switches e 
controladoras high-end possuem componentes redundantes para proporcionar 
alta disponibilidade. Tanto os switches quanto as controladoras possuem portas 
de gerenciamento (Ethernet ou serial) para conectividade com os servidores de 
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gerenciamento SAN.
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Software de gerenciamento de SAN

• Um conjunto de ferramentas utilizadas em 
SAN para gerenciar interfaces entre host e 
arrays de armazenamento

• Oferece gerenciamento integrado do 
ambiente SAN

• Permite gerenciamento com base na Web 
utilizando GUI ou CLI
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O software de gerenciamento SAN gerencia as interfaces entre os hosts, os 
dispositivos de interconexão e os storage arrays e oferece uma visão do 
ambiente SAN, além de habilitar o gerenciamento de vários recursos a partir 
de um console central.

Também oferece as principais funções de gerenciamento, incluindo o 
mapeamento dos dispositivos de armazenamento, monitoramento e geração 
de alertas para dispositivos descobertos e zoneamento, que serão discutidos 
posteriormente.
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Opções de interconectividade de FC

• Ponto-a-Ponto
• Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)
• Fibre Channel Switched Fabric (FC-SW)
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A arquitetura FC suporta três opções básicas de interconectividade: ponto-a-
ponto, fibre channel arbitrated loop (FC-AL) e  switched fabric (FC-SW).
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Conectividade ponto-a-ponto

• Permite conexão direta entre os nós
• Oferece conectividade e escalabilidade limitadas
• Utilizado em ambiente DAS
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Servidores

Storage array

Servidor

Servidor
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Ponto-a-ponto é a configuração FC mais simples com dois dispositivos 
conectados diretamente um ao outro, como mostrado no slide. Esta configuração 
oferece uma conexão dedicada para a transmissão de dados entre nós. 
Entretanto, oferece conectividade limitada, pois somente dois dispositivos 
podem se comunicar um com outro num determinado tempo, além de não poder 
ser escalado para acomodar um número maior de nós. O Standard DAS utiliza 
conectividade ponto-a-ponto.
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Conectividade FC-AL

• Oferece loop compartilhado aos nós ligados
 Os nós devem arbitrar para ganhar o controle

• Implementado utilizando topologia de anel ou 
de estrela

• Limitações de FC-AL
 Somente um dispositivo pode executar uma 

operação I/O por vez
 Suporta até 126 nós
 A adição ou remoção de nós causa pausa 

momentânea no tráfego no loop
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Servidores

Storage array

Servidor

Hub FC

143

Em uma configuração FC-AL, os dispositivos estão ligados ao loop compartilhado. 
FC-AL possui as características das topologias anel token e estrela física. No FC-
AL, cada dispositivo compete com outros para executar as operações I/O. Os 
dispositivos no loop devem “arbitrar” para ganhar o controle do loop, pois a 
qualquer momento, somente um dispositivo pode executar as operações I/O no 
loop.

Como configuração loop, o FC-AL pode ser implementado sem qualquer 
dispositivo de interconectividade através de conexão direta de um dispositivo a 
outros dois em um anel através de cabos. 

Entretanto, as implementações FC-AL também podem utilizar hubs onde o 
arbitrated loop estiver fisicamente conectado em uma topologia em estrela.

A configuração FC-AL tem as seguintes limitações relacionadas a escalabilidade:

• FC-AL compartilha o loop e somente um dispositivo por vez pode executar as 
operações I/O. O desempenho geral em um ambiente FC-AL  é baixo pois cada 
dispositivo num loop tem que ficar aguardando sua vez para processar a 
solicitação de I/O.

• FC-AL utiliza somente 8 bits dos 24 bits endereçados ao Fibre Channel (os 16 
bits restantes estão mascarados) e permite a atribuição de 127 
endereçamentos válidos para as portas. Portanto, pode suportar até 127 
dispositivos no loop. Um endereço é reservado para conectar, opcionalmente, 
o loop à uma porta switch FC. Consequentemente, até 126 nós podem ser 
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conectados a um loop.

• Adicionar ou remover um dispositivo resulta na reinicialização do loop, o que 
pode causar uma pausa momentânea no tráfego no loop.
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Conectividade FC-SW

• Cria um espaço lógico (chamado fabric) no qual todos os nós se 
comunicam entre si utilizando switches
 Interswitch links (ISLs) permitem que switches sejam conectados

• Oferece caminhos dedicados entre os nós
• Adição/remoção de nós não afeta o tráfego de outros nós
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Servidores

Storage array

Servidor

Switch FC Switch FC

Interswitch Links
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FC-SW é também conhecido como conexão fabric. Um fabric é um espaço lógico, 
no qual todos os nós se comunicam entre si em uma rede. Este espaço virtual 
pode ser criado com um switch ou com uma rede de switches. Cada switch em 
um fabric possui identificador de domínio único, que é  parte do esquema de 
endereçamento do fabric. No FC-SW, os nós não compartilham um loop, ao invés 
disso, os dados são transferidos através de um caminho dedicado entre os nós. 
Cada porta em um fabric tem um endereço único FibreChannel de 24 bits para 
comunicação. 

Em um switched fabric, a ligação entre dois switches é chamado inter switch link 
(ISL). ISLs permitem que os switches sejam conectados juntos para formar um 
fabric simples e amplo. ISLs são utilizados para transferir dados entre o host e o 
armazenamento e gerenciar o trânsito do fabric de um switch à outro. Utilizando 
ISLs, um switched fabric pode ser expandido para conectar um grande número de 
nós.

FC-SW utiliza switches que são dispositivos inteligente. Eles podem mudar o 
tráfego de dados entre os nós diretamente através das portas de switch. As 
estruturas são encaminhadas pelo fabric entre a origem e o destino.

Diferentemente da configuração loop, uma rede FC-SW oferece caminho 
dedicado e escalabilidade. A adição ou remoção de dispositivos em um switched
fabric causa o mínimo de interrupções e não afeta o trânsito entre os dispositivos 
em andamento.
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Tipos de portas no Switched Fabric
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Porta F

Switch FC

Storage Array

Porta N
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Storage Array

Porta N
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As portas em um switched fabric podem ser:

• Porta N: o ponto final no fabric. Esta porta também é conhecida como porta 
nó. É, normalmente, a porta do host (HBA) ou do storage array que está 
conectada ao switch em um switch fabric.

• Porta E: porta que forma a conexão entre dois switches FC. Esta porta também 
é conhecida como porta de expansão. A porta E em um switch FC conecta à 
outra porta E de outro switch FC em ISLs fabric.

• Porta F: porta em um switch que conecta a porta N. Também conhecido como 
porta fabric.

• Porta G: porta genérica no switch que opera como uma porta E ou F e 
determina sua funcionalidade automaticamente durante a inicialização.
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Módulo 5: rede de área de armazenamento 
Fibre Channel (FC SAN)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Conjunto de protocolo FC
• Endereçamento FC
• Endereçamento WWN
• Estrutura e organização dos dados FC
• Serviços de fabric
• Tipos de log-in de fabric

Aula 2: Arquitetura Fibre Channel (FC)
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Esta aula apresenta o conjunto de protocolo FC, endereçamento FC e WWN e 
estrutura e organização dos dados FC, além de abranger os serviços e tipos de 
log-in de fabric .
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Visão geral da arquitetura FC

• Oferece benefícios tanto da tecnologia de canal como a de rede 
 Oferece alto desempenho com baixa sobrecarga de protocolos 
 Oferece alta escalabilidade com capacidade de longas distâncias

• Implementos SCSI sobre rede FC
 Transporta dados SCSI através da rede FC

• Dispositivos de armazenamento ligados à SAN aparecem como 
dispositivos de armazenamento locais para o sistema 
operacional do host

Módulo 5: Rede de área de armazenamento Fibre Channel 147

147

Tradicionalmente, os sistemas operacionais do host comunicam com os 
dispositivos periféricos através de conexões de canais, como ESCON e SCSI. As 
tecnologias de canais oferecem altos níveis de desempenho com baixa 
sobrecarga de protocolo. Tal desempenho é alcançado devido a natureza estática 
dos canais e do nível elevado de integração do hardware e software 
proporcionados pelas tecnologias de canais.

Entretanto, estas tecnologias sofrem as limitações inerentes em termos de 
número de dispositivos que podem ser conectados e a distância entre eles.

Diferentemente da tecnologia de canal, as tecnologias de rede são mais flexíveis 
e oferecem possibilidade de distância maior. A conectividade de rede 
proporciona maior escalabilidade e utiliza banda larga compartilhada para 
comunicação. Esta flexibilidade resulta em maior sobrecarga de protocolo e 
menor desempenho.

A arquitetura FC representa a integração real entre canal e rede e atrai algumas 
vantagens de ambas tecnologias, de canal e de rede. FC SAN utiliza o Protocolo 
FibreChannel (FCP – FibreChannel Protocol) que oferece velocidade de canal para 
transferência de dados com baixa sobrecarga de protocolo e escalabilidade da 
tecnologia de rede.

FCP forma a construção da infraestrutura FC SAN. Fibre Channel proporciona 
interface de transferência de dados em série operada por fios de cobre e fibra 
ótica. FCP é uma implementação de SCSI sobre um rede FC. Na  arquitetura FCP, 
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todos os dispositivos remotos e externos conectados à SAN aparecem como 
dispositivos locais para o sistema operacional do host. As principais vantagens do 
FCP são:

• largura de banda de transmissão sustentada para longas distâncias.

• suporte para um número maior de dispositivos endereçáveis na rede. 
Teoricamente, FC pode suportar mais de 15 milhões de endereços de 
dispositivos na rede.

• suporta velocidades até 16 Gbps (16 GFC).

Course Introduction 147



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Conjunto de protocolo Fibre Channel
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Camada FC Função Recursos especificados por camada FC

FC-4 Mapear interface Mapear protocolo da camada superior (ex. SCSI) 
para as camadas FC mais baixas

FC-3 Serviços comuns Não implementado

FC-2 Controle de fluxo, 
roteamento

Estrutura do quadro, endereçamento FC, controle 
de fluxo

FC-1 Codificar/decodificar Codificação de 8b/10b ou 64b/66b, sincronização 
de quadro e bit

FC-0 Camada física Mídia, cabos, conector

1 Gb/s 2 Gb/s 4 Gb/s 16 Gb/s

FC-4

FC-2

FC-1

FC-0

Protocolo da camada superior
Examplos: SCSI, HIPPI, ESCON, ATM, IP

Controle de fluxo/roteamento

Codificar/Decodificar

8 Gb/s

Mapeamento do protocolo da camada superior
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É mais fácil entender um protocolo de comunicação olhando-o como uma 
estrutura de camadas independentes. FCP define o protocolo de comunicação 
em cinco camadas: da FC-0 à FC-4 (exceto a camada FC-3, que não é 
implementada).

Camada FC-4: a camada mais elevada de um conjunto FCP. Esta camada define as 
interfaces do aplicativo e a maneira pela qual os protocolos da camada superior 
(ULPs – Upper Layer Protocols) são mapeados para as camadas FC mais baixas. O 
FC padrão define vários protocolos que podem operar na camada FC-4. Alguns 
destes incluem SCSI, interface paralela de alto desempenho (HIPPI - High 
Performance Parallel Interface), quadro de protocolo , conectividade de 
armazenamento empresarial (ESCON - Enterprise Storage Connectivity), modo de 
transferência assíncrona (ATM - Asynchronous Transfer Mode) e IP.

Camada FC-2: oferece endereçamento, estrutura, e organização e dados 
FibreChannel (quadros, sequências e trocas), além de definir os serviços de 
fabric, classes de serviços, controle de fluxo e roteamento.

Camada FC-1: define como os dados são codificados antes da transmissão e 
decodificado na recepção. No nó transmissor, um caractere de 8 bit é codificado 
para 10 bit, para então ser transmitido para o nó receptor. No nó receptor, o 
caractere de 10 bit passa pela camada FC-1, que o decodifica para sua forma 
original de 8 bit. FC conecta com uma velocidade de 10 Gbps ou acima e, utiliza 
algoritmo de codificação de 64 bit para 66 bit. Esta camada também define as 
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palavras de transmissão como delimitadores de quadro, que identificam o início e 
fim de um quadro ou de sinais primitivos que indicam eventos em uma porta de 
transmissão. Além disso, a camada FC-1 executa a inicialização de link e 
recuperação de erro.

Camada FC-0: é a camada mais baixa dentro de um conjunto FCP. Esta camada 
define a mídia de interface física e a transmissão de bits. A especificação FC-0 
inclui cabos, conectores e parâmetros elétricos e óticos para uma variedade de 
taxas de dados.
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Endereçamento FC no Switched Fabric

• O endereço FC é atribuído aos nós durante o log-in do fabric
 Utilizado para comunicação entre nós em um FC SAN

• Formato do endereço

• ID de domínio é um número único fornecido para cada switch 
em um fabric
 239 endereços estão disponíveis para ID de domínio

• Número máximo possível de portas de nós em um switched
fabric:
 239 domínios X 256 áreas X 256 portas = 15.663.104 
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Um endereço FC é atribuído dinamicamente quando uma porta nó registra no 
fabric e tem um formato distinto, como aparece no slide. O primeiro campo do 
endereço FC contém o ID de domínio do switch,  o qual é um número único 
fornecido para cada switch no fabric. Embora este seja um campo de 8 bit, há 
somente 239 endereços disponíveis para o ID de domínio, pois alguns deles são 
considerados especiais e reservados para o serviço de gerenciamento do fabric. 
Por exemplo, FFFFFC é reservado para o nome do servidor e FFFFFE é reservado 
para o serviço de log-in do fabric. O ID de área é utilizado para identificar um 
grupo de portas switch utilizadas para conectar os nós. Um exemplo de grupo de 
portas com um ID de área comum é o cartão de porta no switch. O último campo, 
o ID de porta, identifica a porta dentro de um grupo. Portanto, o número máximo 
possível de portas de nós em um switched fabric é calculado da  seguinte 
maneira:

239 domínios X 256 áreas X 256 portas = 15.663.104

** desenho no slide: ID de domínio / ID de área / ID da porta
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WWN - World Wide Name

• Identificador único de 64 bits
• Estático para as portas de nós em uma rede FC
 Similar ao endereço MAC de NIC
 WWNN e WWPN  são utilizados unicamente para identificar os nós 

e portas, respectivamente
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Nome mundial- Array

5
0101

0
0000

0
0000

6
0110

0
0000

1
0001

6
0110

0
0000

0
0000

0
0000

6
0110

0
0000

0
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ID da empresa
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Porta Modelo de propagação
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Reservado
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Formato
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Formato
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À cada dispositivo de um ambiente FC é atribuído um identificador único 
chamado WWN, ou World Wide Name. O ambiente FibreChannel utiliza dois 
tipos de WWN: WWWNN (World Wide Node Name) e WWPN (World Wide Port
Name). Diferentemente do endereçamento FC, que é atribuído dinamicamente, 
um WWN é um nome estático para cada nó de uma rede FC. WWNs são similares 
aos endereços de controle de acesso de mídia, MAC, utilizados em rede IP. 
WWNs estão gravados no hardware ou são atribuídos através de um software. 
Várias definições de configuração em SAN utilizam WWN para identificar os 
dispositivos de armazenamento e de HBAs. O nome do servidor em um ambiente 
FC mantém a associação de WWNs para criar dinamicamente os endereços FC 
para os nós. A figura no slide ilustra exemplos de estruturas WWN em um array e 
em HBA.
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Estrutura e organização de dados de FC

• Os dados de FC estão organizados como troca, sequência e quadro
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Estrutura dos 
dados FC Descrição

Troca

• Permite que 2 portas N identifiquem e gerenciem um conjunto de unidades 
de informações

• Unidade de informação: informações específicas do protocolo da 
camada superior que são enviadas à outra porta para executar certas 
operações

• Cada unidade de informação mapeia para uma sequência.
• Inclui uma ou mais sequências

Sequência • Conjunto contíguo de quadros que corresponde a uma unidade

Quadro
• Unidade fundamental de transferência de dados
• Cada quadro é formado por cinco partes: SOF, cabeçalho do quadro, campo

de dados, CRC e EOF
SOF

4 Bytes
Campo de dados
0 - 2112 Bytes

CRC
4 Bytes

EOF
4 Bytes

Cabeçalho do quadro

24 Bytes

FC Frame
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Em uma rede FC, o transporte de dados é similar a uma conversa entre duas 
pessoas, onde o quadro representa uma palavra, a sequência representa uma 
sentença e uma troca representa a conversa.

Troca: a operação de troca permite duas portas de nós identificarem e 
gerenciarem um conjunto de unidades de informações. Cada protocolo da 
camada superior tem sua informação específica de protocolo que deve ser 
enviada a outra porta para executar certas operações. Esta informação específica 
de protocolo é chamada unidade de informação. A estrutura destas unidades de 
informações é definida na camada FC-4. Esta unidade mapeia para a sequência. 
Uma troca é composta de uma ou mais sequências.

Sequência: refere-se a um conjunto contínuo de quadros que são enviados de 
uma porta à outra. A sequência corresponde à uma unidade de informação 
definida pela ULP.

Quadro: é a unidade fundamental de transferência de dados na camada 2. Um 
quadro FC é formado por 5 partes: o inicio do quadro (SOF), cabeçalho do 
quadro, campo de dados, verificação de redundância cíclica  (CRC- cyclic
redundancy check) e final do quadro(EOF- end of frame). SOF e EOF são 
delimitadores. O cabeçalho do quadro é de 24 bytes de comprimento e contém 
informação de endereçamento para o quadro. O campo de dados em um quadro 
FC possui carga de dados de até 2.112 bytes de dados reais, na maioria dados 
SCSI. O checksum CRC facilita a detecção de erros no conteúdo do quadro e 
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examina a integridade de dados verificando se o conteúdo dos quadros foi 
recebido corretamente. O checksum CRC é calculado pelo remetente antes de ser 
codificado na camada FC-1. Da mesma forma é calculado pelo receptor depois da 
decodificação na camada FC-1.
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Serviços de Fabric

• FC switches oferecem os serviços de fabric como definido nos 
padrões FC
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Serviços de 
Fabric Descrição

Servidor de log-in
de Fabric

• Utilizado durante a parte inicial do processo de log-in de fabric nós
• Localizado no endereço pré-definido de FFFFFE

Servidor de nome • Responsável pelo registro do nome e gerenciamento das portas de nós
• Localizado no endereço pré-definido de FFFFFC

Controladora de 
Fabric

• Responsável pelo gerenciamento e distribuição das notificações 
registradas de alteração de estado (RSCNs - State Change Notifications ) 
para portas de nós anexadas

• Responsável pela distribuição de SW-RSCNs à cada switch
− SW-RSCNs mantém o nome do servidor atualizado em todos os 

switches 
• Localizada no endereço pré-definido FFFFFD

Servidor de 
Gerenciamento

• Permite o gerenciamento de FC SAN utilizando o software de 
gerenciamento de fabric

• Localizado no endereço pré-definido FFFFFA
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Todos os switches FC, independentemente do fabricante, fornecem um conjunto 
comum de serviços, conforme definido nas normas FibreChannel. Alguns destes 
serviços são servidor log-in de Fabric, controladora de Fabric , servidor de nome e 
servidor de gerenciamento. O servidor log-in de Fabric está localizado no 
endereço pré-definido de FFFFFE e é utilizado durante a parte inicial do processo 
de log-in de fabric do nó.

O servidor de nome, formalmente conhecido como servidor de nome distribuído 
(Distributed Name Server), está localizado no endereço pré-definido FFFFFC e é 
responsável pelo registro do nome e gerenciamento das portas de nós. Cada 
switch troca sua informação de servidor de nome com outros switches no fabric
para manter a sincronização do serviço de nome distribuído.

Cada switch tem uma controladora fabric localizada no endereço pré-definido 
FFFFFD. A controladora fabric fornece serviços tanto para as portas de nós como 
outros switches. A controladora fabric é responsável pelo gerenciamento e 
distribuição de notificação registrada de alteração de estado, (RSCNs - Registered
State Change Notifications) para as portas de nós registradas com a controladora 
fabric.

Se houver uma troca no fabric, as RSCNs são enviadas pelo switch para as portas 
de nós anexas. A controladora também gera uma notificação registrada de 
alteração de estado do switch (SW-RSCNs- Switch Registered State Change
Notifications) para cada domínio (switch) no fabric. Estas notificações mantêm o 
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nome do servidor atualizado de todos os switches no fabric.

FFFFFA é o endereço do FibreChannel para o servidor de gerenciamento, que é 
distribuído para cada switch dentro de um fabric. O  servidor de gerenciamento 
permite que o software de gerenciamento FC SAN recupere informações e 
administre o fabric.
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Tipos de log-in no Switched Fabric

• Log-in de fabric (FLOGI)
 Ocorre entre as portas N e F
 O nó envia um quadro FLOGI com WWN para o servidor de log-in de 

Fabric no switch
 O nó obtém o endereço FC do switch
 Imediatamente após FLOGI, a porta N registra com o servidor de nome 

no switch, indicando seu WWN, tipo de porta, endereço FC atribuído, etc.
 Porta N consulta o servidor de nomes sobre todas as outras portas 

registradas
• Log-in de porta (PLOGI)
 Ocorre entre duas portas N para estabelecer uma sessão
 Troca os parâmetros de serviços relevantes à sessão

• Log-in de processo (PRLI)
 Ocorre entre duas porta N para trocar parâmetros ULP relacionados
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Os serviços de fabric definem três tipos de log-in:

O log-in de fabric (FLOGI – Fabric Login): é executado entre as portas N e F. Para 
conectar no fabric, um nó envia um quadro FLOGI com parâmetros WWNN e 
WWPN para o serviço de log-in no endereço pré-definido FC FFFFFE (Fabric Login
Server- servidor de log-in de fabric). Em troca, o switch aceita o log-in e devolve 
um quadro de aceite (ACC) com o endereço FC atribuído para o nó. 
Imediatamente depois do FLOGI,  a porta N se registra com o servidor de nome 
local no switch, indicando o seu WWNN, WWPN, tipo de porta, classe do serviço, 
endereço FC atribuído, etc. Depois que a porta N fizer o log-in, ela pode consultar 
a base de dados do servidor de nome para obter informações sobre todas as 
portas registradas.

Log-in na porta (PLOGI): é executado entre duas portas N para estabelecer a 
sessão. O iniciador da porta N envia um quadro de solicitação PLOGI para o 
destino da porta N, que o aceita. O destino da porta N devolve um ACC ao 
iniciador da porta N para em seguida, a porta N trocar os parâmetros de serviços 
relevantes à sessão.

Log-in de processo (PRLI): também executado entre as duas portas N. Este log-in 
relaciona-se com FC-4 ULPs, como  SCSI. Se a ULP for SCSI, a porta N troca os 
parâmetros de serviços relacionados à SCSI.
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Módulo 5: Rede de área de armazenamento (FC SAN)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Topologias mesh e core-edge
• Benefícios de zoneamento
• Tipos de zoneamento

Aula 3: Topologia e zoneamento FC SAN
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Esta aula abrange as topologias de FC SAN como mesh e core-edge. Também 
apresenta o zoneamento, seus benefícios, componentes e tipos.
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Topologia mesh

• Mesh total
 Cada switch está conectado a todos os 

outros switches
 Um ISL ou nó de rede é, no máximo, 

necessário entre o host e o 
armazenamento

 O host e o armazenamento podem ser 
conectados à qualquer switch

• Mesh parcial
 Nem todos os switches estão 

conectados à todos os outros switches
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Switches FC

Storage Array

Servidor

Mesh total

Switches FC

Storage Array

Servidor

Mesh parcial
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A topologia mesh pode ser de dois tipos: total ou parcial. Numa mesh total, cada 
switch está conectado à todos os outros switch na topologia e é adequado 
quando o número de switches envolvidos for pequeno. Uma implementação 
típica envolveria até quatro switches ou controladoras, cada um deles servindo o 
tráfego altamente localizado entre o host e o armazenamento. Numa topologia 
mesh total é necessário somente um ISL ou nó de rede para o tráfego entre o 
host e o armazenamento. Entretanto, com o aumento no número de switches, o 
número de portas de switches utilizadas pelo ISL também aumenta, o que reduz 
a disponibilidade de portas de switch para a conectividade de nós.

Numa topologia parcial mesh, vários nós de rede ou ISLs podem ser necessários 
para que o tráfego atinja seu destino. A mesh parcial oferece maior 
escalabilidade do que a mesh total. Entretanto, sem a colocação apropriada do 
host e dos dispositivos de armazenamento, o gerenciamento do tráfego pode ser 
mais complicado e as ISLs poderiam ficar sobrecarregadas devido ao tráfego 
agregado excessivo. 
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Topologia core-edge

• Consiste de camadas de 
switch edge e core

• O tráfego da rede atravessa 
ou termina na camada core

• O armazenamento está 
normalmente conectado à 
camada core

• Benefícios
 Disponibilidade alta
 Escalabilidade média
 Conectividade de média à 

máxima
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Switch FC Switch FC Switch FC

Storage Array
Controladora FCServidor

Camada edge

Camada core

Switch FC Switch FC Switch FC

Storage ArrayControladora FCServidor Controladora FC
Camada core

Camada edge

156

Em uma topologia fabric core-edge há dois tipos de camadas de switch. A 
camada edge é normalmente composta por switches e oferece uma abordagem 
barata para adicionar mais hosts em um fabric. Cada switch na camada edge está 
ligado à um switch da camada core através do ISLs. A camada core é 
normalmente composta de controladoras que asseguram alta disponibilidade de 
fabric. Além disso, todos os tráfegos devem atravessar esta camada ou terminar 
nela. Nesta configuração, todos os dispositivos de armazenamento estão 
conectados à camada core, permitindo que o tráfego entre host e 
armazenamento atravesse somente um ISL. Hosts que exigem alto desempenho 
podem ser conectados diretamente à camada core, consequentemente, evita-se 
os atrasos do ISL.

Numa topologia core-edge, os switches da camada edge não estão conectados 
entre si. A topologia de fabric core-edge aumenta a conectividade dentro de SAN 
enquanto preserva a utilização total da porta. Se for necessário expandir o fabric, 
switches edge adicionais são conectados ao core. O core do fabric também pode 
ser aumentado adicionando mais switches ou controladoras na camada core. 
Com base no número de switches na camada core, esta topologia tem variações 
diferentes, como single-core e dual-core. Para transformar uma topologia single-
core em dual-core, novos ISLs são criados para conectar cada edge switch ao 
novo switch core no fabric.
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Zoneamento

• Conjunto de zonas é 
formado por grupos de 
zonas

• Cada zona abrange os 
membros da zona (HBA e 
portas de array)

• Benefícios
 Restringe o tráfego RSCN 
 Oferece controle de 

acesso 
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É uma função de switch FC que permite que portas de nós em um fabric
sejam logicamente segmentadas em grupos e se comuniquem entre si, 
dentro do grupo

Zoneamento

Storage Array

Servidor

Porta de Array

Porta HBA

FC SAN

Servidor

Zona 1

Zona 2
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Sempre que ocorrer uma mudança no banco de dados do servidor de nome, a 
controladora de fabric envia uma notificação registrada de alteração de estado 
(RSCN – Registered State Change Notification) a todos os nós impactados pela 
mudança. Caso o zoneamento não esteja configurado, a controladora de fabric
envia uma RSCN à todos os nós do fabric. Incluir os nós que não estão 
impactados pela mudança, resulta em aumento do tráfego de gerenciamento do 
fabric. Para um grande fabric, o volume de tráfego FC gerado devido à este 
processo pode ser significante e pode causar impacto no tráfego de dados do 
host para o armazenamento. O zoneamento auxilia a limitar o número de RSCNs
em um fabric.  Na presença de zoneamento, o fabric envia RSCB somente aos nós 
na zona onde houve uma mudança.

O zoneamento também oferece controle de acesso, juntamente com outros 
mecanismos de controle de acesso, como o mascaramento de LUN. O 
zoneamento oferece o controle ao permitir que somente membros de uma 
mesma zona, estabeleçam a comunicação entre si.

Os membros da zona, as zonas e os conjuntos de zonas formam a hierarquia 
definida no processo de zoneamento. Um conjunto de zona é formado por 
grupos de zonas que podem ser ativadas ou desativadas como uma entidade 
única em um fabric. Múltiplos conjuntos de zonas podem ser definidos em um 
fabric, mas somente um conjunto de zona por vez pode estar ativo. Os membros 
são nós em um SAN e podem ser incluídos em uma zona. Portas de switch, de 
HBA e de dispositivos de armazenamento podem ser membros de zona. Uma 
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porta ou nó podem ser membros de múltiplas zonas. Os nós distribuídos através 
de múltiplos switches em um fabric switch podem, também ser agrupados em 
uma mesma zona. Os conjuntos de zonas são também conhecidos como 
configurações de zonas.
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Tipos de Zoneamento
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Zona 2

Zona 3

Porta 1

Porta 5

WWN 10:00:00:00:C9:20:DC:40

WWN 10:00:00:00:C9:20:DC:56

WWN 10:00:00:00:C9:20:DC:82

WWN 50:06:04:82:E8:91:2B:9E

Zona 1 (Zona WWN) = 10:00:00:00:C9:20:DC:82 ;  50:06:04:82:E8:91:2B:9E
Zona 2 (Zona de porta) = 15,5 ; 15,12
Zona 3 (Zona mista) = 10:00:00:00:C9:20:DC:56 ; 15,12

Servidor

Storage ArraySwitch FC

ID de domínio de switch = 15

Zona 1

Porta 12Porta 9
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O zoneamento pode ser classificado em três tipos:

•Zoneamento de portas: utiliza o endereço físico das portas switch pra definir as 
áreas. No zoneamento de portas, o acesso ao nó é determinado pela porta do 
switch físico ao qual um nó está conectado. Os componentes das áreas são: 
identificador de porta (ID de domínio do switch e o número da porta) à qual HBA 
e seus destinos (dispositivos de armazenamento) estão conectados. Caso o nó 
seja colocado em outra porta switch no fabric, o zoneamento precisa ser 
modificado para permitir que o nó, em sua porta nova, participe do seu 
zoneamento original. Entretanto, caso um HBA ou porta de dispositivo de 
armazenamento falhe, o administrador só precisará trocar o dispositivo com erro 
sem mudar a configuração de zoneamento.

Zoneamento WWN: utiliza nomes mundiais para definir o zoneamento. Os únicos 
componentes são os endereços WWN do HBA e seus destinos (dispositivo de 
armazenamento). A maior vantagem do zoneamento WWN é a flexibilidade. O 
zoneamento WWN permite que os nós sejam transferidos pra outra porta no 
fabric e mantenham a conectividade dos parceiros de zoneamento sem ter que 
modificar a configuração de zoneamento. Isto é possível pois o WWN é estático à 
porta de nó.

Zoneamento misto: combina as qualidades do zoneamento WWN e de portas. A 
utilização de zoneamentos mistos permite que uma porta de nó especifico seja 
conectado ao WWN de outro nó.
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A figura no slide mostra os três tipos de zoneamento numa rede FC.
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Módulo 5: Rede de área de armazenamento 
Fibre Channel (FC SAN)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Virtualização de armazenamento em nível de block
• SAN virtual

Aula 4: Virtualização em SAN
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Esta aula trata sobre virtualização de armazenamento em nível em bloco e SAN 
virtual.
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Virtualização de armazenamento em nível de block

• Oferece uma camada de 
virtualização em SAN

• Abstrai os dispositivos de 
armazenamento de bloco e cria 
um pool de armazenamento 
agregando as LUNs

• Os volumes virtuais são criados 
a partir do pool de 
armazenamento e atribuídos 
aos hosts 
 Mapas de camadas de 

virtualização 
 Volumes virtuais para LUNs 

• Benefícios
 Expansão de volume online
 Migração sem interrupção
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Volume virtual 

Storage Array Storage Array 

Servidor

Aplicativo de 
virtualização 

Servidores

LUN

LUN

LUN

LUN

FC SAN

Pool de 
armazenamento 
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A virtualização do armazenamento em nível em bloco reúne dispositivos de 
armazenamento em bloco (LUNs) e habilita o provisionamento de volumes de 
armazenamento virtual, independente do armazenamento físico subjacente. A 
camada de virtualização, que existe no SAN, abstrai a identidade dos dispositivos 
de armazenamento físicos e cria um pool de armazenamento de dispositivos de 
armazenamento heterogêneos. Os volumes virtuais são criados à partir do pool 
de armazenamento e atribuídos aos hosts. Ao invés de serem direcionados às 
LUNs nos arrays de armazenamento individuais, os hosts são direcionados para 
os volumes virtuais fornecidos pela camada de virtualização. Para os hosts e 
arrays de armazenamento, a camada virtual parece, respectivamente, destino e 
dispositivos iniciadores. A camada de virtualização mapeia os volumes virtuais 
para as LUNs, nos arrays individuais. Os hosts não percebem a operação de 
mapeamento e acessam os volumes virtuais como se estivessem acessando o 
armazenamento físico ligado à eles.

Normalmente, a camada de virtualização é gerenciada pelo aplicativo de 
virtualização dedicado, ao qual os hosts e as arrays de armazenamento estão 
conectados.

A figura no slide ilustra o ambiente virtualizado, mostrando dois servidores 
físicos, cada qual com um volume virtual atribuído, que são utilizados pelos 
servidores. Estes volumes virtuais são mapeados para as LUNs nos arrays de 
armazenamento. Quando um I/O é enviado para o volume virtual, ele é 
redirecionado para as LUNs mapeadas através da camada de virtualização na 
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rede de armazenamento. Dependendo da capacidade dos aplicativos de 
virtualização, a arquitetura pode permitir mapeamentos mais complexos entre as 
LUNs de arrays e os volumes virtuais.

A virtualização de armazenamento em nível de block permite ampliar os volumes 
de armazenamento on-line para atender os requisitos de crescimento do 
aplicativo, consolidar os arrays de armazenamento heterogêneos e permitir o 
acesso do volume transparente. Além disso, a virtualização de armazenamento 
em nível de block oferece a vantagem de migração de dados sem interrupções. 
Em um ambiente SAN tradicional, a migração da LUN de um array `a outro é off-
line pois os hosts precisam estar atualizados para refletirem a configuração do 
novo array. Em outros casos, ciclos da CPU do hosts são necessários para migrar 
dados de um array para outro, especialmente em um ambiente de vários 
fornecedores. Com a solução de virtualização em nível de block, a camada 
virtualizada lida com a migração de dados back-end, o que permite que as LUNs 
permaneçam on-line e acessáveis enquanto os dados estiverem migrando. Não é 
necessário qualquer modificação física pois, o host mantém o direcionamento 
para os mesmos destinos virtuais na camada de virtualização. Entretanto, as 
informações de mapeamento na camada de virtualização devem ser modificadas. 
Estas modificações podem ser executadas dinamicamente e são transparentes ao 
usuário final.
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A virtualização do armazenamento em nível em bloco reúne dispositivos de 
armazenamento em bloco (LUNs) e habilita o provisionamento de volumes de 
armazenamento virtual, independente do armazenamento físico subjacente. A 
camada de virtualização, que existe no SAN, abstrai a identidade dos dispositivos 
de armazenamento físicos e cria um pool de armazenamento de dispositivos de 
armazenamento heterogêneos. Os volumes virtuais são criados à partir do pool 
de armazenamento e atribuídos aos hosts. Ao invés de serem direcionados às 
LUNs nos arrays de armazenamento individuais, os hosts são direcionados para 
os volumes virtuais fornecidos pela camada de virtualização. Para os hosts e 
arrays de armazenamento, a camada virtual parece, respectivamente, destino e 
dispositivos iniciadores. A camada de virtualização mapeia os volumes virtuais 
para as LUNs, nos arrays individuais. Os hosts não percebem a operação de 
mapeamento e acessam os volumes virtuais como se estivessem acessando o 
armazenamento físico ligado à eles.

Normalmente, a camada de virtualização é gerenciada pelo aplicativo de 
virtualização dedicado, ao qual os hosts e as arrays de armazenamento estão 
conectados.

A figura no slide ilustra o ambiente virtualizado, mostrando dois servidores 
físicos, cada qual com um volume virtual atribuído, que são utilizados pelos 
servidores. Estes volumes virtuais são mapeados para as LUNs nos arrays de 
armazenamento. Quando um I/O é enviado para o volume virtual, ele é 
redirecionado para as LUNs mapeadas através da camada de virtualização na 
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rede de armazenamento. Dependendo da capacidade dos aplicativos de 
virtualização, a arquitetura pode permitir mapeamentos mais complexos entre as 
LUNs de arrays e os volumes virtuais.

A virtualização de armazenamento em nível de block permite ampliar os volumes 
de armazenamento on-line para atender os requisitos de crescimento do 
aplicativo, consolidar os arrays de armazenamento heterogêneos e permitir o 
acesso do volume transparente. Além disso, a virtualização de armazenamento 
em nível de block oferece a vantagem de migração de dados sem interrupções. 
Em um ambiente SAN tradicional, a migração da LUN de um array `a outro é off-
line pois os hosts precisam estar atualizados para refletirem a configuração do 
novo array. Em outros casos, ciclos da CPU do hosts são necessários para migrar 
dados de um array para outro, especialmente em um ambiente de vários 
fornecedores. Com a solução de virtualização em nível de block, a camada 
virtualizada lida com a migração de dados back-end, o que permite que as LUNs 
permaneçam on-line e acessáveis enquanto os dados estiverem migrando. Não é 
necessário qualquer modificação física pois, o host mantém o direcionamento 
para os mesmos destinos virtuais na camada de virtualização. Entretanto, as 
informações de mapeamento na camada de virtualização devem ser modificadas. 
Estas modificações podem ser executadas dinamicamente e são transparentes ao 
usuário final.
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Caso de uso: Virtualização de armazenamento em nível de 
block nos datacenters   
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Datacenter 2Datacenter 1
Servidores

Servidor Servidor

Storage Arrays Storage Arrays

Camada de 
virtualização

Aplicativo de virtualizaçao 

Volumes
virtuais

Servidores

FC or IP

Volumes
virtuais

FC SAN FC SAN
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Anteriormente, a virtualização de armazenamento em nível de block fornecia 
migração de dados sem interrupção e somente dentro do datacenter. A nova 
geração de virtualização de armazenamento em nível de block permite a 
migração de dados sem interrupção dentro e entre os data centers. Ela oferece a 
capacidade de conectar as camadas de virtualização em múltiplos data centers. 
As camadas de virtualização conectadas são gerenciadas centralmente e 
funcionam como uma camada de virtualização única estendida por todos os data 
centers, permitindo o agrupamento de recursos de armazenamento em bloco 
tanto dentro quanto por todos os data centers. Os volumes virtuais são criados à 
partir dos recursos de armazenamento agrupados.
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SAN Virtual (VSAN)/ Fabric virtual

• Cada VSAN possui seus próprios 
serviços de fabric (servidor de 
nome, zoneamento), configuração 
e conjunto de endereços FC

• VSANs melhora a segurança, 
escalabilidade, disponibilidade e 
gerenciamento de SAN
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É um fabric lógico em FC SAN, 
permitindo a comunicação entre os 
grupos de nós, independentemente 
de sua localização no fabric.

VSAN

Storage Array Storage Array

Servidores Servidores

Servidor Servidor

FC SAN

VSAN 20VSAN 10
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SAN virtual, também chamado fabric virtual, é um fabric lógico em FC SAN, que 
permite a comunicação entre um grupo de nós independentemente de suas 
localizações físicas no fabric. Em um VSAN, um grupo de hosts ou de portas de 
armazenamento se comunicam entre si utilizando a topologia virtual definida no 
SAN físico. Múltiplos VSANs podem ser criados em um único SAN físico. Cada 
VSAN atua como um fabric independente com seu próprio conjunto de serviços, 
como o nome do servidor e zoneamento. As configurações relacionadas ao fabric
em um VSAN não afetam o tráfego em outra. 

VSANs melhoram a segurança, escalabilidade, disponibilidade e gerenciamento 
de SAN e fornecem segurança elevada isolando os dados confidenciais em um 
VSAN e restringindo o acesso aos recursos localizados dentro daquele VSAN. O 
mesmo endereço de FibreChannel pode ser atribuído aos nós em diferentes 
VSANs aumentando, assim, a escalabilidade do fabric. Os eventos que causam a 
interrupção de tráfego em um VSAN são contidos dentro daquele VSAN e não são 
propagados para outros. VSANs simplificam o gerenciamento de redes de modo 
mais fácil, flexível e barato. Configurar um VSANs é mais fácil e rápido comparado 
à criação de FC SANs físicas separadas para vários grupos de nós. Para reagrupar 
os nós, o administrador simplesmente muda as configurações VSAN sem mover 
os nós e cabos.
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Módulo 5: Rede de área de armazenamento Fibre 
Channel (FC SAN)

• EMC Connectrix
• EMC VPLEX

Conceito na prática: 
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A seção conceito na prática apresenta EMC Connectrix e VPLEX.
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EMC Connectrix

• A família Connectrix abrange os produtos de conectividade de 
armazenamento em rede
 Oferece conectividade FC de alta velocidade, tecnologia de switching 

altamente flexível, rede de armazenamento IP inteligente e 
consolidação de I/O com Fibre Channel sobre Ethernet

• A família Connectrix  é formada por controladoras corporativas, 
switches departamentais e switches multifunções
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A família EMC Connectrix representa a seleção de produtos de conectividade de 
armazenamento em rede mais extensas no mercado. Connectrix integra a 
conectividade de alta velocidade FC, tecnologia de switching altamente flexível, 
opções para rede de armazenamento de IP inteligente e consolidação de I/O com 
produtos que suportam FibreChannel em Ethernet (FCoE). Os produtos de 
conectividade sob a marca Connectrix são: controladoras corporativas, switches 
departamentais e switches multifunções.

Controladoras corporativas oferecem alta densidade de porta e alta redundância 
de componentes. Eles são implantados em ambientes de alta disponibilidade ou 
de grande escala e oferecem múltiplas centenas de portas por domínio. Switches 
departamentais são mais adequados para ambientes de médio porte e de 
trabalho em grupos. Switches multifunções suportam vários protocolos como 
iSCSI, FCIP, FCoE, FICON e o protocolo FC. Além das portas FC, os switches e 
controladoras Connectrix possuem portas Ethernet e em série para comunicação 
e funções de gerenciamento do switch.

EMC ControlCenter SAN Manager oferece uma interface única para 
gerenciamento de SAN. Com o SAN Manager um administrador pode detectar, 
monitorar, gerenciar e configurar ambientes SAN heterogêneos complexos. Ele 
simplifica e centraliza as operações de gerenciamento de SAN por todas as redes 
e dispositivos de armazenamento de vários fornecedores e permite que os 
administradores de armazenamento gerenciem as zonas de SAN e o 
mascaramento de LUN consistentemente por todos os arrays e switches SAN de 
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vários fornecedores. EMC ControlCenter SAN Manager também suporta 
ambientes virtuais, incluindo VMware e SANs virtuais.

EMC ProSphere é a nova ferramenta lançada com características adicionais, 
especialmente para ambientes de computação em nuvem. O próximo lançamento 
do EMC ProSphere incluirá todas a funcionalidades do EMC ControlCenter.
** slide = controladora corporativa – switch departamentais – switch multifunções
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EMC VPLEX

• Oferece solução para virtualização de armazenamento em nível de 
block e mobilidade de dados, tanto dentro ou entre datacenters

• Permite múltiplos hosts, em duas locais diferentes, acessarem uma 
única cópia de dados

• Permite espelhar o volume virtual, tanto dentro como através das 
localizações
 Permite que hosts, em diferentes datacenters, acessem 

simultaneamente cópias de cache coerente de um mesmo volume 
virtual

• A família VPLEX é composta por três produtos:
 VPLEX Local
 VPLEX Metro
 VPLEX Geo

Módulo 5: Rede de área de armazenamento Fibre Channel 166

166

EMC VPLEX é a próxima geração de solução para virtualização em nível em bloco 
e mobilidade de dados, tanto dentro ou entre data centers. O dispositivo VPLEX 
fica entre os servidores e os dispositivos de armazenamento heterogêneos. Ele 
forma um pool de recursos de armazenamento distribuídos em blocos e 
possibilita a criação de volumes de armazenamento virtual a partir do pool. Estes 
volumes virtuais são, então, alocados para o servidor. O mapeamento de 
armazenamento, do virtual para o físico, permanece escondido para os 
servidores.

VPLEX oferece mobilidade de dados sem interrupção entre os dispositivos de 
armazenamento físico, a fim de equilibrar a carga de trabalho do aplicativo e 
habilitar tanto o acesso local como remoto. O mapeamento dos volumes virtuais 
para volumes físicos pode ser modificado dinamicamente pelo administrador.

VPLEX utiliza arquitetura única de clustering e coerência de cache distribuído, 
que permite múltiplos hosts em dois locais, acessarem uma única cópia de 
dados. VPLEX também oferece a capacidade de espelhamento de dados de 
volumes virtuais tanto dentro ou entre locais, permitindo que os hosts de 
diferentes data centers acessem as cópias de coerência de cache de um mesmo 
volume virtual. Para evitar o tempo de inatividade do aplicativo devido à 
paralização no data center, a carga de trabalho pode ser mudada rapidamente 
para outro data center. Os aplicativos continuam acessar o mesmo volume virtual 
e permanecem ininterruptos pela mobilidade de dados.
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A família VPLEX é formada por três produtos: VPLEX Local, VPLEX Metro e VPLEX 
Geo.

EMC VPLEX Local apresenta agrupamento local que oferece gerenciamento 
simplificado e mobilidade de dados sem interrupção entre arrays heterogêneos 
dentro de um data center.

EMC VPLEX Metro apresenta agrupamento distribuído que oferece acesso e 
mobilidade dos dados entre dois clusters VPLEX em distâncias síncronas que 
suportam latência de ida-e-volta até 5 ms.

EMC VPLEX Geo apresenta acesso e mobilidade de dados entre dois cluster VPLEX 
em distâncias assíncronas que suportam latência de ida-e-volta até 50ms.
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Módulo 5: Resumo

Principais pontos apresentados neste módulo:
• Componentes e opções de conectividade FC SAN
• Conjunto de protocolo e endereçamento de FC
• Estrutura e organização de dados de FC
• Serviços de fabric
• Topologias de fabric
• Tipos de zoneamento
• Virtualização de armazenamento em nível de block e SAN virtual
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Este módulo apresentou os componentes de FC SAN (porta do nó, conector, 
dispositivos interconectados e software de gerenciamento SAN), as opções de 
conectividade FC (ponto-a-ponto, FC-AL, FC-SW), e portas de fabric como Porta 
N, Porta E, Porta F, e Porta G. Conjuntos e endereçamento do protocolo FC, 
estrutura e organização de dados FC, serviços e tipos de log-in de fabric também 
foram abordados. Além disso, tratou-se sobre as topologias de fabric (core-edge
e mesh), tipos de zoneamento (porta, WWN e misto) virtualização de 
armazenamento em nível em bloco e SAN virtual.
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Verifique seu conhecimento - 1

 Que tipo de cabo oferece atenuação mínima de sinal para longas 
distâncias?
A. Cobre de par trançado
B. Cobre coaxial
C. Ótico single-mode
D. Ótico multimode

•
 O que é Porta F em FC SAN?

A. Porta switch que conecta uma Porta E
B. Porta switch que conecta uma Porta N
C. Porta de nó que conecta uma Porta N
D. Porta de nó que conecta uma Porta N

Module 5: Fibre Channel Storage Area Network 168
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Verifique seu conhecimento - 2

 Que tipo de log-in de fabric permite a troca de parâmetros 
relacionados ao protocolo na camada superior entre as Portas N?
A. Log-in de fabric
B. Log-in de porta
C. Log-in de processo
D. Log-in ULP

 Qual das alternativas abaixo é uma vantagem do zoneamento em FC 
SAN?
A. Isola os serviços de fabric.
B. Restringe o tráfego RSCN (Registered State Change Notification ).
C. Permite a expansão de volume online.
D. Oferece migração de dados sem interrupção.
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Verifique seu conhecimento - 3

 Qual é  vantagem de VSAN?
A. Elimina a necessidade do processo de log-in do fabric.
B. Oferece maior largura de banda de rede.
C. Melhora a segurança isolando o tráfego entre VSANs.
D. Permite VSANs compartilhar serviço de zoneamento de fabric.
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Exercício: FC SAN

• Situação atual
 Uma empresa de infraestrutura de TI composta de três storage 

arrays conectados diretamente à uma combinação heterogênea de 
45 servidores

 Servidores são dual-attached aos arrays para assegurar alta 
disponibilidade

 Cada storage array possui 32 portas front-end que poderiam 
suportar no máximo 16 servidores

 Cada storage array possui capacidade de disco para suportar no 
máximo 32 servidores
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Situação Atual:

A infraestrutura de TI de uma organização consiste de 3 arrays de 
armazenamento ligados diretamente a uma combinação heterogênea de 45 
servidores. Todos os servidores são dual-attached aos arrays para alta 
disponibilidade. Como cada array de armazenamento possui 32 portas front-end, 
então cada porta poderia suportar 16 servidores. Entretanto, cada array de 
armazenamento existente possui a capacidade de disco para suportar no máximo 
32 servidores.
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Exercício: FC SAN (cont.)

• As necessidades e os desafios da empresa
 A empresa precisa implementar 45 servidores adicionais para atender 

os requisitos de crescimento
 Os storage arrays existentes são mal utilizados e para adicionar novos 

servidores é necessário comprar novos arrays
 A empresa quer implementar FC SAN para superar os desafios de 

escalabilidade e uso
 Número de nós na rede deve ser minimizado para atender as 

necessidades de desempenho

• Tarefa
 Propor uma topologia fabric switched para atender as necessidades e 

os desafios da empresa e justificar sua escolha
 Caso switches FC de 72 portas estejam disponíveis,  determine a 

quantidade mínima de switches necessários em um fabric
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Desafios e requisitos da organização: a organização planeja comprar 45 novos 
servidores para atender as exigências de crescimento. Se a organização continuar 
a usar o armazenamento dual-attached, ela precisará adquirir arrays de 
armazenamento adicionais para conectar estes servidores. Porém a organização 
tem conhecimento do mal uso do armazenamento existente, desta forma, 
planeja implementar FC SAN para superar os desafios de escalabilidade e de 
utilização. A organização utiliza aplicativos de alto desempenho, portanto quer 
minimizar a quantidade de nós para o acesso do servidor ao armazenamento.

Tarefa: propor uma topologia de FC switched fabric para atender os desafios e os 
requisitos da organização. Justifique sua escolha de topologia de fabric. Se 
switches de 72 portas estiverem disponíveis para a implementação FC SAN, 
determine o número mínimo de switches necessários no fabric.
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Ao término deste módulo, você estará apto a:
• Descrever protocolos, componentes e topologia IP SAN
• Descrever protocolos, componentes e topologia FCoE
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Module 6: IP SAN and FCoE 174

Este módulo tem como foco os componentes de infraestrutura, topologia e 
protocolos IP SAN, como Internet SCSI (iSCSI) e FibreChannel sobre IP (FCIP). 
Também destaca FibreChannel sobre o protocolo Ethernet (FCoE), os 
componentes de infraestrutura e sua topologia.
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Módulo 6: IP SAN e FCoE

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Drivers para IP SAN 
• Protocolos de IP SAN: iSCSI  FCIP 
• Componentes, topologias e pilhas de protocolos para iSCSI e 

FCIP 

Aula 1: IP SAN
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Os dois protocolos primários que alavancam IP como mecanismo de transporte 
são Internet SCSI (iSCSI) e Fibre Channel através de IP (FCIP). Esta aula abrange os 
drivers para os componentes, topologias, pilhas de protocolos e métodos de 
descobertas para IP SAN e iSCSI. Também abrange pilhas de protocolos e 
topologia FCIP.
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Drivers para IP SAN

• O IP SAN transporta dados em nível de block através da rede
• O IP é apresentado como uma opção de rede de 

armazenamento, pois: 
 a infraestrutura de rede existente pode ser alavancada
 os custos são reduzidos comparados ao investimento em novos 

componentes de hardware e software FC SAN
 várias soluções de recuperação de dados de longa distância já 

alavancam a rede com base em IP
 várias opções sólidas e maduras de segurança estão disponíveis 

para a rede IP
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SAN tradicional permite a transferência de blocos de I/O sobre FibreChannel e 
oferece alto desempenho e alta escalabilidade. Estas vantagens de FC SAN vêm 
com o custo adicional na compra de componentes FC como FC HBA e switches. 
As empresas normalmente possuem um IP com base na infraestrutura que 
poderia ser aproveitado para o sistema de rede de armazenamento. Os avanços  
tecnológicos permitem que o IP seja utilizado para transportar blocos de I/O  
através da rede IP. Esta tecnologia é chamada IP SAN. IP é uma tecnologia 
madura e usá-la como opção de sistema de rede de armazenamento oferece 
várias vantagens. Quando o bloco de I/O percorre o IP, a infraestrutura da rede 
existente pode ser aproveitada, o que é mais econômico do que investir em uma 
nova infraestrutura SAN. Além disso, há muitas opções de segurança sólidas e 
maduras disponíveis para redes de IP. Muitas soluções para recuperação de 
dados de longa distância já estão aproveitando as redes com base em IP. Com o 
IP SAN, as empresas podem estender o alcance geográfico de sua estrutura de 
armazenamento.
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Protocolo IP SAN: iSCSI 

• Protocolo com base em IP que é utilizado para conectar host e 
armazenamento

• Encapsula os comandos e dados de SCSI em pacote de IP e os 
transporta utilizando TCP/IP
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iSCSI é o encapsulamento de SCSI I/O sobre IP. iSCSI é um IP com base no 
protocolo que estabelece e gerencia as conexões entre o host e o 
armazenamento sobre o IP. iSCSI encapsula os comandos e dados de SCSI dentro 
de um pacote de IP e os transporta utilizando TCP/IP. iSCSI é amplamente 
adotado para conectar servidores ao armazenamento, pois é relativamente 
barato e fácil de ser implementado, especialmente em ambientes nos quais não 
existem FC SAN.
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Componentes de iSCSI

• Iniciador iSCSI
 exemplo: iSCSI HBA

• Destino de iSCSI
 storage array com porta iSCSI
 gateway iSCSI– permite a comunicação com storage array FC

• Rede IP
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Porta iSCSI 

Porta FC 

iSCSI Gateway Storage Array
Servidor 

iSCSI HBA

Storage Array

IP
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Um iniciador (host), um destino (armazenamento ou iSCSI gateway) e um IP com 
base em rede são os principais componentes de iSCSI. Caso um storage array 
compatível com iSCSI seja implementado, então o host com o iniciador iSCSI 
podem comunicar diretamente com o storage array por uma rede IP. Entretanto, 
é necessário um gateway iSCSI em uma implementação que utilize um array FC 
existente para comunicação iSCSI. Estes dispositivos executam a tradução dos 
pacotes IP para as estruturas FC e vice-versa, deste modo faz a ponte de 
conectividade entre os ambientes de IP e FC.
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Opções de conectividade do host de iSCSI
• NIC padrão com software iniciador de iSCSI 
 NIC oferece interface de rede
 Iniciador de software oferece funcionalidade iSCSI
 São necessários ciclos de CPU do host para processamento de iSCSI e 

TCP/IP

• Mecanismo de descarregamento de TCP (TOE) NIC com software 
iniciador de iSCSI
 Transfere o descarregamento de processamento TCP da CPU do host 

para a NIC
 Software iniciador oferece funcionalidade iSCSI
 Ciclos de CPU do host são necessários para processamento de iSCSI

• iSCSI HBA
 Descarrega os processamentos iSCSI e TCP/IP da CPU do host
 Opção mais simples para inicialização a partir da SAN
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As três opções de conectividade de host de iSCSI são NIC padrão com software 
iniciador iSCSI, mecanismo de descarregamento TCP (TOE) NIC com software 
iniciador iSCSI e iSCSI HBA. A função do iniciador iSCSI é rotear os comandos SCSI 
na rede IP. 

Uma NIC padrão com o software iniciador iSCSI é a opção de conectividade mais 
simples e menos cara. É fácil implementar, pois muitos servidores vêm com pelo 
menos uma, e em muitos casos com duas NICs incorporadas. Somente o software 
iniciador é necessário para a funcionalidade iSCSI. Como as NICs oferecem função 
de IP padrão, o encapsulamento de SCSI em pacotes de IP e o 
desencapsulamento são executados pela CPU do host. Isto causa sobrecarga na 
CPU do host. Caso uma NIC padrão seja utilizada em situações com muitos 
carregamentos de I/O, então a CPU do host pode tornar-se um gargalo. A TOE NIC 
ajuda a aliviar este ônus. Uma TOE NIC descarrega as funções de gerenciamento 
TCP do host e deixa somente a funcionalidade iSCSI para o processador do host. 
O host passa a informação iSCSI para a placa TOE que a envia para o destino 
utilizando TCP/IP. Embora esta solução melhore o desempenho, a funcionalidade 
iSCSI ainda é tratada pelo software iniciador que precisa dos ciclos da CPU do 
host.

Um iSCSI HBA consegue oferecer benefícios de desempenho, pois ele descarrega 
todo o processo iSCSI e TCP/IP a partir do processador do host. O uso de um iSCSI 
HBA é também o modo mais simples de inicializar os hosts a partir do ambiente 
SAN via iSCSI. Se não existir iSCSI HBA, modificações no sistema operacional 
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básico devem ser efetuadas para inicializar o host a partir dos dispositivos de 
armazenamento, pois a NIC precisa obter um endereço IP antes que o sistema 
operacional carregue. A funcionalidade de um iSCSI HBA é similar a de um FC HBA.
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Topologias iSCSI: iSCSI nativo

• Os iniciadores iSCSI estão conectados diretamente ao storage 
array ou através da rede IP
 Nenhum componente FC

• Storage array tem porta iSCSI
• Cada porta iSCSI é configurada com o endereço de IP
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Storage Array
Porta iSCSI 

Servidor 
iSCSI HBA 

IP
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As duas topologias de implementações iSCSI são nativo e bridged. A topologia 
nativo não possui componentes FC. Os iniciadores podem estar diretamente 
conectados aos destinos ou através da rede IP. Os componentes FC não são 
necessários para a conectividade iSCSI, caso um array habilitado em iSCSI seja 
implantado. Na figura do slide, o array possui uma ou mais portas iSCSI 
configuradas com um endereço IP e conectadas a um switch Ethernet padrão. 
Assim que um iniciador estiver conectado à uma rede, ele pode acessar as LUNs 
de um storage array. Uma porta de um array simples pode servir múltiplos hosts 
ou iniciadores desde que possa lidar com a quantidade de tráfego de 
armazenamento que os hosts gerarem.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Topologias iSCSI: iSCSI Bridged
• O gateway iSCSI é utilizado para permitir a comunicação entre o host  

iSCSI e armazenamento FC
• O gateway iSCSI funciona como ponte entre FC e a rede IP
 Converte pacotes de IP em estruturas  FC e vice versa

• O iniciador iSCSI é configurado com o endereço de IP do gateway como 
seu destino 

• O gateway iSCSI gateway é configurado como iniciador de FC para o 
storage array
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FC HBA 

Servidor
iSCSI HBA 

Storage Array 
Porta FC 

Gateway iSCSI

Servidor 

IP

FC SAN
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A topologia bridged possibilita a coexistência de FC com IP através da 
funcionalidade de ponte de iSCSI para FC. A figura no slide ilustra uma 
conectividade de host iSCSI à um storage array. Neste caso, o array não tem 
portas iSCSI. Portanto, um dispositivo externo, chamado gateway ou roteador 
multiprotocolo, deve ser utilizado para facilitar a comunicação entre o host de 
iSCSI e o armazenamento FC. O gateway converte os pacotes de IP em estruturas 
FC e vice-versa. Os dispositivos de ponte contém tanto portas FC como portas 
Ethernet para facilitar a comunicação entre os ambientes FC e IP. Numa 
implementação bridged iSCSI, o iniciador iSCSI é configurado com o endereço de 
IP de gateway como seu destino. Por outro lado, o gateway é configurado como 
um iniciador FC para um storage array.
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Combinando conectividade FC e iSCSI nativo

• O array contém as portas FC e iSCSI
 Permite as conectividades iSCSI e FC em um mesmo ambiente
 Não é necessário nenhum dispositivo de ponte
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A topologia mais comum é a combinação de FC e iSCSI nativo. Normalmente, um 
storage array vem com ambas as portas, FC e iSCSI, que permitem a 
conectividade iSCSI e FC em um mesmo ambiente, como mostrado no slide.
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iSCSI Protocol Stack
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A figura no slide mostra um modelo de camadas de protocolo iSCSI e descreve a 
ordem de encapsulamento dos comandos SCSI para sua distribuição pelo meio 
físico. 

O SCSI é um protocolo de comando que trabalha na camada de aplicativos do 
modelo de OSI (Open System Interconnection, interconexão de sistema aberto). 
Os iniciadores e destinos utilizam os comandos e respostas de SCSI para se 
comunicarem. Os blocos descritores do comando SCSI, dados e status de 
mensagens são encapsulados no TCP/IP e transmitidos pela rede entre os 
iniciadores e destinos. 

iSCSI é o protocolo da camada de sessão que inicia uma sessão segura entre os 
dispositivos, que reconhece os comandos SCSI e TCP/IP. A interface da camada de 
sessão iSCSI é responsável por controlar o log-in, a autenticação, a detecção de 
destino e o gerenciamento da sessão. O TCP é utilizado com iSCSI na camada de 
transporte para fornecer transmissão segura. O TCP controla o fluxo de 
mensagens, janelamento, recuperação de erros e retransmissão. TCP se baseia na 
camada de rede do modelo OSI para fornecer endereçamento global e 
conectividade. Os protocolos da camada 2, na camada de link de dados deste 
modelo, permitem a comunicação nó-a-nó através da rede física.
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Detecção de iSCSI

• Para a comunicação de iSCSI, o iniciador deve detectar a 
localização e o nome do destino em uma rede

• A detecção de iSCSI acontece de duas formas: 
 Detecção SendTargets

 O iniciador é configurado manualmente com o portal de rede de 
destino

 O iniciador emite o comando SendTargets, o destino responde com 
os parâmetros  necessários

 Serviço de nome de armazenamento da Internet (iSNS - Internet 
Storage Name Service )
 Os iniciadores e destinos são registrados com o servidor iSNS
 O iniciador pode questionar o servidor iSNS por uma lista de 

destinos disponíveis
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Um iniciador precisa detectar a localização de seus destinos na rede e os nomes 
dos destinos disponíveis antes de estabelecer uma sessão. Esta detecção pode 
ser de feita de duas maneiras: detecção SendTargets ou iSNS (Internet Storage 
Name Service, serviço de nome da armazenamento de Internet).

Na detecção SendTarget, o iniciador é configurado manualmente com o portal de 
rede de destino para estabelecer uma sessão de detecção. O iniciador emite o 
comando SendTarget e o portal de rede de destino responde com os parâmetros 
necessários dos destinos disponíveis ao host.

iSNS permite a detecção automática dos dispositivos iSCSI em uma rede IP. Os 
iniciadores e destinos podem ser configurados para se registrarem 
automaticamente com um servidor iSNS. À qualquer momento que um iniciador 
quiser conhecer os destinos que ele pode acessar, ele consulta uma lista de 
destinos disponíveis no servidor iSNS.
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Nome iSCSI

• O nome iSCSI é um identificador iSCSI exclusivo utilizado para 
identificar os iniciadores e destinos dentro de uma rede iSCSI

• Dois tipos comuns de nomes iSCSI são:
 iqn: nome qualificado iSCSI

 iqn.2008-02.com.example:optional_string

 eui: identificador exclusivo estendido
 eui.0300732A32598D26
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Um identificador mundial exclusivo iSCSI, conhecido como nome iSCSI, é utilizado 
para identificar iniciadores e destinos em uma rede iSCSI para facilitar a 
comunicação. O identificador exclusivo pode ser uma combinação de nomes do 
departamento, do aplicativo ou fabricante, número de série, número ativo, ou 
qualquer tag que possa ser usada para reconhecer e gerenciar os dispositivos. À 
seguir os dois tipos de nomes iSCSI mais usados:

Nome qualificado iSCSI (IQN – iSCSI qualified name): uma organização precisa 
possuir um nome de domínio registrado para gerar nomes qualificados iSCSI. Este 
nome de domínio não precisa ser um endereço ativo ou determinado. Ele só 
precisa estar reservado para evitar que outras empresas utilizem o mesmo nome 
de domínio para gerar nomes iSCSI. Uma data é incluída no nome para evitar 
potenciais conflitos causados pela transferência de nomes de domínio. Um 
exemplo de IQN é  iqn.2008-02.com.example:optional_string. O optional_string
fornece um número de série, um número ativo ou qualquer outro identificador 
de dispositivo. Um nome qualificado iSCSI permite que os administradores 
atribuam nomes significativos aos dispositivos iSCSI e, portanto, gerenciem estes 
dispositivos mais facilmente.

Identificador exclusivo estendido (EUI – extended unique identifier): um EUI é 
um identificador exclusivo global com base no padrão de nomenclatura IEEE EUI-
64. Um EUI é composto de um prefixo eui seguido por um nome com 16 
caracteres hexadecimais, como eui.0300732A32598D26. Em qualquer formato, 
os caracteres especiais permitidos são pontos, traços ou espaços.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Protocolo IP SAN: FCIP

• Protocolo com base em IP utilizado para conectar as ilhas FC SAN 
distribuídas

• Cria links virtuais FC pela rede IP existente utilizada para 
transportar dados FC entre FC SANs diferentes

• Encapsula as estruturas FC em pacotes de IP
• Oferece solução de recuperação de falhas
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FC SAN oferece uma infraestrutura de alto desempenho para movimentação 
localizada de dados. As empresas estão procurando meios para transportar 
dados por longas distâncias entre seus SANs diferentes em múltiplas localizações 
geográficas. Uma das melhores maneiras de se atingir este objetivo é 
interconectar SANs geograficamente dispersas através de links confiáveis de alta 
velocidade. Esta abordagem envolve transportar dados de blocos de FC através 
da infraestrutura IP. FCIP é um protocolo de encapsulamento que permite ilhas 
distribuídas FC SAN serem interconectas pelas redes existentes com base em IP.

FCIP é um protocolo, no qual a individualidade FCIP, como o FCIP gateway, é 
utilizada para encapsular FC fabric através de uma rede IP. Nas estruturas FCIP, FC 
são encapsuladas em carga paga de IP. Uma implementação FCIP é capaz de 
mesclar fabrics interconectados em um único fabric. Frequentemente, somente 
um pequeno subconjunto de nós em qualquer extremidade necessita de 
conectividade pelo fabric. Assim, a maioria das implementações FCIP atuais 
utiliza características switch específicas como IVR (Roteamento Inter-VSAN) ou 
FCRS (serviços de roteamento FibreChannel) para criar o encapsulamento. Deste 
modo, o tráfego pode ser roteado entre nós específicos sem, na verdade, mesclar 
os fabrics.

O padrão FCIP rapidamente ganhou a aceitação como uma maneira de custo-
benefício gerenciável para mesclar o melhor dos dois mundos: FC SAN e a 
infraestrutura amplamente implementada IP. Como resultado, as empresas, 
atualmente, tem uma forma melhor para armazenar, proteger e mover dados 
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alavancando os investimentos em suas infraestruturas existentes de IP. FCIP é 
extensivamente utilizada em implementações de recuperação de falhas nas quais 
os dados são duplicados no armazenamento localizado em um local remoto.
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Topologia FCIP
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Em um ambiente FCIP, um gateway FCIP é conectado a cada fabric via conexão FC 
padrão. O gateway FCIP numa extremidade de uma rede IP, encapsula as 
estruturas FC em pacotes de IP. O gateway na outra extremidade desencapsula e 
envia os dados FC para a camada fabric 2. O fabric considera estes gateways 
como switches de fabric da camada 2. Um endereço de IP é designado para a 
porta no gateway, que está conectada à uma rede IP. Depois que a conectividade 
IP é estabelecida, os nós, nos dois fabrics independentes, podem se comunicar.
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Pilha de protocolo FCIP
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A pilha de protocolo FCIP é mostrada no slide. Aplicativos geram comandos e 
dados SCSI, os quais são processados por várias camadas da pilha de protocolo. O 
protocolo SCSI da camada mais externa inclui o programa de driver SCSI, que 
executa os comandos de leitura e gravação. Abaixo da camada SCSI está a 
camada do protocolo FibreChannel (FCP) que é, simplesmente um estrutura 
FibreChannel cuja carga paga é SCSI. A camada FCP percorre o topo da camada 
de transporte FibreChannel permitindo que as estruturas FC percorram 
naturalmente dentro de um ambiente de SAN fabric. Além disso, as estruturas FC 
podem ser encapsuladas dentro de um pacote de IP e enviadas pelo IP para um 
SAN remoto. A camada FCIP encapsula as estruturas FibreChannel em carga útil 
de IP e os envia para a camada TCP. TCP e IP são utilizados para transportarem as 
informações encapsuladas pela Ethernet, por mídia sem fio ou outras mídias que 
suportam o tráfego TCP/IP.

O encapsulamento das estruturas FC no pacote IP poderia causar a fragmentação 
do pacote de IP quando o link de dados não puder suportar o tamanho da 
unidade máxima de transmissão de um pacote IP. Quando um pacote de IP é 
fragmentado, as partes do cabeçalho necessárias devem ser copiadas por todos 
os fragmentos. Quando o pacote TCP é segmentado, as operações normais de 
TCP são responsáveis por receber e resequenciar os dados antes de passá-los 
para a parte de processamento FC do dispositivo.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 6: IP SAN e FCoE

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Drivers para FCoE
• Componentes da rede FCoE
• Mapeamento da estrutura FCoE
• CEE (Converged Enhanced Ethernet )

Aula 2: Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE)
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Esta aula trata sobre os drivers de FCoE, componentes da rede FCoE , 
mapeamento de estrutura FCoE e CEE (converged enhanced ethernet).
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Drivers para FCoE

• FCoE é um protocolo que transporta dados FC através da rede 
Ethernet (Converged Enhanced Ethernet)

• FCoE é apresentado como uma opção de rede de 
armazenamento pois:
 Permite a consolidação dos tráfegos de FC SAN e Ethernet em uma 

infraestrutura Ethernet comum
 Reduz o número de adaptadores, portas switch e cabos
 Reduz os custos e facilita o gerenciamento do data center
 Reduz os custos de energia e de refrigeração e espaço físico
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Normalmente, os data centers possuem múltiplas redes que lidam com vários 
tipos de tráfegos de I/O, por exemplo uma rede Ethernet para comunicação 
TCP/IP e uma rede FC para comunicação FC. Geralmente TCP/IP é utilizado para 
comunicação cliente- servidor, backup de dados, comunicação de gerenciamento 
de infraestrutura, etc. FC é normalmente utilizado para mover dados em nível de 
block entre armazenamentos e servidores. Para suportar múltiplas redes, os 
servidores em um data center são equipados com múltiplas interfaces de redes 
físicas redundantes, como múltiplas placas e adaptadores Ethernet e FC. Além 
disso, para permitir a comunicação, são implementados nos data centers 
diferentes tipos de switches de rede e infraestrutura física de cabeamento. A 
necessidade de dois tipos diferentes de infraestruturas de redes físicas aumenta 
o custo total e a complexidade de operações dos data center.

O protocolo  FCoE (FibreChannel over Ethernet) oferece consolidação dos 
tráfegos de LAN e SAN através de uma infraestrutura simples de interface física. 
FCoE ajuda as empresas a enfrentar os desafios de possuírem múltiplas 
infraestruturas de redes distintas. FCoE utiliza o link  Ethernet convergente 
melhorado (CEE – converged enhanced Ethernet) (Ethernet de 10 gigabit) para 
enviar estruturas através da Ethernet.
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Infraestrutura do datacenter antes da implementação de FCoE  

Módulo 6: IP SAN e FCoE 191

Storage Array Storage Array

Servidor

Switches
FC

Servidor

Servidores Servidores

Switches
FC

Switches
IP

LAN

Module 6: IP SAN and FCoE 191

A figura no slide representa a infraestrutura antes da implementação FCoE. Aqui 
os servidores acessam os recursos de armazenamento utilizando HBAs e os 
recursos da rede IP utilizando NICs.  Normalmente, no data center, um servidor é 
configurado com 2 a 4 placas NIC e placas HBA redundantes. Se o data center 
possuir centenas de servidores, ele precisará de um grande número de 
adaptadores, cabos e switches levando à um ambiente complexo, difícil de 
gerenciar e dimensionar. Podemos adicionar aos desafios, os custos de energia, 
refrigeração e espaço físico necessário.
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Infraestrutura do datacenter depois da implementação de FCoE 
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A figura no slide mostra a consolidação de I/O com FCoE utilizando switches FCoE
e adaptadores de rede convergente (CNA - converged network adapters). Um 
CNA substitui HBAs e NICs no servidor e consolida os tráfegos de IP e FC, o que 
reduz a necessidade de múltiplos adaptadores de rede no servidor para conectar 
à diferentes redes. No geral, ele reduz a necessidade de adaptadores, cabos e 
switches, além de reduzir consideravelmente a sobrecarga de custos e 
gerenciamento. 
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Componentes de uma rede FCoE

• Adaptadores de rede convergente (CNA)
• Cabo
• Switch FCoE
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Os principais componentes FCoE são:

• Adaptador de rede convergente (CNA - converged network adapter)

• Cabo

• Switch FCoE
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Adaptador de rede convergente (CNA)

• Oferece a funcionalidade tanto de NIC 
padrão como de FC HBA
 Elimina a necessidade de implantar 

adaptadores e cabos separados para 
comunicação entre FC e Ethernet

• Contém módulos separados para
Ethernet 10 Gigabit, FC e FCoE ASICs
 FCoE ASIC encapsula as estruturas de FC 

em estruturas Ethernet
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Um CNA oferece tanto a funcionalidade de NIC padrão como a de FC HBA em um 
único adaptador e consolida os dois tipos de tráfego. O CNA elimina a 
necessidade de implantar adaptadores e cabos separados para a comunicação 
entre FC e Ethernet, reduzindo assim, o número necessário de slots e portas 
switch do servidor.  CNA descarrega o protocolo FCoE processando a tarefa a 
partir do servidor, liberando os recursos da CPU do servidor para o 
processamento de aplicativos. Um CNA contém módulos separados de 10 
Gogabit Ethernet, FibreChannel, e FCoE ASICs (Application Specific Integrated 
Circuits). O FCoE SIC encapsula as estruturas FC em estruturas Ethernet. A 
extremidade final deste ASIC é conectada a 10GbE e FC ASICs para a 
conectividade de servidor, enquanto a outra extremidade fornece interface de 
10GbE para conectar a um switch FCoE.
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Cabos

• Há duas opções disponíveis de cabos para FCoE
 Cabo de cobre com base Twinax
 Cabo de fibra ótica padrão Standard
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Cabo Twinax Cabo de fibra ótica

Adequado para distâncias mais curtas
(até 10 metros)

Pode percorrer distâncias mais longas

Exige menos energia e é menos caro 
do que o cabos de fibra ótica.

Relativamente mais caro do que os 
cabos Twinax

Utiliza conector SFP+ (Small Form
Factor Pluggable Plus)

Utiliza conector SFP+ (Small Form
Factor Pluggable Plus)

Module 6: IP SAN and FCoE 195

Atualmente há duas opções disponíveis para cabos FCoE: de cobre com base 
Twinax e cabos de fibra ótica padrão. Um cabo Twinax é composto por dois pares 
de cabos de cobre cobertos com um invólucro blindado. O cabo Twinax pode 
transmitir dados à uma velocidade de 10Gbps por distâncias curtas de até 10 
metros. Os cabos Twinax necessitam menos energia e são menos caros do que os 
cabos de fibra ótica. O conector SFP+ (Small Form Factor Pluggable Plus) é o 
conector primário usado para links FCoE e pode ser utilizado tanto em cabos 
óticos quanto os cabos de cobre.
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Switch FCoE

• Oferece as funcionalidades 
tanto de Ethernet como 
switch FC

• Composto de FCF, Ethernet 
bridge e conjunto de portas 
CEE  e FC (opcional)
 FCF encapsula e 

desencapsula as estruturas 
FC

• Encaminha as estruturas com 
base em Ethertype
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Um switch FCoE possui tanto as funcionalidades de switch Ethernet quanto as de 
FibreChannel. O switch FCoE possui Fibre Channel Forwarder (FCF), Ethernet 
Bridge, um conjunto de portas Ethernet e portas FC opcionais. A função do FCF é 
encapsular as estruturas FC, recebidas da porta FC, dentro das estruturas FCoE, 
assim como também desencapsular as estruturas FCoE, recebidas do Ethernet 
Bridge, para as estruturas FC.

Ao receber o tráfego de entrada, o switch FCoE inspeciona o tipo de Ethernet das 
estruturas de entrada utilizada para indicar qual protocolo é encapsulado na 
carga paga de um estrutura Ethernet, e as utiliza para determinar o destino. Caso 
o tipo de Ethernet da estrutura seja FCoE, o switch reconhece que a estrutura 
contém carga paga FC e o encaminha para FCF.  De lá, o FC é extraído da 
estrutura FCoE e é transmitido para FC SAN através das portas FC. Se o tipo de 
Ethernet não for FCoE, o switch controla o tráfego como um tráfego Ethernet de 
costume e o encaminha através das portas Ethernet.
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Mapeamento da estrutura de FCoE
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O encapsulamento da estrutura FibreChannel ocorre através do mapeamento das 
estruturas FC sobre  Ethernet, como mostrado no slide. As redes tradicionais e 
FibreChannel possuem pilhas de camadas, onde cada camada representa um 
conjunto de funcionalidades. A pilha FC é formada por cinco camadas: de FC-0 a 
FC-4. Ethernet é, normalmente, considerado como um conjunto de protocolos 
que atua nas camadas físicas de link de dados na sétima camada da pilha OSI. A 
especificação do protocolo FCoE substitui as camadas FC-0 e FC-1 da pilha FC por 
Ethernet, fornecendo a capacidade de carregar a camada FC-2 para FC-4 através 
da camada Ethernet.

Uma estrutura de dados FibreChannel típica possui uma carga paga de 2.112 
byte, um cabeçote de 24 bytes e um FCS. Um Ethernet padrão possui capacidade 
de carga paga padrão de 1.500 bytes. Para um bom desempenho, FCoE deve usar 
jumbo-frame à fim de evitar que uma estrutura FibreChannel seja dividida em 
duas estruturas Ethernet.
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CEE (Ethernet Converged Enhanced) 

• Oferece Ethernet sem perdas
• As seguintes funcionalidades são necessárias para Ethernet sem 

perdas:
 Controle de fluxo com base na prioridade (PFC - Priority-based

flow control)
 Seleção de transmissão melhorada(ETS - Enhanced transmission

selection ) 
 Notificação de congestionamento(CN - Congestion notification )
 Protocolo de troca do data center em ponte (DCBX - Datacenter 

bridging exchange)
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Ethernet convencional é, por natureza, com perdas, o que significa que as 
estruturas podem ser descartadas ou perdidas durante as transmissões. Ethernet 
aprimorada convergente (CEE) ou Ethernet sem perdas oferece uma nova 
especificação a  Ethernet padrão existente, que elimina a natureza de perdas da 
Ethernet. Isto torna a Ethernet 10 Gb uma opção de rede de armazenamento 
viável, similar a FC. Ethernet sem perda necessita certas funcionalidades que são 
definidas e mantidas pela tarefa em grupo do data center em ponte (DCB- data 
center bridging), o qual faz parte do grupo de trabalho IEEE 802.1. As 
funcionalidades são:

• Controle do fluxo com base na prioridade

• Seleção de transmissão melhorada

• Notificação de congestionamento

• Protocolo de troca do data center em ponte
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Controle de fluxo com base na prioridade (PFC)

• Cria 8 links virtuais em 
um único link físico

• Utiliza a habilidade de 
PAUSA da Ethernet para 
cada link virtual
 Um link virtual pode ser 

pausado e reiniciado  
independentemente

 O mecanismo de PAUSA 
é feito com base nas 
prioridades do usuário 
ou nos tipos de serviços
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A FC tradicional gerencia o congestionamento através do uso do controle de fluxo 
com base em crédito em nível de link, que garante que não há perdas de 
estruturas. Um Ethernet típico, acoplado com TCP/IP utiliza um mecanismo de 
controle de fluxo de queda de pacote, o que não evita perdas. Esta dificuldade é 
eliminada utilizando a estrutura de controle IEEE 802.3x Ethernet PAUSE para 
criar uma Ethernet sem perdas. Um receptor pode enviar um pedido de PAUSAR 
à um remetente quando o buffer do receptor estiver enchendo. Ao receber a 
estrutura PAUSAR, o remetente pára de transmitir as estruturas, o que garante 
que não haja perdas de estruturas. A desvantagem do uso da estrutura Ethernet 
PAUSE é que ela trabalha no link inteiro, que , por sua vez, pode estar com 
múltiplos fluxos de tráfego.

PFC oferece um mecanismo de controle de fluxo em nível de link. PFC cria oito 
links virtuais separados em um único link físico e permite que qualquer um 
destes links seja pausado e reiniciado independentemente. PFC ativa o 
mecanismo de pausa com base nas prioridades do usuário ou do tipo de serviço. 
Ativando a pausa com base nas prioridades, permite criar links sem perdas para o 
tráfego, como o tráfego FCoE. Este mecanismo de PAUSAR é normalmente 
implementado para FCoE enquanto o tráfego regular de TCP/IP continuar à 
derrubar as estruturas. A figura no slide ilustra como o link físico Ethernet é 
dividido entre oito links virtuais e permite uma PAUSA para um link simples 
virtual sem afetar o tráfego para os outros links.
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Seleção de transmissão melhorada (ETS - Enhanced
Transmission Selection )
• Aloca largura da banda para tipos de tráfegos diferentes, como 

LAN, SAN, e IPC (Inter Process Communication, comunicação 
inter-processo)

• Oferece largura de banda disponível para outros tipos de 
tráfegos quando um tipo específico de tráfego não utiliza a 
largura de banda alocada para ele
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A seleção de transmissão melhorada fornece um framework de gerenciamento 
comum para a atribuição de largura de banda para diferentes classes de tráfego, 
como LAN, SAN e comunicação inter processo (IPC). Quando um determinado 
tipo de tráfego não utiliza a largura de banda alocada, ETS permite outros tipos 
de tráfego usarem a largura de banda disponível.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Notificação de congestionamento (CN - Congestion
Notification )  
• Oferece um mecanismo para detectar congestionamento e 

notificar a fonte
 Permite que um switch envie um sinal às outras portas que 

necessitam parar ou desacelerar suas transmissões
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Ponto limite para evitar 
perdas de informações  

Mensagem de notificação 
de congestionamento

Switch
FCoE

Switch
FCoE

Switch
FCoE

Storage Array
(Nó B)

Host 
(Nó A)

Congestionamento
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A notificação de congestionamento oferece gerenciamento completo de 
congestionamento para protocolos, como FCoE, que não possuem mecanismos 
de controle de congestionamento embutidos. A notificação de congestionamento 
em nível de link fornece um mecanismo para detectar o congestionamento e 
notificar a fonte para mover o fluxo de tráfego para fora dos links 
congestionados. A notificação de congestionamento em nível de link permite um 
switch enviar um sinal para outras portas para que elas parem ou diminuam suas 
transmissões. O processo da notificação de congestionamento e seu 
gerenciamento está mostrado no slide, que representa a comunicação entre os 
nós A (remetente) e B (receptor). Se ocorrer congestionamento no final do 
recebimento, o algoritmo em execução no switch gera uma mensagem de 
notificação de congestionamento (NC) pra o nó remetente (Nó A). Em resposta à 
mensagem NC, o remetente final limita a taxa de transferência de dados.
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Protocolo DCBX (DataCenter Bridging Exchange Protocol 
)
• Permite que os dispositivos CEE transmitam e configurem seus 

recursos com outros dispositivos CEE na rede
 Permite que um switch distribua os valores de configuração aos 

adaptadores conectados

• Assegura configuração consistente através da rede
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O protocolo DCBX é um protocolo de troca de capacidade e detecção que ajuda 
os dispositivos Ethernet convergente melhorados, transmitirem e configurarem 
seus recursos com outros dispositivos CEE na rede. DCBX é utilizado para 
negociar as capacidades entre os switches e adaptadores e permite que o switch 
distribua os valores de configuração por todos os adaptadores conectados, 
assegurando assim, uma configuração consistente por toda rede.
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Módulo 6: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Protocolos IP SAN, seus componentes e topologias
• Protocolo FCoE seus componentes e topologia
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Este módulo abordou os protocolos IP SAN como iSCSI e FCIP, seus componentes  
topologias, assim como também sobre o protocolo FCoE, seus componentes e 
topologia.
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Teste seu conhecimento – 1

 Qual opção de conectividade de host iSCSI  transmite processos iSCSI e 
TCP/IP a partir da CPU do host?
A. Standard NIC com software iniciador de iSCSI
B. TOE NIC
C. iSCSI HBA
D. CNA

 Que tipo de nome iSCSI requer um nome de domínio registrado para gerar 
um identificador iSCSI exclusivo?
A. eui
B. iqn
C. WWN
D. MAC

Module 6: IP SAN and FCoE 204
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Teste seu conhecimento – 2

 Qual protocolo encapsula as estruturas FC em pacotes de IP?
A. FCoE
B. iSCSI
C. FCIP
D. CIFS

• Qual é a característica do controle de fluxo com base em prioridade?
A. Um link virtual pode ser pausado independentemente
B. Todos os links virtuais são pausados ao mesmo tempo
C. Permite pausa de links virtuais com base na sua largura de banda
D. Permite pausa de links físicos individuais com base nas suas prioridades

Module 6: IP SAN and FCoE 205

Course Introduction 205
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Teste seu conhecimento – 3

 Qual funcionalidade permite a alocação de largura de banda para tipos 
diferentes em um ambiente FCoE?

A. Controle de fluxo com base na prioridade
B. Seleção de transmissão aprimorada
C. Notificação de congestionamento
D. Troca em ponte de datacenter

Module 6: IP SAN and FCoE 206
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Módulo – 7

Network-Attached
Storage (NAS)
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Ao término deste módulo, você estará apto a:
• Descrever o NAS, seus benefícios e componentes
• Discutir sobre os protocolos de compartilhamento de arquivos 

NAS
• Descrever diferentes implementações NAS
• Descrever virtualização em nível de arquivo
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Este módulo apresenta os benefícios e componentes do Network-Attached
Storage (NAS). Os protocolos de compartilhamento de arquivo NAS, as diferentes 
implementações NAS e virtualização em nível de arquivo também serão tratados 
deste módulo.
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Módulo 7: NAS (Network-Attached Storage)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Evolução da tecnologia de compartilhamento de arquivos
• Benefícios de NAS
• Componentes de NAS
• Protocolos de compartilhamento de arquivos NAS
• Operações I/O de NAS

Aula 1: Componentes e benefícios do NAS
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Esta aula abrange uma comparação do servidor de arquivos de uso geral e NAS. 
Além disso, descreve os principais componentes de NAS, os protocolos de 
compartilhamento de arquivos (NFS e CIFS) e as operações I/O de NAS.
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Ambiente de compartilhamento de arquivos

• O compartilhamento de arquivos permite que usuários 
compartilhem arquivos com outros usuários

• O criador ou proprietário do arquivo determina que tipo de 
acesso será dado aos outros usuários 

• O ambiente de compartilhamento de arquivos assegura a 
integridade de dados quando múltiplos usuários acessam um 
arquivo compartilhado ao mesmo tempo

• Exemplos de métodos de compartilhamento de arquivos:
 File Transfer Protocol (FTP)
 Sistema de arquivos distribuídos (DFS - Distributed File System)
 NFS (Network File System ) e sistema comum de arquivos de 

Internet (CIFS)
 Arquivo ponto a ponto(P2P)
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Compartilhamento de arquivos, como diz o nome, permite que usuários 
compartilharem os arquivos com outros usuários. No ambiente de 
compartilhamento de arquivos, o usuário que cria o arquivo (criador ou 
proprietário do arquivo) determina que tipo de acesso será dado aos outros 
usuários (ler, gravar, executar, acrescentar, excluir) e controla as mudanças no 
arquivo. Quando múltiplos usuários tentarem acessar um arquivo compartilhado 
ao mesmo tempo, é necessário um esquema de bloqueio para manter a 
integridade dos dados e, ao mesmo tempo, possibilitar o compartilhamento.  

Alguns exemplos de métodos de compartilhamento de arquivos são: File Transfer
Protocol (FTP), sistema de arquivos distribuído (DFS- Distributed File System), 
modelos de servidor de clients que utilizam protocolos de compartilhamento de 
arquivos como NFS e CIFS, e modelos ponto a ponto (P2P).

FTP é um protocolo de servidor de clients que habilita a transferência de dados 
em rede. Um servidor e um client FTP comunicam entre si utilizando TCP como 
protocolo de transporte.

Um sistema de arquivos distribuídos (DFS) é um sistema que é distribuído entre 
vários hosts. Um DFS pode oferecer aos hosts o acesso direto a um file system 
completo, assegurando, ao mesmo tempo, gerenciamento eficiente e segurança 
de dados.

Os protocolos padrões de compartilhamento de arquivos de servidor de client
como NFS e CIFS, permitem que o proprietário do arquivo determine o tipo de 
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acesso necessário, somente leitura ou somente gravação, para um determinado 
usuário ou para um grupo de usuários. Ao utilizar este protocolo, os clients
montam os file systems remotos que estão disponíveis em servidores de arquivo 
dedicado.

Um modelo de compartilhamento de arquivos de ponto a ponto (P2P) utiliza rede 
de ponto a ponto. P2P permite que máquinas de clients compartilhem arquivos 
diretamente uma com outra, pela rede. Os clients utilizam um software de 
compartilhamento de arquivo que procura por outros pares de clients. Esta é a 
diferença entre P2P e o modelo de servidor de cliente que utiliza os servidores de 
arquivos para armazenar arquivos para compartilhamento.

Course Introduction 210
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Evolução da tecnologia sobre compartilhamento de 
arquivos
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Dispositivo
NAS 

Computador independente

Compartilhamento de arquivos
utilizando servidores de arquivosComputadores em rede

Mídia portátil
para compartilhamento

de arquivos

Compartilhamento de
arquivos utilizando NAS

Servidores 
de arquivos
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Os métodos tradicionais de compartilhamento de arquivos envolvem copiar 
arquivos para uma mídia portátil, como disquete, CD, DVD ou drives USB e 
entregá-los à outros usuários  com quem estão compartilhando. Entretanto, esta 
abordagem não é adequada para ambientes empresariais onde um grande 
número de usuários em diferentes locais precisam acessar arquivos em comum.

Compartilhamento de arquivos com base em rede oferece a flexibilidade de 
compartilhar arquivos entre um grande número de usuários entre grandes 
distâncias. Os servidores de arquivos utilizam a tecnologia servidor-client para 
habilitar o compartilhamento de arquivos pela rede. Para atender ao enorme 
crescimento de file data em ambientes empresariais, as organizações têm 
implantado um grande número de servidores de arquivos. Estes servidores estão 
conectados tanto ao armazenamento de conexão direta (DAS) ou à rede de áreas 
de armazenamento (SAN). Isto gerou uma proliferação de ilhas de servidores de 
arquivos e de armazenamento super utilizados ou subutilizados. Além disso, tais 
ambientes possuem escalabilidade ruim, alto custo de gerenciamento e maior 
complexidade. Network-attached storage (NAS) surgiu como uma solução à esses 
desafios.
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O que é NAS?

• Permite que clients NAS compartilhem arquivos através da rede IP
• Utiliza sistema operacional especializado que é otimizado para I/O de arquivos. 
• Permite que usuários, tanto de UNIX como de Windows, compartilhem dados.
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É um dispositivo de armazenamento e compartilhamento de arquivos de alto 
desempenho , dedicado e com base em IP.

NAS

Dispositivo NAS

clients

Servidor de impressão

Servidores
de aplicativos

LAN
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NAS é um dispositivo de armazenamento e compartilhamento de arquivos 
dedicado de alto desempenho. NAS permite que seus clients compartilhem os 
arquivos através da rede IP. NAS oferece as vantagens da consolidação do 
servidor eliminando a necessidade de múltiplos servidores de arquivos, além de 
consolidar o armazenamento utilizado por clients em um único sistema, 
tornando mais fácil gerenciar o armazenamento. NAS utiliza os protocolos de 
rede e o compartilhamento de arquivos para fornecer acesso ao file data. Estes 
protocolos incluem TCP/IP para transferência de dados e CIFS (Common Internet 
File System) e NFS (Network File System) para o serviço de arquivos de rede. NAS 
permite tanto aos usuários UNIX como os de Microsoft Windows compartilharem 
os mesmos dados sem problemas.

O dispositivo NAS utiliza seu próprio sistema operacional, hardware integrado e 
componentes de software para atender as necessidades do serviço de arquivos. 
Seu sistema operacional é otimizado para I/O de arquivos, portanto, executa I/O 
de arquivos melhor do que o servidor para uso geral. Consequentemente, o 
dispositivo NAS pode atender mais clients do que os servidores para uso geral e 
oferecer benefícios de consolidação do servidor.
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Servidores de uso geral vs. Dispositivos NAS
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O dispositivo NAS é otimizado para as funções de servidores de arquivos como 
arquivos de armazenamento, de recuperação e de acesso para aplicativos e 
clients. Como mostrado no slide, um servidor de uso geral pode ser utilizado para 
hospedar qualquer aplicativo, pois executa um sistema operacional para uso 
geral. Diferentemente de um servidor para uso geral, um dispositivo NAS é 
dedicado ao servidor de arquivos. Ele possui um sistema operacional 
especializado dedicado ao serviço de arquivos utilizando os protocolos padrões 
do setor, como um servidor clustering nativo para alta disponibilidade.
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Benefícios de NAS

• Eficiência melhorada
• Flexibilidade melhorada
• Armazenamento centralizado
• Gerenciamento simplificado
• Escalabilidade
• Alta disponibilidade através de cluster nativo e replicação
• Segurança – autenticação, autorização e bloqueio de arquivos  

juntamente com os sistemas padrões de segurança 
• Baixo custo
• Facilidade de implementação
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Armazenagem NAS oferece os seguintes benefícios:

• Eficiência melhorada: NAS apresenta melhor desempenho comparado ao 
servidor de arquivos para uso geral, pois NAS utiliza um sistema operacional 
especializado em file serving.

• Flexibilidade melhorada: é compatível com os clients que utilizam protocolos 
padrões do setor com plataformas UNIX e Windows. NAS é flexível e pode 
atender às solicitações de diferentes tipos de clients à partir da mesma fonte.

• Armazenamento centralizado: centraliza o armazenamento de dados para 
minimizar a duplicação de dados nas estações de trabalho dos clients, além de 
garantir maior proteção de dados.

• Gerenciamento simplificado: fornece console centralizado que possibilita 
gerenciar os file systems eficientemente.

• Escalabilidade: apresenta boa escalabilidade com aplicativos para tipos de 
negócios e diferentes perfis de usos, devido ao alto desempenho e baixa 
design de latência.

• Alta disponibilidade: oferece opções de recuperação e replicação eficientes, 
possibilitando a disponibilidade de dados. NAS utiliza componentes 
redundantes que fornecem o máximo de opções de conectividade. Um 
dispositivo NAS suporta tecnologia clustering para failover.

• Segurança: garante segurança, autenticação de usuário e bloqueio de arquivos 
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juntamente com os sistemas padrões de segurança do setor.

• Baixo custo: NAS utiliza componentes Ethernet, normalmente disponíveis e 
econômicos.

• Facilidade de implantação: a configuração do cliente é mínima, pois os clients
têm exigido um software de conexão NAS embutido.

Course Introduction 214
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Componentes of NAS
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Um dispositivo NAS possui dois componentes importantes: NAS head e 
armazenamento NAS. Em algumas implementações NAS, o armazenamento pode 
ser externo para o dispositivo NAS e compartilhado com outros hosts. O NAS 
head inclui os seguintes componentes:

• CPU e memória

• uma ou mais placas de interface de rede (NICs) que oferecem conectividade 
para a rede do client. Exemplos de protocolos de rede suportados por NIC 
incluem Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, caixa eletrônico, e interface de dados 
distribuídos por fibra (FDDI - Fiber Distributed Data Interface).

• sistema operacional otimizado para gerenciamento da funcionalidade de NAS. 
Ele traduz as solicitações em nível de arquivo para solicitações de 
armazenamento em bloco, além disso, converte os dados fornecidos em nível 
de block para file data.

• NFS, CIFS e outros protocolos para compartilhamento de arquivos.

• Protocolos de armazenamento padrão do setor e portas para conectar e 
gerenciar recursos do disco físico.

O ambiente NAS inclui o acesso ao dispositivos NAS pelos clients por uma rede IP 
utilizando os protocolos de compartilhamento de arquivos.
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Protocolos de compartilhamento de arquivos NAS

• 2 protocolos comuns de compartilhamento de arquivos NAS são:
 CIFS - Common Internet File System (Sistema comum de arquivos 

de internet )
 NFS - Network File System (Sistema de arquivos de rede)
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A maioria dos dispositivos NAS suporta múltiplos protocolos de serviço de 
arquivos para gerenciar as solicitações I/O para um file system remoto. Como 
discutido anteriormente, NFS e CIFS são os protocolos comuns para 
compartilhamento de arquivos. Os dispositivos NAS permitem que usuários 
compartilharem file data em diferentes ambientes operacionais e fornecem 
meios para que os usuários migrem transparentemente de um sistema 
operacional para outro.
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Sistema comum de arquivo de Internet

• Protocolo do aplicativo client-servidor
 Uma variação do protocolo SMB (Server Message Block)

• Permite que os clients acessem os arquivos que estão no 
servidor através do TCP/IP

• Protocolo dinâmico
 Mantém informações de conexão em relação a cada client

conectado
 Pode restabelecer as conexões automaticamente e reabrir 

arquivos que estavam abertos antes da interrupção
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O sistema comum de arquivo de internet (CIFS - Common Internet File System) é 
um protocolo de aplicativo client-servidor que permite o client programar para 
fazer solicitações de arquivos e serviços em computadores remotos através de 
TCP/IP. É uma variação pública ou aberta do protocolo SMB (server message
block).

O protocolo CIFS permite que clients ganhem acesso aos arquivos em um 
servidor. CIFS também permite o compartilhamento de arquivos com outros 
clients utilizando bloqueios especiais. Os nomes dos arquivos em CIFS são 
decodificados utilizando caracteres Unicode. CIFS oferece as seguintes 
características para assegurar a integridade de dados:

• utiliza bloqueio de arquivos e registros para evitar que clients gravem em um 
arquivo ou registro, o trabalho de outro usuário.

• suporta tolerância à falhas, pode restaurar conexões automaticamente e 
reabrir arquivos que estavam abertos antes de um interrupção. Os recursos de 
tolerância à falhas de CIFS dependem se um aplicativo está gravado para 
poder aproveitar as vantagens destes recursos. Além disso, CIFS é um 
protocolo dinâmico, pois seu servidor mantém informações de conexão em 
relação a cada client conectado. Se ocorrer uma falha na rede ou no servidor 
CIFS, o client recebe uma notificação de desconexão. O desconexão do usuário 
é minimizada caso o aplicativo possua inteligência incorporada para 
restabelecer a conexão. Entretanto, caso não tenha inteligência incorporada, o 
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usuário deverá tomar algumas medidas para restabelecer a conexão CIFS.

Os usuários localizam um file system remoto com um esquema para nomear 
arquivos fácil de ser usado: \\server\share ou \\servername.domain.suffix\share

Course Introduction 217
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Sistema de arquivo de rede

• Protocolo de aplicativo client-servidor
• Permite que clients acessem arquivos que estão no servidor
• Utiliza o mecanismo de identificador de chamadas a RPC 

(Remote Procedure Call ) para oferecer acesso ao file system 
remoto

• As três versões atuais de NFS em uso são:
 NFS versão 2 é sem estado e utiliza UDP como protocolo de 

camada de transporte
 NFS versão 3 é sem estado e utiliza UDP ou TCP como protocolo de 

camada de transporte
 NFS versão 4 é dinâmico e utiliza TCP como protocolo de camada 

de transporte
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O sistema de arquivo de rede (NFS – network file system) é um protocolo 
servidor-client para compartilhamento de arquivos normalmente utilizado em 
sistemas UNIX. NFS, originalmente, teve como base UDP (user datagram
protocol) sem conexão. Utiliza um modelo de máquina independente para 
representar os dados do usuário. Também utiliza identificador de chamada a RPC 
como método de comunicação entre processos entre dois computadores. O 
protocolo NFS oferece um conjunto de identificador de chamadas a RPC para 
acessar um file system remoto para as seguintes operações:

• procurar arquivos e diretórios

• abrir, ler, gravar e fechar um arquivo

• alterar as características dos arquivos

• modificar os links de arquivos e diretórios

NFS cria uma conexão entre o client e o sistema remoto para transferir dados. 
NFS (NFSv3 e anterior) é um protocolo sem estado, que não mantém qualquer 
tipo de tabela para armazenar informações sobre os arquivos abertos e 
indicadores associados. Portanto, cada chamada oferece um conjunto completo 
de argumentos para acessar os arquivos no servidor. Estes argumentos incluem 
referência de manuseio de arquivo para  arquivo, posição especial para leitura ou 
gravação e as versões de NFS.

Atualmente as três versões em uso são:
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• NFS versão 2: utiliza UDP para fornecer conexão de rede sem estado entre um 
client e um servidor. Os recursos como trava, são manuseados fora do 
protocolo.

• NFS versão 3 (NFSv3): a versão mais utilizada, emprega UDP ou TCP com base 
no design de protocolo sem estado. Ele inclui alguns recursos, como um 
arquivo de tamanho 64-bit, gravação assíncrona e atributos de arquivos 
adicionais para reduzir uma nova transferência.

• NFS versão 4 (NFSv4): utiliza TCP com base no design de protocolo dinâmico, 
oferecendo segurança reforçada. A ultima versão NFS 4.1 é a versão NFSv4 
melhorada e inclui alguns recursos, como modelo sessão, paralelo NFS (pNFS) e 
retenção de dados.
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Operação de I/O de NAS
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NAS oferece ao seus clients, acesso de dados em nível de arquivo. I/O de arquivo 
é uma solicitação de alto nível que especifica o arquivo a ser acessado. Por 
exemplo, o client pode solicitar um arquivo especificando seu nome, localização e 
atributos. O sistema operacional NAS rastreia a localização no volume de disco e 
converte o I/O de arquivo do client para I/O em nível de block para recuperar os 
dados. O processo de lidar com I/Os no ambiente NAS é o seguinte: 

1. O solicitante (client) empacota uma solicitação de I/O em TCP/IP e a envia 
através da pilha de rede. O dispositivo NAS recebe esta solicitação da rede.

2. O dispositivo NAS converte a solicitação de I/O em uma solicitação apropriada 
de armazenamento físico, que é um I/O em nível de block, para então, executar a 
operação no armazenamento físico.

3.Quando o dispositivo NAS recebe os dados do armazenamento, ele processa e 
re-empacota os dados em uma resposta apropriada de protocolo de arquivo.

4. O dispositivo NAS empacota esta resposta em TCP/IP novamente e a envia para 
o client através da rede.
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Módulo 7: NAS(Network-Attached Storage)

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Implementações de NAS 
• Casos de utilização de NAS
• Virtualização em nível de file

Aula 2: Implementação de NAS e virtualização em nível de file
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Esta aula descreve as três implementações NAS mais comuns: unificado, gateway 
e scale-out. Também apresenta casos de utilização do servidor e consolidação de 
armazenamento de NAS, além de tratar sobre a virtualização em nível de file e 
seus benefícios.
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Implementação NAS – NAS unificado 

• Consolida acesso com base em NAS (nível de file) e com base em 
SAN (nível de block) em uma única plataforma de 
armazenamento

• Suporta tanto o protocolo CIFS como o protocolo NFS para 
acesso ao arquivo e suporta os protocolos iSCSI e FC para acesso 
em nível de block

• Oferece gerenciamento unificado para NAS head e 
armazenamento
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NAS unificado consolida o acesso de dados com base em NAS e SAN dentro de 
uma plataforma de armazenamento unificado e oferece uma interface de 
gerenciamento unificada para gerenciar os dois ambientes.

NAS unificado executa file serving e armazenamento de file data, além de 
oferecer acesso aos dados em nível de block. Ele suporta tanto o protocolo CIFS 
como o protocolo NFS para acesso de dados e protocolos iSCSI para acesso em 
nível de block. Devido à consolidação de acesso com base em NAS e SAN em uma 
plataforma simples de armazenamento, NAS unificado reduz a infraestrutura da 
organização e os custos de gerenciamento.

Um NAS unificado contém um ou mais heads e armazenamento NAS em um 
único sistema. Os NAS heads estão conectados à controladoras de 
armazenamento (SCs), que oferecem acesso ao armazenamento. Estas 
controladoras de armazenamento também oferecem conectividade para hosts 
iSCSI e FC. O armazenamento pode ser constituído por tipos de drives diferentes 
como SAS, ATA, FC ou flash drives, para atender à diferentes requisitos de carga 
de trabalho.
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Conectividade NAS unificada
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Cada NAS head em um NAS unificado possui portas Ethernet front-end, que 
conectam à rede IP. As portas front-end oferecem conectividade aos clients e 
atendem às solicitações de I/O. Cada NAS head possui portas back-end para 
oferecer conectividade para as controladoras de armazenamento.

As portas iSCSI e FC na controladora de armazenamento permitem que os hosts 
acessem o armazenamento diretamente ou através da rede de armazenamento 
em nível de block.
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Implementação de NAS –NAS Gateway

• Utiliza armazenamento externo e é gerenciado 
independentemente
 Os NAS heads acessam storage arrays conectados diretamente ou 

conectados à SAN

• Os NAS heads compartilham o armazenamento com outros 
servidores de aplicativos que executam I/O em bloco

• Necessita  gerenciamento separado de NAS head e 
armazenamento
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Um dispositivo NAS gateway é formado por um ou mais NAS heads e utiliza 
armazenamento externo e gerenciado independentemente. De modo similar ao 
NAS unificado, o armazenamento é compartilhado com outros aplicativos que 
utilizam I/O em nível de block. As funções de gerenciamento neste tipo de 
solução são mais complexas do que as de um ambiente de NAS unificado, pois há 
mais tarefas administrativas separadas para NAS head e armazenamento. Uma 
solução gateway pode utilizar a infraestrutura FC, como switches e controladoras, 
para acessar os storage arrays conectados diretamente ou conectados à SAN.

Um NAS gateway é mais escalável se comparado ao NAS unificado, pois os heads
e storage arrays NAS podem se expandidos independentemente, quando 
necessário. Por exemplo, NAS heads podem ser adicionados para expandir o 
desempenho do dispositivo NAS. Quando o limite de armazenamento é 
alcançado, ele pode expandir, adicionando capacidade à SAN, 
independentemente de NAS heads. Semelhante ao NAS unificado, o NAS gateway 
também permite utilização elevada da capacidade de armazenamento 
compartilhando-a com o ambiente SAN.
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Conectividade de NAS Gateway
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Em uma solução gateway, a conectividade front-end é semelhante a solução de 
armazenamento unificado. A comunicação entre NAS gateway e o sistema de 
armazenamento em uma solução gateway é alcançada através de FC SAN 
tradicional. Para implementar a solução NAS gateway deve-se considerar fatores 
como múltiplos caminhos para dados, fabrics redundantes e distribuição de 
carga.
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Implementação de NAS – NAS Scale-out 

• Reúne múltiplos nós em um cluster, que funciona como um 
dispositivo NAS único
 Pool é gerenciado centralmente

• Dimensiona o desempenho e/ou a capacidade 
ininterruptamente, com a adição de nós ao pool

• Cria um file system único que roda em todos os nós de um 
cluster
 Clients conectados à qualquer nó podem acessar todo file system
 File system aumenta dinamicamente quando nós são adicionados

• Fraciona dados por todos os nós em um pool com proteção 
espelhada ou de paridade
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A implementação NAS scale-out reúne múltiplos nós em um cluster. Um nó pode 
ser constituído por NAS head, armazenamento NAS ou ambos. O cluster executa 
a operação NAS como uma entidade única.

Uma NAS scale-out oferece capacidade de expandir seus recursos simplesmente 
adicionando nós à arquitetura NAS clustered. O cluster trabalha como um 
dispositivo NAS simples e é gerenciado centralmente. Os nós podem ser 
adicionados ao cluster quando há a necessidade de mais desempenho ou mais 
capacidade, ininterruptamente. NAS scale-out oferece a flexibilidade de utilizar 
muitos nós de características de desempenho e de disponibilidade moderadas, 
para produzir um sistema total com melhor desempenho e disponibilidade 
agregada. Ele também oferece a facilidade de uso, custo baixo e, teoricamente, 
escalabilidade ilimitada.

NAS scale-out cria um file system único que é executado em todos os nós de 
cluster. Todas as informações são compartilhadas entre os nós, portanto todo o 
file system é acessível para clients conectados em qualquer nó de cluster. NAS 
scale-out fraciona os dados por todos os nós de cluster com proteção espelhada 
ou de paridade

Como dados são enviados para o cluster pelos clients, eles são divididos e 
alocados à nós diferentes em paralelo. Quando um client envia uma solicitação 
para ler um arquivo, o NAS scale-out recupera os blocos apropriados de múltiplos 
nós, recombina-os em um arquivo e apresenta o arquivo ao client.
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Como nós são adicionados, o file system cresce dinamicamente e os dados são 
distribuídos uniformemente para cada nó. Cada nó adicionado ao cluster aumenta 
o armazenamento agregado, a memória, a CPU e a capacidade de rede. 
Consequentemente, o desempenho também aumenta.
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Conectividade NAS Scale-out 
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Os clusters de NAS scale-out utilizam redes internas e externas separadas para 
conectividade back-end e front-end, respectivamente. Uma rede interna oferece 
conexões para comunicação intracluster e uma conexão de rede externa permite 
que clients acessem e compartilhem file data. Cada nó em um cluster se conecta 
à rede interna. A rede interna oferece alto throughput e baixa latência e utiliza 
tecnologia rede de alta velocidade como as InfiniBand ou Gigabit Ethernet. Para 
permitir que clients acessem um nó, o nó precisa estar conectado à uma rede 
externa Ethernet. Redes internas ou externas redundantes podem ser utilizadas 
para alta disponibilidade. O slide mostra um exemplo de conectividade NAS 
scale-out.

Nota:

InfiniBand é uma tecnologia de sistema de rede que oferece link de comunicação 
em banda larga alta e latência baixa, entre os hosts e os periféricos. Além disso 
oferece conexão serial e é frequentemente utilizada para comunicações entre-
servidores em ambientes computacionais de alto desempenho. InfiniBand
permite o acesso direto da memória remota (RDMA – remote direct memory
access) que permite que um dispositivo, host ou periférico, acesse dados 
diretamente da memória de um dispositivo remoto. InfiniBand também 
possibilita um link físico único carregar múltiplos canais de dados 
simultaneamente, utilizando a técnica multiplexing.
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Caso 1 de utilização de NAS – consolidação do servidor com NAS
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O slide mostra um caso que ilustra como NAS permite a consolidação de 
servidores de arquivos.

Tradicionalmente, um file system de rede para UNIX e Microsoft está hospedado 
em servidores separados, o que exige manutenção em ambos ambientes. Através 
da implementação NAS, tanto as estruturas Windows como UNIX podem ser 
hospedadas juntas em um único sistema mantendo, ainda assim, suas 
integridades. Utilizando NAS, o mesmo file system pode ser acessado via 
protocolos diferentes, tanto por NFS ou CIFS, e ainda assim manter a integridade 
de dados e as estruturas de segurança, desde que os aplicativos utilizados pela 
duas metodologias compreendam as estruturas de dados apresentadas.
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Caso 2 de utilização de NAS – Consolidação de armazenamento com NAS
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O slide apresenta outro caso mostrando como os recursos de armazenamento 
em um ambiente de servidor de arquivo tradicional podem ser consolidados 
utilizando NAS. 
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Virtualização em nível de arquivo

• Elimina a dependência entre os dados acessados em nível de 
arquivo e o local onde os arquivos estão fisicamente 
armazenados 

• Permite que usuários utilizem um caminho lógico ao invés do 
caminho físico, para acessar os arquivos

• Utiliza  namespace global que mapeia o caminho lógico dos 
recursos dos arquivos para seus caminhos físicos

• Oferece mobilidade de arquivo ininterrupta através dos 
servidores de arquivos ou dos dispositivos de NAS
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Um ambiente de compartilhamento de arquivo com base em rede é composto 
por múltiplos servidores de arquivos ou dispositivos NAS. Pode ser necessário 
mudar os arquivos de um dispositivo para outro por razões como custo ou 
desempenho. A virtualização em nível de arquivo, implementado em NAS ou no 
ambiente de servidor de arquivo, oferece uma solução simples de arquivo com 
mobilidade sem interrupções. 

A virtualização em nível de arquivo elimina a dependência entre os dados 
acessados em nível de arquivo e suas localizações físicas de armazenamento. Ela 
cria um pool lógico de armazenamento, permitindo que usuários utilizem um 
caminho lógico, ao invés de um caminho físico, para acessar os arquivos. Um 
namespace global é utilizado para mapear um caminho lógico de um arquivo 
para os nomes do caminho físico. A virtualização em nível de arquivo permite o 
movimento de arquivos pelos dispositivos NAS, mesmo se os arquivos estiverem 
sendo acessados.
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Comparação: antes e depois da virtualização em nível de file
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Antes da virtualização, cada host sabia exatamente onde seus recursos de 
arquivos estavam localizados. Este ambiente propicia recursos de 
armazenamento subutilizados e problemas de capacidades, pois os arquivos 
estão vinculados à um dispositivo NAS ou à um servidor de arquivos específicos. 
Pode ser necessário transferir arquivos de um servidor para outro, devido ao 
desempenho, ou quando o servidor de arquivos estiver completo.

Transferir arquivos através do ambiente não é fácil e pode deixa-los inacessíveis 
durante a transferência. Além disso, os hosts e os aplicativos precisam ser 
reconfigurados para acessarem os arquivos em sua nova localização. Para os 
administradores de arquivo fica difícil melhorar a eficiência de armazenamento e 
manter o nível de serviço exigido.

A virtualização em nível de arquivo simplifica a mobilidade de arquivos. Ela 
proporciona independência ao usuário ou aplicativo da localização de 
armazenamento dos arquivos. A virtualização em nível de arquivo facilita o 
movimento dos arquivos através dos servidores de arquivos on-line ou pelos 
dispositivos NAS. Isto significa que, enquanto os arquivos estiverem sendo 
transferidos, os clients podem acessar seus arquivos ininterruptamente. Os 
clients podem ler seus arquivos a partir de uma local antigo e gravá-los em outro 
sem perceberem que a localização física mudou.
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Módulo 7: NAS (Network-Attached Storage)

• EMC Isilon
• EMC VNX Gateway

Conceito na prática:
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A seção conceito na prática apresenta EMC Isilon e VNX Gateway.
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EMC Isilon
• Solução NAS scale-out 
• Inclui o sistema operacional OneFS, que cria um file system único 

através do cluster Isilon 
• Permite adicionar nós ao cluster Isilon ininterruptamente
• Inclui ‘SmartPools’ permitindo que diferentes tipos de nós sejam 

misturados em um único cluster 
• Monitora a integridade dos componentes e realoca os arquivos 

de modo transparente
• Utiliza ‘Autobalance’, que equilibra os dados automaticamente 

quando um novo nó é adicionado ao cluster
• Utiliza ‘FlexProtect’ que protege até quatro falhas simultâneas 

em qualquer nó ou drive individual
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EMC Isilon é um solução NAS scale-out. Isilon possui um sistema operacional 
especializado chamado OneFS que permite a arquitetura NAS scale-out. OneFS
reúne as três camadas das arquiteturas de armazenamento tradicional, file 
system, gerenciador de volume e RAID, em uma camada de software unificada, 
criando um file system único que se estende por todos os nós em um cluster 
Isilon. Além disso, ele também oferece a capacidade de adicionar 
armazenamento e outros recursos sem risco de tempo de inatividade. 

OneFS possibilita a mistura de diferentes tipos de nós em um único cluster 
através do acréscimo do software de aplicativos SmartPools. SmartPools permite 
implantar um file system único para expandir múltiplos nós que possuem 
características e capacidades de desenvolvimento diferentes. Isilon oferece tipos 
de nós diferentes como X-Series, S-Series, NL-Series e Accelerator.

OneFS monitora constantemente a integridade de todos os arquivos e discos em 
um cluster e, caso haja componentes em risco, o file system automaticamente 
indica o componente com problema para troca e o distribui transparentemente 
para componentes íntegros.

Quando um novo nó de armazenamento é adicionado, o recurso Autobalance do 
OneFS transfere os dados automaticamente para este novo nó através do 
Infiniband com base na rede interna. Este equilíbrio automático assegura que o 
novo nó não se torne o ponto de acesso para novos dados.

OneFS incluem a principal tecnologia chamada FlexProtect para fornecer 
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proteção de dados. FlexProtection fornece proteção para até quatro falhas 
simultâneas em qualquer nó ou drives específicos por fração. FlexProtect também 
oferece capacidade de proteção de arquivo especifico. Os diferentes níveis de 
proteção podem ser atribuídos individualmente aos arquivos, diretórios ou partes 
do file system.
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EMC VNX Gateway

• Solução NAS Gateway
• Oferece rede multiprotocolo de acesso ao file system, expansão 

dinâmica dos file systems, alta disponibilidade e alto 
desempenho

• Composto por uma ou mais NAS heads, chamadas ‘X-Blades’, 
que executam o ambiente operacional VNX

• Inclui ‘Control Station’ que oferece um ponto único para 
configurar os X-Blades
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O  VNX Series Gateway possui um ou mais NAS heads chamados X-Blades, que 
acessam os storage arrays externos, como Symmetrix e VNX com base em blocos 
via SAN. X-Blades executam o ambiente operacional VNX que é otimizado para 
alto desempenho e rede multiprotocolo de acesso do file system. Cada X-Blade é 
composto por processadores, caminhos redundantes de dados, fontes de 
alimentação, Gigabit Ethernet e 10 portas ópticas Gigabit Ethernet. Todos X-
Blades, em um sistema VNX gateway, são gerenciados pela Control Station, que 
fornece um ponto único para configurar VNX Gateway. O VNX Gateway suporta 
os protocolos pNFS e EMC Multi-Path File System patenteado (MPFS), que 
melhora ainda mais o seu desempenho. 

O VMX Series Gateway possui dois modelos: VG2 e VG8. O VG8 suporta até oito 
X-Blades, enquanto o VG2 suporta até dois. X-Blades podem ser configurados 
como principais ou standby. Um X-Blade principal é o NAS head operacional, 
enquanto o X-Blade standby torna-se principal caso o primeiro falhe. O Control
Station gerencia um failover de X-Blade, além de oferecer outros recursos de alto 
desempenho como monitoramento e relatório de falhas, call home e diagnóstico 
remoto.
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Módulo 7: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Benefícios de NAS
• Componentes de NAS
• Protocolos de compartilhamento de arquivos de NAS
• Implementações de NAS 
• Virtualização em nível de file
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Este módulo apresentou os benefícios e componentes de NAS. Os principais 
componentes de NAS são NAS head e armazenamento NAS. Também tratou-se 
sobre os dois protocolos de compartilhamento de arquivos mais comuns, CIFS e 
NFS, que possibilitam aos clients acessarem os arquivos localizados em um 
servidor. Além disso, as três implementações de NAS mais comuns, Unificado, 
Gateway e Scale-out que oferecem ambiente de compartilhamento de arquivos, 
foram detalhadas. Para finalizar, estudamos sobre a virtualização em nível de 
arquivo, que oferece um solução de mobilidade de arquivo simples, sem 
interrupção.
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Teste seu conhecimento – 1

• Qual componente de NAS head modifica as solicitações em nível de 
file para solicitações em nível de block?
A. Portas front-end
B. Sistema operacional otimizado
C. Placas de interface de rede
D. CIFS e NFS

• Qual é o recurso de NAS scale-out?
A. Utilizam sistema operacional de uso geral para file serving
B. Cria múltiplos file systems em cada nó de um cluster
C. Utiliza nós externos gerenciados independentemente
D. Permite pool de nós que funcionam em um dispositivo NAS único

Module 7: Network-Attached Storage 235

Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved 235



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Teste seu conhecimento – 2

• Qual é a característica de NAS gateway?
A.Utiliza armazenamento dedicado para cada NAS head
B. NAS head e armazenamento NAS são gerenciados independentemente
C. Cria um file system único que executa todos NAS head
D.Fornece conectividade para hosts iSCSI e FC

• Qual implementação NAS consolida os acessos com base em arquivo e 
com base em bloco em uma plataforma de armazenamento único?
A.Scale-out
B. Gateway
C. Unificado
D.Gateway e scale-out
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Teste seu conhecimento – 3

• Qual é o beneficio da virtualização em nível de file?
A.Permite que usuários utilizem caminhos físicos ao invés dos lógicos para 

acessar os arquivos.
B. Transfere solicitações em nível de arquivo para solicitações em nível de 

block sem interrupção
C. Consolida acesso com base em NAS e SAN em uma única plataforma de 

armazenamento
D.Elimina a dependência entre nível de arquivo e a localização de arquivos 

dos dados acessados
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Módulo – 8

Armazenamento 
unificado com base no 

objeto
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Módulo 8: Armazenamento unificado e com base em 
objeto

Ao término deste módulo, você estará apto a:
• Descrever o modelo de armazenamento com base no objeto
• Listar os principais componentes do armazenamento com base 

no objeto
• Descrever os processos de armazenamento e de recuperação no 

armazenamento com base no objeto
• Descrever CAS (content-addressed storage)
• Listar os principais componentes do armazenamento unificado
• Descrever o processo de acesso aos dados à partir do 

armazenamento unificado
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Este módulo apresenta os dispositivo de armazenamento com base no objeto e 
armazenamento unificado, tendo como foco o modelo de armazenamento com 
base no objeto. Também apresenta detalhes sobre as funções dos principais 
componentes e processos de armazenamento e a recuperação do 
armazenamento com base no objeto. Além disso, este módulo trata sobre CAS 
(content addressed storage) que é um tipo especial de armazenamento com base 
no objeto e os principais recursos que ele suporta.

Este módulo também abrange as funções dos principais componentes do 
armazenamento unificado, apresentando o processo do acesso aos dados à partir 
do armazenamento unificado.
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Módulo 8: Armazenamento unificado e 
com base no objeto

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Comparação do file system hierárquico e espaço de 

endereçamento simples
• Modelo de armazenamento com base no objeto
• Principais componentes do armazenamento com base no objeto
• Processo de armazenamento e processo de recuperação nos 

dispositivo de armazenamento com base no objeto
• CAS (Content-addressed storage)

Aula 1: Armazenamento com base no objeto
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Esta aula compara o file system hierárquico com o espaço de endereçamento 
simples. Também descreve o modelo e os principais componentes do 
armazenamento com base no objeto e trata sobre os processos de 
armazenamento e de recuperação neste tipo de armazenamento. Finalmente, 
esta aula abrange CAS (contente addressed storage).
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Drivers para armazenamento com base no objeto

• Mais de 90% dos dados gerados são não estruturados
• As soluções tradicionais são ineficientes para lidar com o 

crescimento
 Sobrecarga alta no NAS devido ao gerenciamento de um grande 

número de permissões e diretórios armazenados

• Estes desafios exigiram uma abordagem mais inteligente para 
gerenciar os dados não estruturados com base em seu conteúdo
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Armazenamento com base no objeto é uma maneira de armazenar file data 
em forma de objetos em espaços de endereçamento simples, com base no seu 

conteúdo e características ao invés de seu nome e localização
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Estudos recentes mostram que mais de 90 por cento dos dados gerados são não-
estruturados. Este aumento de dados não-estruturados impõe novos desafios 
aos administradores de TI e gerentes de armazenamento. NAS é a solução 
dominante de armazenamento de dados não-estruturados, porém com o 
crescimento destes, ele tornou-se ineficiente. O crescimento de dados aumenta a 
sobrecarga para NAS em relação ao gerenciamento de grande número de 
permissões e diretórios armazenados. Em um ambiente corporativo, NAS 
também gerencia uma grande quantidade de metadados gerados pelos hosts, 
pelos sistemas de armazenamento e pelos aplicativos individuais. Normalmente, 
estes metadados estão armazenados como parte do arquivo e distribuídos por 
todo ambiente. Isso aumenta a complexidade e latência em pesquisa e 
recuperação de arquivos.

Estes desafios exigem uma abordagem mais inteligente para gerenciar dados 
não-estruturados com base em seus conteúdos ao invés de gerenciar metadados 
pelos seus nomes, localizações, etc. Armazenamento com base no objeto é um 
modo de armazenar file data na forma de objetos com base nos conteúdos e 
outros atributos ao invés de nome e localização. 
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File System hierárquico vs. espaço de endereçamento simples
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• O file system hierárquico organiza os dados em forma de arquivos e diretórios
• Os dispositivos de armazenamento com base no objeto armazenam dados em forma 

de objetos
 Utiliza o espaço de endereçamento simples que possibilita armazenar um grande número 

de objetos
 Um objeto contém dados de usuários, metadados relacionados e outras características
 Cada objeto possui um ID de objeto exclusivo, gerado utilizando um algoritmo especializado

Nomes de arquivos /inodes

File System hierárquico

Ids de objetos

Espaço de endereçamento 
simples

Objeto Objeto

Objeto Objeto

Objeto Objeto

Dados

Atributos

ID do objeto

metadad
os

Object
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Uma OSD é um dispositivo que organiza e armazena dados não-estruturados, 
como filmes, documentos de escritórios e gráficos, como objetos. 
Armazenamento com base no objeto oferece uma opção de armazenamento 
compartilhado, protegido, auto-gerenciável e escalável. OSD armazena os dados 
em forma de objetos. Ela utiliza o espaço de endereçamento simples, portanto, 
não existe hierarquia de diretórios e arquivos. Como resultado, um grande 
número de objetos pode ser armazenado num sistema OSD. Um objeto pode 
conter dados de usuário, metadados relacionados (tamanho, data, domínio, etc) 
e outros atributos dos dados (retenção, padrão de acesso, etc). Cada objeto 
armazenado no sistema é identificado pelo seu ID exclusivo chamado ID de 
objeto. O ID de objeto é gerado utilizando algoritmos especializados como função 
de hash nos dados e garante que cada objeto seja identificado exclusivamente.
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Modelo de armazenamento tradicional     vs. 
Modelo de armazenamento com base no objeto
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Aplicativo

Acesso em nível de block

Aplicativo

Componente do Usuário 
de File System

Network

Acesso em nível de objeto

Interface  OSD

Componente do Usuário 
de File System

Componente de 
armazenamento do File 
System

Armazenamento

Componente de 
armazenamento OSD

I/O de bloco

Interface de bloco

Armazenamento

I/O de bloco

Interface de chamada do sistemaInterface de chamada do sistema
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Um I/O no método tradicional de acesso de block atravessa várias camadas pelo 
caminho. O I/O gerado por um aplicativo passa pelo file system, pelo canal ou 
rede e chega ao drive de disco. Quando o file system recebe um I/O de um 
aplicativo, o file system mapeia o I/O que entra para os blocos do disco. A 
interface do bloco é utilizada para enviar o I/O através do canal ou rede até o 
dispositivo de armazenagem. O I/O, então, é gravado no bloco alocado no drive 
de disco.

Quando um aplicativo acessa os dados armazenados na OSD, a solicitação é 
enviada para o componente do usuário do file system. Este comunica para a 
interface OSD, que por sua vez, envia a solicitação ao dispositivo de 
armazenamento. O dispositivo de armazenamento possui um componente de 
armazenamento OSD responsável pelo gerenciamento do acesso ao objeto no 
dispositivo de armazenamento. Depois que o objeto é armazenado, a OSD envia 
uma confirmação ao servidor do aplicativo. O componente de armazenamento 
OSD gerencia todas as funções necessárias de armazenamento em baixo nível  e 
as funções de gerenciamento de espaço, além das funções de controle de acesso 
e segurança para os objetos.
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Principais componentes do dispositivo de 
armazenamento com base no objeto
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• O sistema OSD normalmente é formado por três componentes principais:
 Nós OSD
 Rede Interna
 Armazenamento

Servidor do
aplicativo Armazenamento

metadados Server

Storage Server

OSD Node

metadados Server

Storage Server

OSD Node

Serviço de 
Metadados

Serviço de 
armazenamento

Nós OSD
Sistema OSD

IP Rede
Interna
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O sistema OSD é normalmente composto por: nós, rede privada e 
armazenamento. O sistema OSD é composto por um ou mais nós. Um nó é um 
servidor que executa o ambiente operacional OSD e oferece serviços para 
armazenar, recuperar e gerenciar dados no sistema. O nó OSD possui dois 
serviços principais: serviços de metadados e de armazenamento. O serviço de 
metadados é responsável por gerar o ID do objeto a partir dos conteúdos do 
arquivo (também podem incluir outras características dos dados). Ele também 
mantém o mapeamento dos IDs dos objetos e o namespace do file system. O 
serviço de armazenamento gerencia o conjunto de discos nos quais os dados do 
usuário estão armazenados. Os nós de OSD conectam o armazenamento via rede 
interna. A rede interna oferece conectividades nós-à-nós e nós-ao-
armazenamento.

O servidor do aplicativo acessa o nó para armazenar e recuperar dados através 
da rede externa. Em algumas implementações como CAS, o serviço de 
metadados pode residir no servidor do aplicativo ou em um servidor separado. A 
OSD normalmente utiliza drives de discos de baixo custo e alta densidade para 
armazenar objetos. Quanto mais capacidade é exigida, mais drives de discos 
podem ser adicionados ao sistema.
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Processo de armazenamento de objeto em OSD
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Servidor do 
aplicativo

metadados 
Server

Storage Server

OSD Node

metadados 
Server

Storage Server

OSD Node

Serviço de 
metadados

Serviço de 
armazenamento

Nó OSD

2. O nó OSD divide o arquivo em duas partes, 
dados do usuário e metadados

6. Confirmação enviada para o servidor do 
aplicativo

3. O nó OSD gera um ID de 
objeto a partir dos dados do usuário

4. OSD armazena metadados e ID de
objeto utilizando o serviço de metadados

5. OSD armazena os dados do usuário
(objeto) utilizando o serviço de 
armazenamento

1. Aplicativo envia um arquivo para OSD

Armazenamento
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O processo de armazenamento de objetos na OSD está ilustrado no slide. O 
processo de armazenamento de dados em um sistema OSD é:
1. O servidor do aplicativo apresenta para o nó OSD o arquivo a ser armazenado.

2. O nó OS divide o arquivo em duas partes: dados e metadados do usuário

3. O nó OSD gera um ID de objeto utilizando um algoritmo especializado. O algoritmo é 
executado contrário ao conteúdo dos dados do usuário a fim de obter um ID 
exclusivo para estes dados.

4. Para acessos futuros, o nó OSD armazena os metadados e ID do objeto utilizando o 
serviço de metadados.

5. O nó OSD armazena os dados do usuário (objetos) em um dispositivo de 
armazenamento utilizando o serviço de armazenamento.

6. Uma confirmação é enviada ao servidor do aplicativo certificando que o objeto está 
armazenado.
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Processo de recuperaçao do objeto a partir de OSD
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Servidor do 
aplicativo

metadados 
Server

Storage Server

OSD Node

metadados 
Server

Storage Server

OSD Node

Serviço de 
metadados

Serviço de 
armazenamento

Nó OSD

2. O serviço de metadados localiza o ID 
do objeto para o arquivo solicitado

6. O serviço de armazenamento envia o arquivo ao servidor do 
aplicativo.

5. O serviço de armazenamento OSD 
recupera o objeto do dispositivo de 
armazenamento.

1. O servidor do aplicativo solicita o arquivo da OSD

3. O serviço de metadados envia o ID do objeto para o servidor do 
aplicativo

4. O servidor do aplicativo envia o ID do objeto para o serviço de 
armazenamento OSD para a recuperação do objeto

Storage
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Depois que um objeto foi armazenado com sucesso, ele fica disponível para a 
recuperação. O usuário acessa os dados armazenados em OSD pelo mesmo 
filename. O servidor do aplicativo recupera o conteúdo armazenado utilizando o 
ID do objeto. Este processo é transparente ao usuário. O processo de 
recuperação de objetos em OSD está ilustrado no slide e é desta forma:

1. O servidor do aplicativo envia uma solicitação de leitura ao sistema OSD.

2. O serviço de metadados recupera o ID do objeto para o arquivo solicitado.

3. O serviço de metadados envia o ID do objeto para o servidor do aplicativo.

4. O servidor do aplicativo envia o ID do objeto para o serviço de 
armazenamento OSD para a recuperação do objeto.

5. O serviço de armazenamento OSD recupera o objeto do dispositivo de 
armazenamento.

6. O serviço de armazenamento OSD envia o arquivo para o servidor do 
aplicativo.
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Principais vantagens do armazenamento com base no objeto
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Vantagens Descrição

Segurança e 
confiabilidade

• ID de objeto exclusivo gerado por algoritmos especializados que asseguram a 
integridade dos dados e a autenticidade do conteúdo

• A autenticação da solicitação é executada no dispositivo de armazenamento

Independência de 
plataforma

• Como os objetos são contêineres abstratos de dados, é possível o 
compartilhamento de objetos através de plataformas heterogêneas

• Esta capacidade torna o armazenamento com base no objeto apropriado para 
o ambiente computacional em nuvem

Escalabilidade • Tanto os nós OSD como o armazenamento podem ser escalados 
independentemente

Gerenciamento

• Possui inteligência inerente para gerenciar objetos
• Possui recurso de auto-recuperação
• Política com base na capacidade de gerenciamento permite que a OSD lide 

com os trabalhos rotineiros automaticamente
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Para dados não-estruturados, os dispositivos de armazenamento com base no 
objeto oferece inúmeras vantagens em relação as soluções tradicionais de 
armazenamento. Uma arquitetura de armazenamento ideal deve fornecer 
desempenho, escalabilidade, segurança e compartilhamento de dados por 
múltiplas plataformas.

As soluções tradicionais de armazenamento, como SAN e NAS, não oferecem 
todas estas vantagens como um solução única. O armazenamento com base no 
objeto combina as vantagens dos dois. Ele oferece independência de localização 
e plataforma, e ao mesmo tempo, oferece escalabilidade e recursos de segurança 
e de compartilhamento de dados. As principais vantagens do armazenamento 
com base no objeto são:

• Segurança e confiabilidade: a integridade dos dados e a autenticidade do 
conteúdo são as principais características dos dispositivos de armazenamento 
com base no objeto. OSD utiliza algoritmos especializados para criar objetos 
que  fornecem recursos para criptografar dados. Em OSD, a autenticação da 
solicitação é executada no dispositivos de armazenamento em vez de ser 
executada por um mecanismo de autenticação externo.

• Independência de plataforma: objetos são contêineres de dados, incluindo 
metadados e atributos. Esta característica permite que objetos sejam 
compartilhados por plataformas locais ou remotas heterogêneas. Este recurso 
de independência de plataforma torna o armazenamento com base no objeto 
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a melhor opção para ambientes computacionais em nuvens.

• Escalabilidade: devido à utilização do espaço de endereçamento simples, o 
armazenamento com base no objeto pode gerenciar um grande volume de 
dados sem impactar o desempenho. Tanto o armazenamento como os nós OSD 
podem ser escalados em desempenho e capacidade independentemente.

• Gerenciamento: o armazenamento com base no objeto possui inteligência 
inerente para gerenciar e proteger os objetos. Ele utiliza o recurso de auto-
recuperação para proteger e replicar objetos. O recurso de gerenciamento com 
base na  política de gestão ajuda a OSD a lidar com os trabalhos rotineiros 
automaticamente.

Course Introduction 247
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Caso de utilização 1: Armazenamento com base em nuvem

Módulo 8: Armazenamento unificado e com base no objeto 248

Armazenamento com base em nuvem

Plataformas ou múltiplos usuários heterogêneos acessando
dados do armazenamento em nuvem

Local no.1 Local no.2 Local no.3 Local no.4

Clients ThinAplicativo da Web Gerenciamento de conteúdo Compartilhamento de arquivo

Global, inteligente, com base na Web e  autoatendimento

HTTP/S (REST, SOAP), NFS, CIFS
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O armazenamento em nuvem é uma solução promissora da utilização da OSD. 
OSD utiliza a interface da Web para acessar os recursos de armazenamento. OSD 
oferece segurança inerente, escalabilidade e gerenciamento automatizado de 
dados. Ela também permite o compartilhamento de dados através de 
plataformas ou múltiplos usuários heterogêneos ao mesmo tempo, assegura a 
integridade dos dados. Estes recursos tornam a OSD uma forte opção para 
armazenamento em nuvem. Os provedores de serviços em nuvem podem 
alavancar OSD para oferecer armazenamento como serviço. OSD suporta acesso 
de serviços da Web através de REST (representational state transfer) e SOAP 
(simple object access protocol). Os aplicativos REST e SOAP podem ser facilmente 
integrados aos aplicativos empresariais que acessam o OSD através da Web.

REST é um tipo de arquitetura desenvolvida para os aplicativos modernos da 
Web. REST oferece serviços de Web leves para acessar recursos (documentos, 
blogs, etc) nos quais algumas operações básicas, como recuperar, modificar, criar 
ou excluir recursos, podem ser executadas. Os serviços de Web do tipo REST são 
serviços orientados para recursos. Os recursos podem ser localizados e 
identificados exclusivamente pelo URI (universal resource identifier) e as 
operações podem ser executadas nestes recursos utilizando uma especificação 
HTTP. Por exemplo, caso um usuário acesse um blog utilizando REST através do 
identificador exclusivo, a solicitação devolve a representação do blog em um 
formato especifico (XML ou HTML). SOAP é um protocolo com base em XML que 
permite a comunicação entre os aplicativos de Web em execução em diferentes 
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SOs e com base em diferentes linguagens de programação. SOAP oferece o 
processo para codificar o cabeçalho HTTP e o arquivo XML a fim de permitir e 
passar informações entre computadores diferentes.

O armazenamento em nuvem será discutido posteriormente no módulo 13, sobre 
Computação em Nuvem.

Course Introduction 248
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Caso de utilização 2: CAS (Content Address Storage )

• Armazenamento projetado para armazenar conteúdo fixo
• Armazena dados como objetos
• À cada objeto é atribuído um identificador mundial exclusivo, 

conhecido como endereço de conteúdo (CA)
 CA é derivado de uma representação binária de dados

• O dispositivo CAS pode ser acessado via CAS API em execução no 
servidor do aplicativo
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A utilização de OSD é uma solução promissora para arquivamento de dados. 
Integridade e proteção de dados são os primeiros requisitos para qualquer 
solução de arquivamento de dados. As soluções de arquivamento tradicionais, 
como CD-Rom e DVD-Rom, não oferecem escalabilidade e desempenho. OSD 
armazena dados em formas de objetos, associa-os com um exclusivo ID de objeto 
e assegura integridade alta dos dados. Além da integridade, ela oferece 
escalabilidade e proteção. Estes recursos tornam OSD uma opção viável para 
arquivamento de dados por longos períodos e com conteúdo fixo. CAS (contente 
addressed storage) é um tipo especial de dispositivo de armazenamento com 
base no objeto construído propositadamente para armazenamento de conteúdo 
fixo.

CAS é um dispositivo de armazenamento com base no objeto projetado para 
armazenamento on-line seguro e recuperação de conteúdo fixo. CAS armazena 
os dados de usuários com seus atributos como um objeto. Um endereço mundial 
exclusivo, conhecido como endereço de conteúdo é atribuído ao objeto 
armazenado. Este endereço é obtido pela representação binária do objeto. CAS 
oferece uma solução otimizada de armazenamento gerenciado centralmente. O 
acesso aos dados em CAS é diferente dos outros dispositivos OSD. Em CAS, o 
servidor do aplicativo pode acessar o dispositivo CAS somente através de CAS APl
em execução no servidor do aplicativo. Entretanto, CAS armazena os dados de 
forma similar ao dos outros sistemas OSD.
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Principais características de CAS

• Autenticidade e integridade do conteúdo
• Independência de localização
• Armazenamento de instância exclusiva
• Aplicação da retenção
• Proteção de dados
• Recuperação rápida de registros
• Balanceamento de carga
• Escalabilidade
• Auto diagnóstico e auto reparação
• Trilha de auditoria e notificação de eventos
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CAS oferece todos os recursos necessários para o armazenamento de conteúdo 
fixo. Os principais recursos de CAS são:

• Autenticidade de conteúdo: assegura a genuinidade do conteúdo fixo. Isto é 
alcançado gerando um endereço de conteúdo exclusivo para cada objeto e 
validando o endereço de conteúdo para os objetos armazenados em intervalos 
regulares. A autenticidade do conteúdo é assegurada, pois o endereço 
designado para cada objeto é exclusivo, como uma impressão digital. Toda vez 
que um objeto é lido, CAS utiliza um algoritmo de hash para recalcular o 
endereço de conteúdo do objeto como uma etapa para a validação e compara 
o resultado com seu endereço de conteúdo original. Se o objeto reprovar a 
validação, CAS reconstrói o objeto utilizando o projeto de proteção espelhado 
ou de paridade. 

• Integridade de conteúdo: oferece segurança de que o objeto armazenado não 
foi alterado. CAS utiliza o algoritmo de hash para a autenticidade e integridade 
do conteúdo. Se o conteúdo fixo for alterado, CAS gera um novo endereço 
para o conteúdo alterado em vez de sobre-gravar o conteúdo fixo original.

• Independência de localização: CAS utiliza endereço de conteúdo exclusivo 
para recuperar dados, em vez de nomes de caminhos de diretórios ou URLs. 
Isto torna a localização física dos dados armazenados irrelevantes para o 
aplicativo que solicita os dados.

• Armazenamento de instância exclusivo: CAS utiliza o endereço de conteúdo 
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exclusivo para garantir o armazenamento de somente uma instância de um 
objeto. Quando um objeto novo é gravado, o sistema CAS é consultado para ver 
se o objeto já está disponível com o mesmo endereço de conteúdo. Caso esteja 
disponível no sistema, ele não será armazenado, então é criado somente um 
indicador para o objeto.

• Aplicação da retenção: proteger e conservar os objetos são os principais 
requisitos de um sistema de armazenamento de arquivos. Depois que um 
objeto é armazenado em um sistema CAS e a política de retenção é definida, 
CAS não pode deixar o objeto disponível para a exclusão até que termine o 
prazo da política. 

• Proteção de dados: CAS assegura a disponibilidade dos conteúdos 
armazenados no sistema CAS mesmo que haja falha no disco ou num nó. CAS 
oferece tanto a proteção local quanto remota para os dados armazenados nele. 
Na opção de proteção local, os objetos de dados são protegidos por 
espelhamento ou paridade. Na proteção por espelhamento, duas cópias dos 
objetos de dados são armazenadas em dois nós diferentes em um mesmo 
cluster. Isto diminui 50 por cento a capacidade total disponível. Na proteção por 
paridade, os objetos de dados são divididos em múltiplas partes e a paridade é 
gerada a partir deles. Cada parte dos dados e suas paridades são armazenadas 
em um nó diferente. Este método consume menos capacidade para proteger os 
dados armazenados, mas leva um pouco mais de tempo para recuperar os 
dados, caso ocorra corrupção de dados. Na opção de replicação remota, os 
objetos de dados são copiados em um CAS secundário em uma localização 
remota. Neste caso, os objetos permanecem acessíveis a partir do CAS 
secundário, caso o sistema CAS primário falhe.

• Recuperação rápida de registros: CAS armazena todos os objetos nos discos, 
oferecendo um acesso mais rápido aos objetos do que aos tapes e discos 
óticos.

• Balanceamento de carga: CAS distribui os objetos por múltiplos nós para 
oferecer máxima disponibilidade e throughput.

• Escalabilidade: CAS permite a adição de nós ao cluster sem que haja 
interrupção ao acesso de dados e com pouca sobrecarga administrativa.

• Notificação de eventos: CAS monitora continuamente o estado do sistema e 
emite um alerta para qualquer evento que exija a atenção do administrador. A 
notificação de eventos é comunicada ao administrador através de SNMP, SMTP 
ou e-mail.

• Auto diagnóstico e auto reparação: CAS detecta e repara automaticamente os 
objetos corrompidos e alerta o administrados sobre os possíveis problemas. Os 
sistemas CAS podem ser configurados para alertar as equipes de suporte 
remoto que podem diagnosticar e reparar o sistema remotamente.

• Trilha de auditoria: CAS mantém o controle das atividades de gerenciamento e 
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de qualquer acesso ou eliminação de dados. As trilhas de auditoria são 
controladas por requisitos de conformidade.
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Caso de utilização 1: solução na assistência médica
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• Cada imagem de raio-X possui um tamanho variável entre 15MB 
até acima de 1GB

• Os registros do paciente são armazenados on-line por um período 
de 60 dias

• Após 60 dias, os registros dos pacientes são arquivados em CAS

Dados transferidos 
para CAS

(após 60 dias)Registros de pacientes

Armazenado localmente 
para a utilização em

um curto período 
(60 dias) 

Hospital

Sistema CASServidor do 
aplicativo

API
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Grandes centros médicos examinam centenas de pacientes todos os dias, 
gerando um grande volume de registros médicos. Cada registro deve ter uma ou 
mais imagens, que variam, em tamanhos, entre 15 MB, para um raio-X padrão 
digital, até acima de 1 GB para estudos oncológicos. Os registros dos pacientes 
são armazenados on-line por um período específico, para poderem ser utilizados 
imediatamente pelos médicos responsáveis. Mesmo que os registros não sejam 
mais necessários, os requisitos de conformidade podem estipular que os 
registros devam ser mantidos em seus formatos originais por muitos anos. Os 
provedores de solução de imagens médicas oferecem aos hospitais, recursos 
para visualização dos registros médicos, como imagens em raio-X, com tempo de 
resposta e resolução aceitáveis e, permitindo que as avaliações dos pacientes 
sejam rápidas. Os registros dos pacientes são retidos em um armazenamento 
primário por 60 dias e depois são transferidos para o sistema CAS. CAS facilita o 
armazenamento à longo prazo e oferece, ao mesmo tempo, acesso imediato aos 
dados, quando for necessário.
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Caso de utilização 2: solução financeira
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• O tamanho de cada imagem de cheque é de aproximadamente 25KB
• O provedor de serviço de imagem de cheques deve processar 

aproximadamente 90 milhões de imagens de cheques por mês
• Os cheques são armazenados on-line por um período de 60 dias
• Após 60 dias, os dados são arquivados em data CAS

Banco

Sistema CASServidor do aplicativo

API Dados transferidos 
para CAS

(após 60 dias)

Armazenado localmente 
para a utilização em

um curto período 
(60 dias) 
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Em um cenário bancário normal, as imagens de cheques, cada uma com tamanho 
aproximado de 25 KB, são criadas e enviadas para serviços de arquivamento 
através da rede IP. O provedor de serviços de imagens de cheques deve 
processar, aproximadamente, 90 milhões de imagens por mês. Normalmente, as 
imagens dos cheques são processadas ativamente em sistemas transacionais por 
5 dias.

Nos 60 dias subsequentes, as imagens dos cheques podem ser requisitadas pelos 
bancos ou pelos clientes para fins de verificação, caindo o número de solicitações 
de acesso e, acima de 60 dias, os pedidos de acesso caem drasticamente. As 
imagens dos cheques são transferidas do armazenamento primário para o 
sistema CAS após os 60 dias e podem ser mantidas por um prazo mais longo com 
base na política de retenção. A imagem de cheques é um exemplo de aplicativo 
de serviços financeiros que é feito melhor com CAS. As transações de clientes 
iniciadas através de e-mails, contratos e registros de transações e segurança 
devem ser mantidos on-line por 30 dias. Nestes casos, CAS é a solução de 
armazenamento mais favorável.
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Módulo 8: Armazenamento unificado e 
com base no objeto 

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Principais componentes do armazenamento unificado
• Acesso de dados à partir do armazenamento unificado

Aula 2: Armazenamento unificado
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Esta aula descreve as funções dos principais componentes de armazenamento 
unificado e o processo de acesso aos dados a partir do armazenamento 
unificado.
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Drivers para armazenamento unificado

• Implantar diferentes soluções de armazenamento (SAN, NAS e 
OSD) aumenta os custos de gerenciamento, complexidade e 
sobrecarga ambiental

• O armazenamento unificado consolida acessos com base no 
bloco, arquivo e objeto em uma plataforma unificada
 Suporta múltiplos protocolos para acesso de dados
 Pode ser gerenciada através de uma interface unificada
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Devido as várias exigências dos aplicativos, as empresas têm implantado SANs, 
NAS e dispositivos OSDs em seus data centers. Implantar diferentes soluções de 
armazenamento aumenta a complexidade de gerenciamento, custos e 
sobrecarga ambiental. Uma solução ideal seria ter uma solução de 
armazenamento  integrada que suportasse acesso em bloco, em arquivo ou em 
objeto. O armazenamento unificado aparece como uma solução que consolida os 
acessos com base no bloco, arquivo ou objeto em uma única plataforma, que 
suporta vários protocolos para acesso de dados e pode ser gerenciada utilizando 
uma interface de gerenciamento única.
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Componentes de armazenamento unificado
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Os componentes do 
armazenamento unificado 
são:
• Controladora de 

armazenamento
• NAS head
• Nó OSD
• Armazenamento

Controladora de armazenamento

NAS Head OSD Node

Servidores de aplicativos Clients NAS Servidores de aplicativos da Web

Armazenamento Unificado

Solicitação de block Solicitação de file Solicitação de objeto

I/O de block I/O de block

iSCSI/FC/FCoE CIFS/NFS REST/SOAP/
API
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Um sistema de armazenamento unificado é formado pelos seguintes 
componentes: controladora de armazenamento, NAS head, nós OSD e 
armazenamento.

• A controladora de armazenamento oferece acesso em nível de block para 
servidores de aplicativos através de iSCSI, FC ou protocolos FCoE. A 
controladora possui portas front-end iSCSI, FC e FCoE para acesso em nível de 
block direto e é, também, responsável pelo gerenciamento do pool de 
armazenamento back-end no sistema de armazenamento. A controladora 
configura LUNs e as apresenta aos servidores de aplicativos, à NAS head e aos 
nós OSD. As LUNs apresentadas ao servidor de aplicativos aparece como 
discos físicos locais. O file system é configurado nestas LUNs e fica disponível 
para os aplicativos armazenarem dados.

• NAS head é um servidor de arquivos dedicado que oferece acesso aos arquivos 
para clientes NAS. NAS head está conectado ao armazenamento através da 
controladora de armazenamento utilizando, normalmente, uma conexão FC ou 
FCoE. O sistema possui, normalmente dois ou mais NAS heads para 
redundância. As LUNs apresentadas aos NAS head aparecem como discos 
físicos. NAS head configura o file system nestes discos, cria NFS, CIFS ou 
compartilhamento misto e exporta o compartilhamento para os clientes NAS. 

• Os nós OSD acessam o armazenamento através da controladora de 
armazenamento utilizando uma conexão FC ou FCoE. As LUNs atribuídas aos 
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nós OSD aparecem como discos físicos. Estes discos são configurados pelos nós 
OSD, permitindo que eles armazenem dados dos servidores de aplicativos da 
Web. 
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Acesso aos dados à partir do armazenamento unificado
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As solicitações de 
armazenamento em block,
File ou objeto percorrem 
diferentes caminhos de I/O.

Controladora de armazenamento

NAS Head Nó OSD

Servidores de aplicativos Clients NAS Servidores de aplicativo da Web

Armazenamento Unificado

Solicitação de block Solicitação de file Solicitação de objeto

I/O de block I/O de block

iSCSI/FC/FCoE CIFS/NFS REST/SOAP/
API
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Em um sistema de armazenamento unificado, as solicitações de objetos, files e 
blocks ao armazenamento percorrem caminhos de I/O diferentes.

Solicitação de I/O em block: os servidores de aplicativos estão conectados à uma 
porta FC, iSCSI ou FCoE na controladora de armazenamento. O servidor envia 
uma solicitação de block através de uma conexão FC, iSCSI ou FCoE. A 
controladora de armazenamento processa o I/O e responde ao servidor do 
aplicativo.

Solicitação de I/O em file: os clients NAS (onde o compartilhamento NAS está 
montado ou mapeado) enviam uma solicitação de file ao NAS head utilizando o 
protocolo NFS ou CIFS. O NAS head recebe a solicitação, converte em solicitação 
de block e a encaminha para controladora de armazenamento. Ao receber da 
controladora de armazenamento os dados do block, o NAS head converte 
novamente a solicitação de block em solicitação de file e a envia para os clients.

Solicitação de I/O em objeto: os servidores de aplicativos da Web enviam a 
solicitação de objeto aos nós OSD normalmente utilizando os protocolos REST ou 
SOAP. Os nós OSD recebem a solicitação, convertem-na em solicitação de block e 
as enviam ao disco pela controladora de armazenamento. A controladora, por 
sua vez, processa a solicitação de block e responde de volta aos nós OSD, que 
fornecem o objeto solicitado ao servidor de aplicativos da Web.
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Módulo 8: Armazenamento unificado e com base no 
objeto

• EMC Atmos
• EMC VNX
• EMC Centera

O conceito na prática
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O conceito na prática abrange o exemplo do produto de armazenamento 
unificado e com base no objeto. Ele abrange três produtos: EMC Atmos, EMC 
VNX e EMC Centera.
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EMC Atmos

• Armazenamento com base no objeto altamente escalável
• Pode ser implantado de duas formas: dispositivo de hardware  

para uso específico ou VM
• Principais recursos
 Permite gerenciamento com base nas políticas
 Oferece proteção com replicação ou paridade
 Oferece serviços como compressão e desduplicação
 Suporta serviços da web e protocolos legados

 REST, SOAP, CIFS, NFS e Installable File System

 Permite gerenciamento do sistema automatizado
 Suporta multi-tenancy
 Administração flexível
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Os principais recursos oferecidos por EMC Atmos são:

• Gestão com base na política: EMC Atmos melhora a eficiência operacional 
distribuindo automaticamente o conteúdo com base na política empresarial. 
As políticas definidas pelos administradores determinam como, quando e 
onde as informações se localizam.

• Proteção: Atmos oferece duas opções para proteger os objetos, replicação e 
geo-paridade:

- Replicação assegura que o conteúdo esteja disponível e acessível criando 
cópias redundantes de um objeto em múltiplos locais designados. 

- Geo-paridade assegura que o conteúdo esteja disponível e acessível dividindo 
os objetos em múltiplos segmentos, além de segmentos de paridade, e 
distribuindo-os para um ou mais locais designados.

• Serviços de dados: EMC Atmos inclui os serviços de dados como compressão e 
desduplicação. Estes recursos são nativos em Atmos e podem ser gerenciados 
e acessados através de uma política.

• Serviços da web e protocolos legados: EMC Atmos oferece a flexibilidade de 
acesso aos serviços da web (REST/SOAP) para aplicativos web-scale e acesso 
aos arquivos (CIFS/NFS/Installable File System/CenteraAPI) para os aplicativos 
tradicionais.

• Gerenciamento automatizado de sistemas: EMC Atmos oferece recursos de 
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autoconfiguração, autogerenciamento e auto recuperação para reduzir a 
administração e o tempo de inatividade.

• Multi-tenacy: EMC Atmos permite que múltiplos aplicativos sejam servidos à 
partir de uma mesma infraestrutura. Cada aplicativo é fracionado com 
segurança e não pode acessar dados de outros aplicativos. Multi-tenacy é ideal 
para provedores de serviços ou grandes empresas que queiram oferecer 
serviços computacionais em nuvem à múltiplos clientes ou departamentos, 
permitindo separação lógica e segura dentro de uma única infraestrutura.

• Administração flexível: EMS Atmos pode ser gerenciado através de GUI 
(graphical user interface) ou de CLI (command line interface).
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EMC Centera
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O EMC Centera é oferecido em três modelos 
diferentes:
• EMC Centera Basic
• EMC Centera Governance Edition
• EMC Centera Compliance Edition Plus (CE+)

Servidor de  aplicativo

LAN
Privada

Nós de 
armazenamento

Nós de
acesso

EMC Centera

API

Client

LAN
Externa
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EMC Centera é um repositório simples, acessível e seguro para arquivamento de 
informações. EMC Centera é especificamente projetado e otimizado para lidar 
com armazenamento e recuperação de conteúdo fixo atendendo aos requisitos 
de desempenho, conformidade e regulamentação. Comparado ao 
armazenamento de arquivos tradicional, o EMC Centera oferece uma rápida 
recuperação de registros, armazenamento de instância única (SiS), autenticidade 
de conteúdo garantida, auto recuperação e suporte para inúmeras indústrias e 
normas regulatórias. EMC Centera é oferecido em três modelos diferentes para 
atender aos requisitos de diferentes tipos de usuários: EMC Centera Basic, EMC 
Centera Governance Edition e EMC Centera Compliance Edition Plus (CE+):

•EMC Centera Basic: oferece todas as funcionalidades sem os imposição dos 
períodos de retenção.

•EMC Centera Governance Edition: oferece, além dos recursos oferecidos pelo 
EMC Centera Basic, os recursos de retenção necessários pelas organizações 
gerenciarem registros digitais.

•EMC Centera Compliance Edition Plus: oferece amplos recursos de 
conformidade. CE+ é projetado para atender às necessidades  dos ambientes 
empresariais rigorosamente regulamentados para mídia de armazenamento 
eletrônico, como estabelecido de acordo com os regulamentos da comissão de 
valores mobiliários e câmbio ou outros grupos regulatórios nacionais ou 
internacionais.
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Um cliente acessa o Centera através de uma LAN. Ele só pode acessar Centera
através do servidor que executa Centera API, que é responsável por executar as 
funções que permitem que um aplicativo armazene e recupere dados.

A arquitetura de Centera é RAIN (Reduntant array of independente nodes- array 
redundante de nós independentes). Ela contém nós de armazenamento e nós de 
acesso que estão em rede como um cluster, utilizando uma LAN privada. A LAN 
interna automaticamente se reconfigura quando detecta uma modificação na 
configuração, como o acréscimo de nós de armazenamento ou de acesso. O 
servidor do aplicativo acessa o Centera através de uma LAN externa.

Os nós são configurados com drives de discos SATA de baixo custo e alta 
capacidade. Estes nós executam CentraStar, o ambiente operacional para Centera, 
que oferece os recursos e as funcionalidades necessários em um sistema Centera

Quando os nós são instalados, eles são configurados com a “função” que define a 
funcionalidade oferecida pelo nó. Um nó pode ser configurado como nó de 
armazenamento, nó de acesso ou nó de duas funções. 

Nós de armazenamento armazenam e protegem objetos de dados. Eles também 
são conhecidos como nós back-end.

Nós de acesso oferecem conectividade aos servidores de aplicativo através de 
uma LAN externa. Eles estabelecem a conectivade com os nós de armazenamento 
no cluster através de uma LAN privada. O número de nós de acesso é 
determinado pela quantidade de throughput necessários do cluster. Caso um nó 
seja configurado somente como um “nó de acesso”, o seu espaço no disco não 
pode ser utilizado para armazenar objetos de dados. As solicitações de 
armazenamento e recuperação são enviadas para o nó de acesso através de uma 
LAN externa.

Nós de duas funções oferecem tanto os recursos de nós de armazenamento como 
os de nós de acesso. Esta configuração é mais comum do que a configuração 
simples de nós de acesso.
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EMC VNX

Módulo 8: Armazenamento unificado e com base no objeto 260

• Plataforma de armazenamento unificado que consolida acessos 
de block, file ou objeto em uma única solução
 Suporta acesso ao block através de processadores de 

armazenamento 
 Acesso ao file através de  X-Blade
 Acesso ao objeto através de EMC Atmos VE

• Componentes de VNX:
 Processador de armazenamento
 X-Blade
 Control station
 Disk-array enclosures
 Fonte de alimentação em standby- SPS
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EMC VNX é uma plataforma de armazenamento unificado que consolida os 
acessos de block, file e objeto em uma única solução. Ele implementa uma 
arquitetra modular que integra os componentes de hardware para acesso de 
block, file e objeto. EMC VNX oferece o recurso de acesso de arquivo (NAS) 
através de X-Blades (Data Movers) e recurso de acesso de block através das 
controladoras de armazenamento. Opcionalmente, ele oferece acesso de objetos 
para o armazenamento utilizando EMC Atmos Virtual Edition (Atmos VE). Os 
sistemas de armazenamento VNX incluem os seguintes componentes.

Controladora de armazenamento (SPs) suporta acesso do I/O de block ao 
armazenamento com os protocolos FC, iSCSI, e FCoE.

X-Blades acessam os dados à partir do back-end e oferecem acesso do host com 
os protocolos NFS, CIFS, MPFS, pNFS e FTP. Os X-Blades em cada array são 
escaláveis e oferecem redundância para assegurar que não haja qualquer falha.

Control Station oferece recursos de gerenciamento para os X-Blades e é também, 
responsável pela seus failover. O Control Station pode ser configurado, 
opcionalmente, com um Control Station secundário correspondente para 
assegurar a redundância de gerenciamento no array de VNX.

DAEs (Disk-array enclosures) abrigam os drives utilizados no array. DAEs de 
diferentes tamanhos estão disponíveis e podem conter no máximo de 15, 25 ou 
60 drives. Mais DAEs podem ser adicionados para atender as crescentes 
necessidades de armazenamento.
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Fonte de alimentação em standby oferece energia para cada controladora de 
armazenamento e para o primeiro DAE para assegurar que dados em transito 
sejam armazenados na área de compartimento, caso ocorra falta de energia, 
assegurando, assim, que nenhuma gravação seja perdida.
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Módulo 8: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Modelo de armazenamento com base no objeto
• Principais componentes do armazenamento com base no objeto
• Processo de armazenamento e recuperação no armazenamento 

com base no objeto
• CAS (content-addressed storage)
• Principais componentes do armazenamento unificado
• Processo do acesso aos dados a partir do armazenamento 

unificado
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Module 8: Object-Based and Unified Storage 261

Este módulo tratou sobre o modelo de armazenamento com base em objeto, 
cujos componentes principais são os nós OSD, rede interna e armazenamento. 
Também  abordou o processo de armazenamento e recuperação no 
armazenamento com base em objeto e CAS.

Além disso,  os principais componentes do armazenamento unificado, que são 
controladora de armazenamento, NAS head, nós OSD e armazenamento e o 
processo de acesso de dados a partir do armazenamento unificado também 
foram abordados.
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Teste seu conhecimento – 1

• Qual é a vantagem do espaço de endereçamento simples sobre o espaço de 
endereçamento hierárquico?
A.Altamente escalável com mínimo impacto no desempenho
B. Oferece acesso aos dados com base nas políticas de retenção
C. Oferece acesso ao block, file e objeto com a mesma interface
D.Consome menos largura de banda na rede ao acessar os dados

• Qual é a função do serviço de metadados em um nó OSD?
A.É responsável por armazenar dados em forma de objetos
B. Armazena IDs exclusivos gerados por objetos
C. Armazena tanto objetos como Ids de objetos
D.Controla o funcionamento dos dispositivos de armazenamento
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Teste seu conhecimento – 2

• O que é utilizado para gerar um ID de objeto em um sistema CAS?
A.Metadados de arquivo
B. Endereço da fonte e do destino
C. Representação binária dos dados
D.Tipo de sistema de arquivo e propriedade

•
• Qual das alternativas abaixo descreve precisamente o acesso de I/O de bloco 

em um sistema de armazenamento?
A.I/O atravessa NAS head e a controladora de armazenamento até o disco
B. I/O atravessa o nós OSD e a controladora de armazenamento até o disco
C. I/O atravessa a controladora de armazenamento até o disco
D.I/O é enviado diretamente ao disco
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Teste seu conhecimento – 3

• Qual é a melhor descrição de um armazenamento unificado?
A.Oferece acesso com base no block, no file e no objeto dentro de uma única 

plataforma
B. Oferece acesso de armazenamento de bloco e de arquivo utilizando objetos
C. Suporta acesso de bloco e arquivo utilizando espaço de endereçamento 

simples
D.Dispositivo de armazenamento especializado construído intencionalmente 

para arquivamento
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Módulo – 9

Introdução à 
continuidade de 

negócios
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Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Definir continuidade de negócios (BC/DR) e disponibilidade de 

informações (IA - information availability) 
• Explicar o impacto da indisponibilidade de informações
• Descrever o processo de planejamento da BC/DR
• Explicar a análise do impacto dos negócios (BIA - Business Impact 

Analysis )
• Explicar as soluções tecnológicas da BC/DR
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Módulo 9: Introdução à continuidade de 
negócios
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Este módulo trata sobre a importância da continuidade de negócios (BC/DR), sobre os 
fatores que podem afetar a disponibilidade de informações e a as consequências da 
indisponibilidade das informações. Além disso, este módulo também detalha o processo 
de planejamento e as soluções tecnológicas da continuidade de negócios (BC/DR), 
especificamente sobre eliminar pontos únicos de falhas



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 9: Introdução à continuidade de negócios 267

Módulo 9: Introdução à continuidade de negócios

Aula 1: Visão geral da continuidade de negócios

Os seguintes tópicos serão tratados nesta aula:
• Continuidade de negócios
• Medição da disponibilidade de informações
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Esta aula abrange a importância da continuidade de negócios (BC/DR) para uma 
empresa, os fatores que podem afetar a disponibilidade de informações e a as 
consequências da indisponibilidade das informações. Também será tratado sobre as 
medições de disponibilidade de informações, isto é, tempo médio entre as falhas (MTBF-
mean time between failure) e tempo médio para reparo (MTTR –mean time to repair).
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Por que continuidade de negócios?

• As informações são o patrimônio mais importante de uma 
empresa

• O acesso contínuo às informações garante o bom funcionamento 
das operações de negócios

• O custo da indisponibilidade de informações para uma empresa 
é muito alto
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Atualmente, o acesso continuo às informações é o ponto principal para um bom 
funcionamento das operações de negócios. O custo da indisponibilidade das 
informações é o maior dos últimos tempos e a paralisação nas principais indústrias 
custam milhões de dólares por hora. Há muitas ameaças à disponibilidade de 
informações como desastres naturais, acontecimentos planejados ou não, que poderiam 
resultar na indisponibilidade das informações. Portanto é primordial que as empresas  
definam estratégias apropriadas que superem estas crises. A continuidade de negócios 
(BC/DR) é um importante processo para definir e implantar estas estratégias.
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O que é continuidade de negócios?

• Um processo integrado e amplo na empresa inclui um conjunto 
de atividades que garantem a “disponibilidade de informações”.

• BC envolve medidas proativas e contra-reativas
• Em um ambiente virtualizado, as soluções de BC/DR precisam 

proteger tantos os recursos físicos como os virtuais
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É o processo que envolve a preparação, a resposta e a recuperação 
de uma falha no sistema que pode afetar negativamente as 
operações de negócios.

Continuidade de negócios
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A continuidade de negócios (BC/DR) é um processo integrado e amplo da empresa, que 
inclui todas as atividades internas e externas de TI que uma empresa deve desempenhar 
para atenuar os impactos do tempo de inatividade, planejados ou não. A BC/DR engloba 
se preparar para, responder à e se recuperar de uma paralização que afeta 
negativamente as operações de negócios. Trata-se de medidas proativas, como análise 
do impacto nos negócios,  avaliações de riscos, implantação de soluções tecnológicas de 
BC/DR (backup e replicação) e medidas reativas, como recuperação e reinicialização em 
caso de desastre para serem acionadas em caso de falhas. O objetivo das soluções de 
BC/DR é assegurar a “disponibilidade das informações” necessária para a condução das 
operações de negócios vitais.

Em um ambiente virtualizado, as soluções tecnológicas de BC/DR precisam proteger 
tanto os recursos físicos como os virtuais. A virtualização simplifica, consideravelmente, 
a implementação das estratégias e soluções de BC/DR.
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Disponibilidade de informações 

• A disponibilidade de informações pode ser definida com a ajuda de: 
 Acessibilidade

 As informações devem estar acessíveis à um determinado usuário 
quando necessário

 Confiabilidade
 As informações devem ser confiáveis e corretas em todos os 

aspectos

 Pontualidade
 Define o espaço de tempo durante o qual as informações devem 

estar acessíveis
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É a habilidade de uma infraestrutura de TI funcionar de acordo 
com as expectativas de negócios durante um tempo específico
de operação

Disponibilidade de informações 
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Disponibilidade de informações (IA) se refere à habilidade de uma infraestrutura de TI 
funcionar de acordo com as expectativas dos negócios durante seu tempo  específico de 
operações. IA assegura que as pessoas (funcionários, clientes, fornecedores e parceiros) 
possam acessar as informações à qualquer momento que as necessitarem. IA pode ser 
definida em termos de acessibilidade, confiabilidade e pontualidade das informações. 

Acessibilidade: as informações devem estar acessíveis ao usuário correto quanto 
necessário.  

Confiabilidade: as informações devem ser confiáveis e corretas em todos os aspectos. 
Ou seja, as informações são as mesmas que foram arquivadas e não possuem qualquer 
alteração ou corrupção.

Pontualidade: define a janela de tempo ( uma determinada hora do dia, semana, mês e 
ano, como definida) durante a qual as informações devem estar acessíveis. Por exemplo, 
se o acesso on-line à um aplicativo deve ser entre as 8:00 da manhã às 10:00 da noite, 
todos os dias, não se considera que a interrupção da disponibilidade de informações, 
fora deste intervalo de tempo, afete a pontualidade.
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Causas da indisponibilidade de informações 

Desastres (<1% das ocorrências)
Naturais ou causados pelo homem

• Alagamento
• Incêndio
• Terremoto

Paralizações não planejadas(20%)
Falhas

• Corrupção da base de dados
• Falhas de componentes (físicos e/ou virtuais)
• Falhas humanas

Paralizações planejadas (80%)
Cargas de trabalho concorrentes

• Backup, relatórios
• Extratos de data warehouse
• Restauração de aplicativos e dados
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Vários incidentes, planejados ou não, resultam em indisponibilidade de informações . 
Paralisações planejadas incluem a instalação, integração ou manutenção de novos 
hardware, software, upgrades ou patches, fazer backups, recuperação de dados e 
aplicativos, as operações de instalações (renovação e construção) e as atualizações / 
migrações de testes para o ambiente de produção.

Paralisações não planejadas abrangem as falhas causadas pelos erros humanos, 
corrupção do banco de dados e falhas dos componentes físicos e virtuais.

Catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, como alagamento, incêndio, 
terremotos, entre outros, são tipos de incidentes que podem causar indisponibilidade de 
dados. Como está apresentado no slide, a maioria das paralizações são planejadas. 
Paralizações planejadas são esperadas e agendadas, mas ainda assim, podem deixar 
dados indisponíveis. Estatisticamente a causa da indisponibilidade de informações por 
desastres não previstos é menor do que 1 por cento. 
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Impacto no tempo de inatividade
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Perda de receitaConhecer os custos do tempo de 
inatividade (por hora, por dia, 
por dois dias, etc.)

• Número de funcionários 
afetados x horas paradas x
valor por hora

Danos à reputação

• Clientes
• Fornecedores
• Mercados financeiros
• Bancos
• Parceiros de negócios

Desempenho financeiro

• Reconhecimento de receita
• Fluxo de caixa
• Perdas de descontos
• Garantias de pagamento
• Análise de credito
• Valor das ações

Outras despesas
• Funcionários temporários, aluguel de equipamento, 

custos de horas extras, de envios extras, despesas de 
viagens, etc. 

• Perdas diretas
• Pagamentos compensatórios
• Perdas de receita futura
• Perdas de faturamento
• Perdas de investimentos

Perda de produtividade
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A indisponibilidade de informações ou tempo de inatividade resulta em perda de 
produtividade, perda de receita, desempenho financeiro ruim e danos à reputação. 
Perda de produtividade inclui a redução de produção por unidade de trabalho, de 
equipamentos e de capital. Perda de receita abrange a perda direta, os pagamentos 
compensatórios, perdas de receita futura, perdas de faturamento e perdas de 
investimentos. Desempenho financeiro ruim afeta o reconhecimento de receita, fluxo de 
caixa, descontos, garantias de pagamentos, análise de crédito e valor das ações. Os 
danos à reputação podem resultar em perdas de confiança ou de credibilidade dos 
clientes, fornecedores, mercados financeiros, bancos e parceiros de negócios. Outras 
possíveis consequências do tempo de inatividade incluem o custo de aluguel de 
equipamentos adicionais, horas extras e envios extras.

O impacto comercial do tempo de inatividade é a soma de todas as perdas sofridas em 
consequência de uma determinada interrupção. Um sistema de medição importante, 
custo médio do tempo de inatividade por hora, oferece uma estimativa fundamental para 
se determinar as soluções BC/DR adequadas . O cálculo é:

Custo médio do tempo de inatividade por hora = perda média de produtividade por 
hora + perda de receita média por hora

Onde:

Perda de produtividade por hora = (total dos salários e benefícios de todos os 
funcionários por semana) / (número médio de horas trabalhadas por semana)

Perda de receita média por hora = (receita total de uma empresa por semana) / (número 
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médio de horas por semana que a empresa está em funcionamento)

• custo médio do tempo de inatividade por hora também pode incluir estimativas de 
perdas de receita projetada por causa de outras consequências, como danos à 
reputação e custos adicionais para reparos no sistema.
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Medindo a disponibilidade de informações

273Módulo 9: Introdução à continuidade de negócios

• Tempo médio entre as falhas (MTBF- mean time between failure): tempo médio 
disponível para que o sistema ou o componente desempenhe suas operações entre as 
falhas 

MTBF = tempo total de funcionamento/ número de falhas
• Tempo médio para reparos (MTTR – mean time to repair): tempo médio necessário para 

reparar um componente com falha
MTTR = Tempo total de inatividade/ número de falhas

IA = MTBF/(MTBF + MTTR) ou 
IA = tempo de funcionamento/(tempo de funcionamento + tempo de inatividade)

Detecção

Incidente Tempo

Detecção do 
tempo decorrido

Diagnóstico

Tempo de resposta

Conserto

Recuperação

Tempo de conserto

Restauração

Tempo de recuperação

Tempo para consertar ou “tempo de inatividade” 

Incidente

Tempo entre as falhas ou “tempo 
de funcionamento” 
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A disponibilidade de informações depende da disponibilidade dos componentes físicos e 
virtuais de um data center. As falhas destes componentes podem interromper a 
disponibilidade de informações.  A falha é a interrupção da capacidade do componente 
em executar uma determinada função. A capacidade do componente pode ser 
restaurada executando ações corretivas externas, como reinicialização manual, 
consertos ou substituição de componentes. Análises de riscos proativos, executados 
como parte do processo de planejamento da BC/DR, consideram a taxa de falha do 
componente e o tempo médio de conserto, que são medidos pelo tempo médio entre as 
falhas (MTBF - Mean Time Between Failure) e tempo médio para reparos (MTTR - Mean
Time To Repair) :

Tempo médio entre as falhas: é o tempo médio disponível para um sistema ou 
componente executar suas operações normais entre as falhas. É a medida da 
confiabilidade do sistema ou componente e, é normalmente expressa em horas.

Tempo médio para reparos: é o tempo médio necessário para reparar um componente 
com falha. O tempo médio entre falhas inclui o tempo total necessário para que as 
seguintes atividades sejam feitas: detectar a falha, mobilizar a equipe de manutenção, 
diagnosticar a falha, obter as partes de reposição, reparar, testar e recuperar os dados. O 
tempo médio para reparos é calculado da seguinte maneira: inatividade total / número 
de falhas

IA pode ser expressa em termos do tempo de funcionamento e tempo de inatividade do 
sistema e medida como a quantidade ou porcentagem do tempo de funcionamento do 
sistema:

IA= tempo de funcionamento do sistema / (tempo de funcionamento do sistema + 
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tempo de inatividade do sistema)

Onde tempo de funcionamento do sistema é o período de tempo durante o qual o 
sistema está em estado acessível; quando não estiver acessível,  é chamado de tempo de 
inatividade do sistema.

Em termos de tempo médio entre as falhas e tempo médio para reparos, IA pode ser 
expresso:

IA= tempo médio entre as falhas /(tempo médio entre as falhas +tempo médio para 
reparos)
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Medidas de disponibilidade– Níveis de disponibilidade de 
‘9s’ 

Módulo 9: Introdução à continuidade de negócios 274

Tempo de 
funcionamento 

(%)

Tempo de inatividade 
(%)

Tempo de inatividade Tempo de inatividade por 
semana

98 2 7,3 dias 3h, 22 min

99 1 3,65 dias 1h, 41 min

99.8 0.2 17h, 31 min 20 min, 10 seg

99.9 0.1 8h, 45 min 10 min, 5 seg

99.99 0.01 52,5 min 1 min

99.999 0.001 5,25 min 6 seg

99.9999 0.0001 31,5 seg 0,6 seg
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Tempo de funcionamento por ano tem como base a pontualidade exata dos requisitos 
do serviço. Este calculo leva à representação numérica de “9s” para a medição de 
disponibilidade. A tabela no slide lista a quantidade aproximada de tempo de inatividade 
permitido para um serviço alcançar certos níveis de disponibilidade de 9s.

Por exemplo, um serviço que se diz estar “disponível cinco  9s” está disponível por 
99.999 por cento do tempo agendado em um ano (24x365).
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Os seguintes tópicos serão apresentados nesta aula:
• Terminologias da BC/DR
• Planejamento da BC/DR
• Análise do impacto nos negócios
• Pontos únicos de falhas
• Software de caminhos múltiplos 

Aula 2: Planejamento da BC/DR e soluções tecnológicas
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Esta aula abrange várias terminologias e planejamento da BC/DR, tendo como foco a 
eliminação de pontos únicos de falhas e o software de múltiplos caminhos.
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Terminologias da BC/DR  – 1  

• Recuperação de desastre
 Processo coordenado de restaurar sistema, dados e infraestrutura 

necessários para suportar as operações da empresa após a 
ocorrência de desastre

 Restaurar a cópia da dados anterior e aplicar os registros para que 
esta cópia o leve ate o ponto de consistência conhecido

 Geralmente implica na utilização de tecnologia de backup

• Reinicialização após desastres
 Processo de reiniciar as operações de negócios com cópias 

espelhadas consistentes dos dados e aplicativos 
 Geralmente implica na utilização de tecnologias de replicação
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Recuperação de desastres: este é um processo coordenado de restauração de sistemas, 
de dados e da infraestrutura necessários para suportar as operações de negócios em 
andamento após a ocorrência de um desastre. É o processo de restaurar uma cópia 
anterior dos dados e de aplicar os registros ou os processos necessários para que esta 
cópia o leve até um ponto de consistência conhecido. Depois que todos os esforços de 
recuperação forem completados, os dados são validados para assegurar que estão 
corretos.

Reinicialização em caso de desastres:  este é o processo de reiniciar as operações de 
negócios com cópias dos dados e aplicativos espelhadas e consistentes.
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Terminologias da BC – 2  
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Objetivo de ponto de recuperação
(RPO)

• Ponto no tempo à partir do qual os 
sistemas e dados devem ser 
recuperados após uma paralisação.

• Volume de perda de dados que uma 
empresa pode suportar

Objetivo do tempo de recuperação 
(RTO)

• Espaço de tempo no qual os sistemas 
e aplicativos devem ser recuperados 
após uma paralisação

• Quantidade de inatividade que uma 
empresa pode resistir e sobreviver.

Objetivo de ponto de recuperação Objetivo de tempo de recuperação
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RPO (Recovery Point Objective - objetivo de ponto de recuperação): este é o ponto no 
tempo à partir do qual os sistemas e os dados devem ser recuperados após uma 
paralização. Ele define a quantidade de dados perdidos a qual uma empresa pode 
resistir. Baseado no RPO, as empresas planejam a frequência com a qual os backups ou 
réplicas devem ser feitos. Uma empresa pode planejar uma solução de tecnologia BC/DR 
apropriada com base na definição do RPO. Por exemplo:

RPO de 24 horas: backups são criados em uma biblioteca de fitas externas todos as 
noites à meia noite. A estratégia de recuperação correspondente é recuperar dados de 
um conjunto das últimas fitas de backup.

RPO de 1 hora: envio do banco de dados para um site remoto à cada hora. A estratégia 
de recuperação correspondente é recuperar o banco de dados a partir do ponto do 
último registro de envio.

RPO na ordem dos minutos: espelhamento dos dados de forma assíncrona para um site 
remoto.

RPO de zero: espelhamento dos dados de forma síncrona para um site remoto.

Objetivo de tempo de recuperação (RTO): espaço de tempo no qual os sistemas e 
aplicativos devem ser recuperados após uma paralisação. Define a quantidade de 
inatividade que a empresa pode resistir e sobreviver. A seguir, alguns exemplos de RTOs
e de estratégias de recuperação para assegurar a disponibilidade de dados:

RTO de 72 horas: recupera à partir de fitas disponíveis em um local estático.

RTO de 12 horas: recupera à partir de fitas disponíveis em um local dinâmico.
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RTO de poucas horas: utiliza a tecnologia de backup com base em disco, que proporciona 
uma recuperação mais rápida do que o backup de fita.

RTO de poucos segundos: servidores de produção de cluster com espelhamento 
bidirecional permitindo que os aplicativos sejam executados em ambos os lados 
simultaneamente.
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Ciclo de vida do planejamento da BC/DR
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Estabelecer
objetivos

Analisar

Planejar e 
desenvolverImplementar

Treinar, testar, 
avaliar e 
manter
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O planejamento da BC/DR deve seguir uma abordagem disciplinada como qualquer 
outro processo de planejamento. Atualmente, as empresas dedicam recursos 
especializados para desenvolver e manter os planos da BC/DR. O ciclo de vida das 
atividades pode ser definido para o processo da BC/DR desde a conceptualização até a 
realização do plano da BC/DR. O ciclo de planejamento da BC/DR inclui cinco estágios:

1. Estabelecer os objetivos

Determinar os requisitos da BC/DR.

Estimar o escopo e orçamento para atingir os requisitos.

Selecionar a equipe da BC/DR que inclua especialistas de todas as áreas de negócios, 
internas ou externas.

Criar as normas da BC/DR.

2. Analisar

Coletar informações nos perfis dos dados, nos processos de negócios, no suporte da 
infraestrutura, nas dependências  e na frequência da utilização da infraestrutura dos 
negócios. 

Conduzir uma análise de impacto dos negócios.

Identificar os processos de negócios críticos e atribuir as prioridades de recuperação.

Executar análise de risco para funções críticas e criar estratégias de redução.

Executar análise de custo/benefício para as soluções disponíveis com base na estratégia 
de redução.
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Avaliar as opções.

3. Planejar

Definir a estrutura da equipe e atribuir os papéis e responsabilidades individuais. Por 
exemplo, diferentes equipes formadas por atividades, como resposta de emergência e 
recuperação de aplicativo e infraestrutura.

Planejar estratégias de proteção de dados e desenvolver infraestrutura.

Detalhar procedimentos de recuperação e reinicialização.

4. Implementar

Implementar procedimentos de gerenciamento e redução de riscos que incluam backup, 
réplica e recursos de gerenciamento.

Preparar locais de recuperação de desastres (DR) que possam ser utilizados caso o 
desastre afete o data center principal.

Implementar redundância para todos os recursos no data center para evitar pontos 
únicos de falha.

5. Treinar, testar, avaliar e manter

Treinar os funcionários responsáveis pelo backup e replicações de dados de negócios 
críticos regularmente ou quando houver modificações nos planos da BC/DR.

Treinar os funcionários sobre os procedimentos de resposta de emergência quando 
houver desastres anunciados.

Treinar a equipe de recuperação sobre procedimentos de recuperação com base nos 
cenários de contingência.

Executar processos de avaliação de danos e revisar planos de recuperação.

Testar o plano regularmente para avaliar seu desempenho e identificar suas limitações.

Avaliar os relatórios de desempenho e identificar as limitações.

Atualizar os planos da BC/DR e procedimentos de recuperação e reinicialização para 
refletir sobre as mudanças regulares dentro do data center.
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Análise de impacto de negócios

• Identificar quais unidades e processos de negócios  são 
essenciais para a sobrevivência da empresa

• Estimar o custo da falha para cada processo de negócios
• Calcular o máximo tolerável de paralização e definir o RTO para 

cada processo de negócios
• As empresas podem priorizar e implementar contramedidas para 

diminuir os riscos de tais interrupções
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Uma análise de impacto de negócios (BIA – business impact analysis) identifica quais 
unidades, operações e processos de negócios são essenciais para a sobrevivência da 
empresa. Ela avalia os impactos financeiros, operacionais e de serviços de uma 
interrupção nos processos de negócios essenciais. Áreas funcionais selecionadas são 
avaliadas para determinar a resistência da infraestrutura para suportar a disponibilidade 
de informações. O processo de análise de impacto de negócios conduz à um relatório 
detalhando os incidentes e seus impactos nas funções de negócios. Os impactos podem 
ser especificados em termos de dinheiro ou tempo. Com base nos impactos potenciais 
associados à inatividade, as empresas podem priorizar e implementar contramedidas 
para diminuir os riscos de tais interrupções. Estas medidas serão detalhadas no plano da 
BC/DR. Uma análise de impacto de negócios inclui o seguinte conjunto de tarefas:

• Determinar as áreas de negócios.

• Identificar os processos de negócios críticos para esta operação para cada área de 
negócios.

• Determinar os atributos do processo de negócios em termos de requisitos de 
aplicativos, banco de dados, software e hardware.

• Estimar os custos das falhas para cada processo de negócios.

• Calcular a paralização máxima tolerável e definir RTO para cada processo de negócios.

• Estabelecer os recursos mínimos necessários para a operação dos processos de 
negócios.

• Determinar as estratégias de recuperação e os custos para implementá-las.

• Otimizar a estratégia de backup e de recuperação de negócios com base nas 
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prioridades dos negócios.

• Analisar o estado atual de prontidão e otimizar o futuro planejamento da BC/DR.
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Soluções tecnológicas da BC/DR

• As soluções que possibilitam a continuidade dos negócios são:
 Solucionar os pontos únicos de falhas
 Software de caminhos múltiplos
 Backup e replicação

 Backup
 Replicação local
 Replicação remota
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Após analisar o impacto da inatividade dos negócios, a próxima atividade  importante é 
projetar as soluções apropriadas para se recuperar de uma falha. À seguir estão as 
soluções  e tecnologias de suporte que possibilitam a continuidade de negócios e a 
disponibilidade de dados sem interrupção:

• Solucionar os pontos únicos de falhas

• Software de múltiplos caminhos

• Backup e replicação

Nota: backup e replicação serão discutidas nos próximos módulos. 
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Pontos únicos de falha
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Se refere à falha de um componente de um sistema que pode 
encerrar a disponibilidade de um sistema inteiro ou de um 
serviço de TI.

Pontos únicos de falha

Client Switch de IP
Servidor

Switch de FC
Storage Array

Porta do array
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Ponto único de falha refere-se à falha de um componente que pode encerrar a 
disponibilidade de um sistema inteiro ou de um serviço de TI. A figura mostra uma 
configuração de sistema, na qual um aplicativo que é executado em VM oferece uma 
interface ao cliente e executa operações de I/O. O client está conectado ao servidor 
através da rede IP e o servidor está conectado ao storage array através de uma conexão 
FC. Nesta configuração, cada componente deve funcionar o suficiente para assegurar a 
disponibilidade de dados, a falha de um único componente físico ou virtual causa a 
indisponibilidade de um aplicativo. Esta falha resulta na interrupção das operações de 
negócios. Por exemplo, a falha de um hipervisor pode afetar toda as VMs em execução e 
da rede virtual, que ali estão hospedadas. Na figura do slide, vários pontos únicos de 
falhas podem ser identificados. Uma VM, um hipervisor ou um HBA/NIC no servidor, o 
próprio servidor físico, a rede IP, o switch FC, a porta do storage array e até mesmo o 
storage array poderiam ser um potencial ponto único de falha.
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Solucionando os pontos únicos de falha
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Para diminuir os pontos únicos de falha, os sistemas são planejados com redundância, 
de tal forma que o sistema falhe somente se todos os componentes de um grupo de 
redundância falharem. Isto assegura que, caso haja falha de um único componente, a 
disponibilidade de dados não será afetada. Os data centers seguem diretrizes rigorosas 
para implementar tolerância ao defeitos para disponibilidade de informações 
ininterruptas. Uma análise cuidadosa é feita para eliminar cada ponto único de falha. O 
exemplo mostrado na figura do slide representa todas as melhorias feitas em uma 
infraestrutura para diminuir os pontos únicos de falhas:

• Configuração de HBAs redundantes no servidor para diminuir um falha única do HBA.

• Configuração do agrupamento de NICs no servidor permite a proteção contra uma 
falha física única do NIC. Ela permite agrupar dois ou mais NICs físicos e tratá-los 
como um dispositivo lógico único. Com o agrupamento de NICs, caso um dos NICs
físicos subjacentes falhe, ou caso o cabo esteja desconectado, o tráfego é 
redirecionado à outro NIC físico do grupo. Portanto, o agrupamento de NICs elimina o 
ponto único de falha associado à um único NIC físico.

• Configuração de switches redundantes para responder por falhas de switch.

• Configuração de múltiplas portas de storage array para diminuir uma falha de porta.

• Configuração de RAID e hot spare para assegurar a continuidade da operação no caso 
da falha de disco.

• Implementação de storage array redundante em local remoto para diminuir a falha no 
local.

• Implementar servidores em cluster, um mecanismo tolerante à falhas onde dois ou 
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mais servidores em um cluster acessam o mesmo conjunto de volumes de dados. 
Servidores em cluster trocam heartbeat para informar um ao outro, sobre sua 
integridade. Caso um dos servidores ou hipervisores falhar, o outro servidor ou 
hipervisor pode assumir a carga de trabalho.

• Implementar um mecanismo de tolerância à falha de VM assegura a BC/DR no caso de 
uma falha do servidor. Esta técnica cria cópias duplicadas de cada VM em outro 
servidor para que, quando uma falha de VM for detectada, a VM duplicada pode ser 
usada para failover. As duas VMs são mantidas sincronizadas a fim de executar um 
failover com sucesso.
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Software de caminhos múltiplos

• Reconhece e utiliza o caminho alternativo de I/O para os dados  
• Oferece balanceamento de carga distribuindo os I/Os para todos 

os caminhos ativos disponíveis:
 Melhora o desempenho de I/O e a utilização do caminhos de 

dados

• Gerencia os caminhos para os dispositivos de modo inteligente 
enviando I/O pelo caminho ideal:
 Com base na definição das políticas de balanceamento de carga e 

de failover para um dispositivo
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A configuração de caminhos múltiplos aumenta a disponibilidade de dados através do 
failover de caminho. Se os servidores estiverem configurados com um caminho de I/O 
para os dados, não haverá acesso aos dados caso o caminho falhe. Caminhos 
redundantes para os dados eliminam a possibilidade do caminho tornar-se um ponto 
único de falha. Caminhos múltiplos para os dados também melhoram o desempenho 
através do balanceamento de carga entre os caminhos e maximiza a utilização do 
caminho do servidor, do armazenamento e dos dados. Na prática, apenas a configuração 
de múltiplos caminhos não serve ao propósito. Mesmo com caminhos múltiplos, caso 
um caminho falhe, o I/O não se redireciona, a menos que o sistema reconheça que ele 
tem um caminho alternativo. O software de caminhos múltiplos oferece a 
funcionalidade para reconhecer e utilizar caminhos de I/O alternativos para os dados. 
Além disso, gerencia o balanceamento da carga distribuindo os I/Os para todos os 
caminhos ativos disponíveis. 

O software de caminhos múltiplos gerencia, inteligentemente, os caminhos para um 
dispositivo, enviando o I/O para o caminho ideal com base na definição da política de 
balanceamento de carga e de failover para um dispositivo. Leva-se também em conta, a 
utilização e disponibilidade do caminho antes de decidir o caminho para o qual o I/O 
será enviado. Caso o caminho para o dispositivo falhe, ele, automaticamente, 
redireciona o I/O para o caminho alternativo.

Em um ambiente virtual, os caminhos múltiplos são permitidos tanto utilizando a 
capacidade do hipervisor integrado como executando um módulo de software de outras 
marcas, adicionado ao hipervisor.
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• EMC PowerPath

O conceito na prática
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A seção conceito na prática trata sobre EMC PowerPath.
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múltiplos caminhos PowerPath

EMC PowerPath

H
O

ST

AR
M

AZ
EN

AM
EN

TO

HBA HBAHBA HBA

PowerPath

Aplicativo do host

Driver de 
HBA

Driver de 
HBA

Driver de 
HBA

Driver de 
HBA

Rede de 
armazenamento

LUNs

Módulo 9: Introdução à continuidade de negócios 285

Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved. 285Module 9: Introduction to Business Continuity

EMC PowerPath é um software de caminhos múltiplos com base no host. Todo I/O, do 
host para o array, deve passar pelo software PowerPath, o que permite ao PowerPath
oferecer gerenciamento de caminho de I/O inteligente. PowerPath oferece failover de 
caminho e balanceamento de carga dinâmico. O software PowerPath/VE permite 
otimizar os ambientes virtuais com seus recursos de caminhos múltiplos.
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Módulo 9: Resumo

• A importância da continuidade de negócios
• O impacto da indisponibilidade de informações
• A medição da disponibilidade de informações
• Análise de impacto de negócios
• Pontos únicos de falhas
• Software de caminhos múltiplos
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Este módulo tratou sobre a importância da continuidade de negócios, do impacto da 
indisponibilidade de informações e as medições da disponibilidade de informações. 
Também abordou o planejamento da continuidade de negócios e a análise de impacto 
de negócios. Além disso, este módulo detalhou os pontos únicos de falhas e o software 
de caminhos múltiplos.

BC/DR implica em se preparar para, responder à e se recuperar de uma falha do sistema 
que afeta negativamente as operações de negócios. A indisponibilidade de informações 
ou o tempo de inatividade resulta em perda de produtividade, perda de receita, 
desempenho financeiro ruim e danos à reputação. Medições de disponibilidade de 
informações são tempo médio entre as falhas (MTBF - Mean Time Between Failure) e 
tempo médio para reparos (MTTR - Mean Time To Repair). O tempo médio entre as 
falhas define o tempo médio disponível para um sistema ou componente executar suas 
operações normais entre as falhas. O tempo médio para reparos define o tempo médio 
necessário para reparar um componente com falhas. A análise de impacto de negócios 
identifica quais unidades, operações e processos de negócios são essenciais para a 
sobrevivência da empresa. Um ponto único de falha se refere a falha de um componente 
que pode encerrar a disponibilidade de todo um sistema ou de um serviço de TI.

O software de caminhos múltiplos oferece a funcionalidade para reconhecer e utilizar 
caminhos alternativos de I/O até os dados. O software também gerencia o 
balanceamento de carga distribuindo I/Os para todos os caminhos ativos disponíveis.
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Teste seu conhecimento – 1

• Qual das afirmações é verdadeira caso o RPO (Recovery Point Objective,  
objetivo de ponto de recuperação) de um aplicativo for de 2 horas?
A.O tempo para retomar as operações do aplicativo deve ser menor do 

que 2 horas.
B.O tempo para retomar as operações deve ser igual a 2 horas.
C.A produção de dados pode ser perdida em um prazo não mais do que 2 

horas.
D.O tempo médio entre as falhas do aplicativo é de 2 horas.

• O que permite o agrupamento de dois ou mais NICs físicos e tratá-los 
como um dispositivo lógico único?
A.Fluxo contínuo de NIC
B.Porta de NIC
C.Agrupamento de NIC
D.Zoneamento de NIC
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Teste seu conhecimento – 2 

• Qual das afirmações melhor descreve o RTO?
A.Ponto no tempo para o qual os dados devem ser recuperados após uma 

falha.
B.Tempo disponível para o sistema ou componentes executarem suas 

operações normais entre as falhas.
C.Tempo dentro do qual os sistemas e aplicativos devem ser recuperados 

após uma falha.
D.Quantidade de perda de dados que uma empresa pode suportar.

• Qual das expressões abaixo representa a disponibilidade de um sistema em 
termos de MTBF e MTTR?
A.MTTR/(MTBF x MTTR)
B.MTBF/ (MTBF x MTTR)
C.MTTR/ (MTBF + MTTR)
D.MTBF/ (MTTR+ MTBF)
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Teste seu conhecimento – 3 

• Um departamento precisa acessar o aplicativo do banco de dados de 
segunda-feira à sexta-feira, das 9h da manhã às 5h da trade. Na última 
quinta-feira, à 1h da tarde, o aplicativo falhou e levou seis 6 horas para que o 
problema fosse resolvido. Qual era a disponibilidade do aplicativo durante a 
última semana?
A.85%
B.90%
C.95%
D.100%
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Exercício 1: MTBF e MTTR

• Um sistema tem 3 componentes e necessita dos 3 para ser 
operacional por 24h de segunda à sexta-feira. Um falha do 
componente 1 acontece da seguinte maneira:
Segunda-feira = sem falhas
Terça-feira = das 5h da manhã às 7h da manhã
Quarta-feira= sem falhas
Quinta-feira = das 4h da tarde às 8h da noite
Sexta-feira = das 8h da manhã às 11h da noite

Calcule o MTBF e o MTTR do componente 1.
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Exercício 2: Disponibilidade de informações

• Um sistema possui três componentes e necessita dos três para 
ser operacional por 24h de segunda-feira à sexta-feira. Um falha 
do componente 1 acontece da seguinte maneira:
Segunda-feira = das 8h da manhã às 11h da manhã
Terça-feira = sem falhas
Quarta-feira= das 4h da tarde às 7h da noite
Quinta-feira = das 5h da tarde às 8h da noite
Sexta-feira = da 1h da tarde às 2h da tarde

Calcule a disponibilidade do componente 2.
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Módulo 10: Backup e arquivamento

Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Descrever as granularidades do backup
• Explicar as operações de backup e de recuperação
• Descrever os vários destinos de backup
• Explicar sobre desduplicação de dados 
• Descrever o backup em um ambiente virtualizado
• Explicar o arquivamento de dados
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Este módulo trata sobre as granularidades e as operações de backup  e também sobre 
vários destinos de backup e desduplicação de dados. Além disso, este módulo detalha o 
backup no ambiente virtualizado e tem como foco o arquivamento de dados.
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Módulo 10: Backup e arquivamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Granularidade do backup
• Métodos de backup
• Arquitetura de backup
• Operações de backup e de recuperação

Aula 1: Visão geral do backup
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Esta aula abrange as várias granularidades e métodos de backup, além de tratar sobre a 
arquitetura e as operações de backup.
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O que é backup?

• As empresas também fazem o backup para atender os requisitos 
de conformidade

• Os backups são executados para atender a três propósitos:
 Recuperação de desastres 
 Recuperação operacional 
 Arquivamento

Módulo 10: Backup e arquivamento 295

É uma cópia adicional dos dados de produção, criados e retidos com o 
único propósito de recuperar dados perdidos ou corrompidos.

Backup
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Um backup é uma cópia adicional dos dados de produção, criados e retidos para o único 
propósito de recuperar dados perdidos ou corrompidos. Com o crescimento dos 
negócios e das exigências de conformidade para arquivamento, retenção e 
disponibilidade de dados, as empresas se deparam com a tarefa de fazer o backup de 
uma quantidade cada vez maior de dados. Esta tarefa torna-se mais difícil com o 
crescimento de informações, orçamentos de TI estagnados e menos tempo para fazer os 
backups. Além disso, as empresas precisam de uma recuperação rápida dos dados que 
estão no backup, para atender os acordos à nível de serviços de negócios (SLAs -
business service-level agreements).

Os backups são executados para atender à três propósitos: recuperação de desastres, 
recuperação  operacional e arquivamento.

Os backups podem ser executados para atender as necessidades de recuperação de 
desastres . As cópias de backup são utilizadas para recuperar dados em um local 
alternativo quando o local principal estiver impossibilitado devido à um desastre. Com 
base nas exigências de RPO e RTO, as empresas utilizam estratégias diferentes de 
proteção de dados para a recuperação de desastres.

Dados, em um ambiente de produção, mudam a cada transação e operação de negócios. 
Os backups são utilizados para recuperar os dados, caso ocorra a sua perda ou corrupção 
lógica durante o processo rotineiro. A maioria das solicitações de restauração, em muitas 
empresas, são deste tipo. Por exemplo, é comum um usuário excluir acidentalmente um 
e-mail importante ou um arquivo ser corrompido, ambos podem ser restaurados 
utilizando o backup de dados.

Os backups também são realizados para atender aos requisitos de arquivamento. 
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Embora CAS tenha surgido como a principal solução para arquivamento (CAS é tratado no 
módulo 8), os backups tradicionais ainda são utilizados pelas pequenas e médias 
empresas para a preservação à longo prazo de registros de transações, mensagens de e-
mails e outros registros de negócios exigidos pela conformidade normativa.

Nota: a janela para o backup é um período durante o qual a origem está disponível para 
desempenhar o backup de dados.
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Granularidade do backup 
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Backup completo

Dom Dom Dom Dom Dom

Backup incremental
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Backup cumulativo (diferencial)

Su Su Su Su SuM T ThW F S M T ThW F S M T ThW F S M T ThW F S

Volume de backup de     
dados
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A granularidade do backup depende das necessidades da empresa e do RTO/RPO 
exigido. Com base na granularidade, os backups podem ser categorizados como 
completo, incremental e cumulativo (ou diferencial). Muitas empresas utilizam a 
combinação destes três tipos de backups para atender seus requisitos de backup e 
recuperação. A figura no slide retrata os diferentes níveis de granularidade de backup.

Backup completo é o backup de todos os dados nos volumes de produção. Uma cópia de 
backup completa é criada copiando os dados dos volumes de produção para o 
dispositivo de armazenamento de backup. Ele oferece uma recuperação mais rápida, 
mas necessita de mais espaço de armazenamento, além de levar mais tempo para se 
fazer o backup. Backup incremental copia os dados que foram mudados desde do último 
backup completo ou incremental, o que for mais recente. É muito mais rápido do que o 
backup completo, pois o volume de dados é restrito somente aos dados modificados, 
porém leva-se mais tempo para serem restaurados. Backup cumulativo copia os dados 
que foram modificados desde o último backup. Este método leva mais tempo do que o 
backup incremental, porém é mais rápido para ser restaurado.

Um outro modo de implementar o backup completo é o backup sintético ou construído. 
Este método é utilizado quando os recursos do volume de produção não podem ser 
reservados, exclusivamente para o processo de backup, por longos períodos, para 
executar um backup completo. É geralmente criado à partir do backup completo mais 
recente e de todos os backups incrementais executados após o backup completo. Este 
backup também é chamado de sintético, pois o backup não é criado diretamente dos 
dados de produção. Um backup completo sintético possibilita que uma cópia de backup 
completo seja criada off-line sem interromper a operação de I/O no volume de 
produção. Isto também libera os recursos da rede do processo de backup, deixando-os 
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para outras utilizações de produção.
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Restauração à partir do backup incremental
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IncrementalIncremental

Terça-feira

Arquivo 4

IncrementalIncremental

Quarta-feira

Arquivo 3 
atualizado

IncrementalIncremental

Quinta-feira

Arquivo 5 Arquivos 1, 2, 3, 4, 5

ProduçãoProdução

Sexta-feira

Arquivos 1, 2, 3

Segunda-Feira

• Menor número de arquivos para ser feito backup, portanto, leva-se 
menos tempo para fazer backup e requer menos espaço de 
armazenamento.

• Leva-se mais tempo para recuperar, pois deve-se aplicar o último 
backup e todos os backups incrementais subsequentes.

Backup 
Completo
Backup 
Completo
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O processo de restauração, à partir de um backup incremental, necessita do último 
backup completo e de todos os backups incrementais disponíveis até o ponto de 
restauração. Considere o exemplo: um backup completo é executado na noite de 
segunda-feira.  Um backup incremental é executado todos os dias após segunda-feira. 
Na terça-feira, um novo arquivo (arquivo 4 mostrado na figura) é acrescentado, e não há 
alterações nos outros arquivos. Consequentemente, somente o arquivo 4 é copiado 
durante a execução do backup incremental na noite de terça-feira. Na quarta-feira, 
nenhum arquivo é acrescentado, mas o arquivo 3 é modificado. Portanto, somente o 
arquivo 3 modificado é copiado durante o backup incremental na noite de quarta-feira. 
Da mesma forma, o backup incremental na quinta-feira faz a cópia somente do arquivo 
5. Na manhã de sexta-feira, há corrupção de dados, o que exige a restauração dos dados 
à partir do backup. O primeiro passo para a restauração dos dados é restaurar todos os 
dados à partir do backup completo da noite de segunda-feira. O próximo passo é aplicar 
os backups incrementais de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Deste modo, os dados 
podem ser recuperados ao seu estado anterior com sucesso, como eram na noite de 
quinta-feira. 
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Restauração à partir do backup cumulativo
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CumulativoCumulativo

Terça-feira

Arquivo 4Arquivos 1, 2, 3

Segunda-Feira

Backup
Completo
Backup
Completo

CumulativoCumulativo

Quarta-feira

Arquivos 4, 5

CumulativoCumulativo

Quinta-feira

Arquivos 4, 5, 6 Arquivos 1, 2, 3, 4, 5, 6

ProducçãoProducção

Sexta-feira

• Mais arquivos para fazer o backup, portanto, leva-se mais 
tempo e requer mais espaço de armazenamento

• Restauração mais rápida, pois deve-se aplicar somente no 
último backup completo e cumulativo
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Considere o exemplo, um backup completo de dados da empresa é efetuado na noite de 
segunda-feira. Todos os dias após segunda-feira, é efetuado um backup cumulativo. Na 
terça-feira, o arquivo 4 é acrescentado e nenhum dado é modificado desde o backup 
completo executado na noite de segunda-feira. Consequentemente, o backup 
cumulativo na noite de terça-feira copia somente o arquivo 4. Na quarta-feira, o arquivo 
5 é acrescentado. O backup cumulativo, executado na noite de quarta, copia os arquivos 
4 e 5, pois estes arquivos foram adicionados ou modificados desde o último backup 
completo. Da mesma forma, na quinta-feira, o arquivo 6 é acrescentado. Portanto, o 
backup cumulativo na noite de quinta-feira, faz cópias dos três arquivos: arquivo 4, 
arquivo 5 e arquivo 6. Na manhã de sexta-feira, há corrupção de dados, exigindo a 
restauração dos dados utilizando as cópias de backup. O primeiro passo para se 
restaurar os dados é restaurar todos os dados à partir do backup completo da noite de 
segunda-feira. O próximo passo é aplicar somente o último backup cumulativo, que foi 
feito na noite de quinta-feira. Desta forma, os dados de produção podem ser 
recuperados mais rapidamente, pois somente duas cópias dos dados são necessárias, o 
último backup completo e o backup cumulativo mais recente.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

• Client de backup
 Reúne os dados que estão para 

serem feitos backup e os envia 
para o nó de armazenamento 

• Servidor de backup
 Gerencia as operações de 

backup e mantém o catálogo de 
backup

• Nó de armazenamento
 Responsável por gravar os 

dados no dispositivo de backup 
 Gerencia o dispositivo de 

backup

Arquitetura do backup
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Nó de armazenamento Dispositivo
De backup

Client de backup
(rr)

Dados do backup

Servidor de backup

Rastreamento de 
informação

Catálogo de backup

Dados do backup
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Um sistema de backup normalmente utiliza a arquitetura de servidor-cliente com um 
servidor de backup e múltiplos clients de backup. A figura no slide ilustra a arquitetura 
de backup. O servidor de backup gerencia as operações de backup e mantém o catálogo 
de backup, que contém informações sobre a configuração e metadados de backup. A 
configuração de backup contém informações sobre quando executar os backups, quais 
os dados do cliente a serem feitos backups, etc, e os metadados de backup contém 
informações sobre os dados que serão feito backups. O papel do client de backup é 
reunir os dados, dos quais serão feitos backups e enviá-los ao nó de armazenamento. Ele 
também envia as informações de rastreamento para o servidor de backup.

O nó de armazenamento é responsável por gravar os dados no dispositivo de backup. No 
ambiente de backup, o nó de armazenamento é um host que controla os dispositivos de 
backup e que, também, envia informações de armazenamento para o servidor de 
backup. Em muito casos, o nó de armazenamento é integrado ao servidor de backup, e 
os dois estão hospedados na mesma plataforma física. O dispositivo de backup é 
anexado diretamente, ou através da rede, à plataforma do host do nó de 
armazenamento. Algumas arquiteturas de backup referem-se ao nó de armazenamento 
como servidor de mídia, pois gerencia o dispositivo de armazenamento. 
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Operação de backup
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1

Servidor do aplicativos 
(Client de backups)

Servidor de backup Nó de armazenamento Dispositivo de backup

2

7

3b 4

53a

6

3a O servidor de backup instrui o nó de armazenamento  
para carregar a mídia de backup no dispositivo de backup.

O servidor de backup inicia o processo de backup agendado.1

O servidor de backup recupera as informações 
relacionadas ao backup a partir do catálogo de backup.

2

O servidor de backup instrui o client de backups para enviar
os dados a serem feitos backup para o nó de armazenamento.

3b

O client de backups envia os dados para o nó de armazenamento 
e atualiza o catálogo de backup no servidor de backup.

4

O nó de armazenamento envia os dados para o dispositivo
de backup.

5

O nó de armazenamento envia os metadados e as 
informações da mídia para o servidor de backup.

6

O servidor de backup atualiza o catálogo de backup.7
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Quando a operação de backup é iniciada, uma significativa comunicação de rede 
acontece entre os diferentes componentes da infraestrutura de backup. A operação de 
backup é normalmente iniciada pelo servidor, mas ela também pode ser iniciada por um 
client. O servidor de backup inicia o processo de backup para diferentes clients com base 
no horário configurado por eles. Por exemplo, o backup para um grupo de clients pode 
estar agendado para iniciar às 3h da manhã todos os dias.

O servidor de backup coordena o processo de backup com todos os componentes no 
ambiente de backup. O servidor de backup mantém as informações sobre os clients de 
backup para fazer o backup  e os nós de armazenamento para serem utilizados na 
operação de backup. O backup recupera as informações relacionadas do catálogo do 
backup e, com base nestas informações, instrui o nó de armazenamento à carregar a 
mídia de backup apropriada para o dispositivo de backup. Simultaneamente, ele instrui 
os clients de backup a reunir as informações para backup e as envia pela rede ao nó de 
armazenamento designado. Depois que os dados de backup são enviados para os nós de 
armazenamento, o client envia metadados de backup (o número de arquivos, o nome 
dos arquivos, os detalhes do nó de armazenamento, etc.) para o servidor de backup. O 
nó de armazenamento recebe os dados do client, os organiza e os envia para o 
dispositivo de backup. O nó de armazenamento, então, envia os metadados de backup 
adicionais (localização de dados no dispositivo de backup, o horário do backup, etc.) 
para o servidor de backup. O servidor de backup atualiza estas informações no catálogo 
de backup.
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Operação de recuperação
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Servidor do aplicativos 
(Client de backups)

2

6

3

5

4

4

Servidor de backup Nó de armazenamento Dispositivo de backup

2 O servidor de backup examina o catálogo de backup 
para identificar os dados a serem restaurados e o  
client que receberá os dados.

3 O servidor de backup instrui o nó de armazenamento 
para carregar a mídia de backup no dispositivo de backup.

4 Os dados são lidos e enviados ao client de backup.

5 O nó de armazenamento envia os metadados restaurados 
para o servidor de backup.

6 O servidor de backup atualiza o catálogo de backup.

1

1 O client de backup solicita os dados a serem
restaurados ao servidor de backup.
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Depois que foi feito o backup dos dados, eles podem ser restaurados quando for 
necessário. O processo de restauração deve ser iniciado manualmente a partir do client. 
Alguns softwares de backup possuem um aplicativo separado para operações de 
restauração. Estes aplicativos de restauração são normalmente acessíveis somente ao 
administrador ou operadores de backup. A figura no slide mostra uma operação de 
restauração.

Ao receber uma solicitação de restauração, o administrador abre um aplicativo de 
restauração para visualizar os client que fizeram backups. Ao selecionar o client para o 
qual a solicitação de restauração foi feita, o administrador  também precisa identificar o 
client que receberá os dados restaurados. Os dados podem ser restaurados pelo mesmo 
client para quem a solicitação de restauração foi feita ou por qualquer outro client. Em 
seguida, o administrador seleciona os dados a serem restaurados e o ponto específico 
no tempo para o qual os dados tem que ser restaurados com base no RPO. Como todas 
estas informações vem do catálogo de backup, o aplicativo de restauração precisa se 
comunicar com o servidor de backup.

O servidor de backup instrui o nó de armazenamento adequado para preparar a mídia de 
backup específica no dispositivo de backup. Em seguida, os dados são lidos e enviados 
ao client identificado para receber os dados recuperados.

Algumas restaurações são realizadas com sucesso, recuperando somente os dados de 
produção solicitados. Por exemplo, o processo de recuperação de uma planilha é 
concluído quando o arquivo especifico é restaurado. Nas restaurações de um banco de 
dados, dados adicionais, como arquivos de registros, devem ser restaurados juntamente 
com os dados de produção. Isto assegura a consistência dos dados recuperados.  Nestes 
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casos, o RTO é prolongado devido às etapas adicionais na operação de restauração.
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Métodos para fazer backup
• Dois métodos para fazer backup, com base no estado do aplicativo 

quando o backup é executado
 Dinâmico ou on-line

 O aplicativo está instalado e em execução, com os usuários acessando 
seus dados durante o backup

 O agente de arquivo aberto pode ser utilizado para fazer backup de 
arquivos abertos

 Estático ou off-line
 É necessário que o aplicativo esteja desligado durante o processo de 

backup

• Recuperação bare-metal
 O backup das configurações do SO do hardware e do aplicativo é 

devidamente efetuado para uma recuperação total do sistema
 O backup de configuração do servidor (SCB) pode também recuperar 

um servidor mesmo em um hardware diferente.
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Backup dinâmico e backup estático são dois métodos implementados para fazer backup. 
Eles tem como base o estado do aplicativo quando o backup é executado. No backup 
dinâmico, o aplicativo está ativo e em execução, com usuários acessando seus dados 
durante o processo de backup. Este método de fazer backup também é conhecido como 
backup online. O backup estático precisa que o aplicativo esteja desligado durante o 
processo de backup. Portanto, este método também é conhecido como backup off-line.

O backup dinâmico de dados de produção on-line é um desafio, pois os dados estão 
sendo utilizados e modificados. Normalmente, não é feito o backup de um arquivo se 
este estiver aberto durante o processo de backup. Nestes casos, é necessário um agente 
de arquivo aberto para fazer o backup. Estes agentes interagem diretamente com o 
sistema operacional ou aplicativo, possibilitando a criação de cópias consistentes de 
arquivos abertos. A desvantagem do backup dinâmico é que os agentes normalmente 
afetam o desempenho geral do aplicativo. Backups consistentes de banco de dados 
também podem ser realizados utilizando o backup estático. Isto exige que o banco de 
dados permaneça inativo durante o backup. É claro que a desvantagem do backup 
estático é que o banco de dados fica inacessível aos usuários durante o processo de 
backup. Deve-se fazer o backup de todos os arquivos em um mesmo estado para que o 
backup do banco de dados, composto de muitos arquivos, seja consistente.

Em um ambiente de recuperação de desastres, recuperação bare metal (BMR) se refere 
ao backup feito, adequadamente,  das configurações do SO, do hardware e do aplicativo 
para uma recuperação total do sistema. BMR constrói o sistema básico que inclui o 
particionamento, o layout do file system, o sistema operacional, os aplicativos e todas as 
configurações relevantes. BMR recupera o sistema básico antes de iniciar a recuperação 
dos arquivos de dados. Algumas tecnologias de BMR,  como exemplo o backup de 
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configuração do servidor (SCB – server configuration backup) , pode recuperar um 
servidor, mesmo em um hardware diferente.
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Backup da configuração do servidor

• Cria e faz o backup dos perfis de configuração do servidor, com 
base no agendamento definido pelo usuário
 Os perfis são utilizados para configurar o servidor de recuperação 

no caso de falha do servidor de produção
 Os perfis incluem as configurações do SO da rede de segurança, 

definições de registros, configurações do aplicativo

• Dois tipos de perfis utilizados
 Perfil de base

 Contém os principais elementos do SO necessários para recuperar o 
servidor

 Perfil estendido
 Normalmente maior do que o perfil de base e possui todas as 

informações necessárias para reconstruir o ambiente do aplicativo
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Muitas empresas gastam uma quantidade considerável de tempo e dinheiro protegendo 
seus dados de aplicativos, porém dão pouca atenção à proteção das configurações de 
seus servidores. Durante a recuperação de desastres, as configurações do servidor 
devem ser recriadas antes que os aplicativos e dados estejam acessíveis ao usuário. O 
processo de recuperação do sistema envolve a reinstalação das configurações do 
sistema operacional, dos aplicativos e do servidor e, depois, a recuperação de dados. 
Durante uma operação normal de backup de dados, não é feito o backup das 
configurações do servidor necessárias para a recuperação do sistema. Backup de 
configuração de servidor (SCB) cria e faz o backup dos perfis da configuração do servidor 
com base na programação definida pelo usuário. Os perfis de backup são utilizados para 
configurar o servidor de recuperação no caso de falha do servidor de produção. SCB 
possui a capacidade de recuperar um servidor para um hardware diferente.

Em um backup de configuração do servidor, o processo de fazer um snapshot da 
configuração do servidor do aplicativo (tanto das configurações do sistema como do 
aplicativo) é conhecido como definição de perfis. Os dados do perfil incluem as 
configurações do sistema operacional, da rede, de segurança, as definições de registros, 
as configurações de aplicativo, etc. Sendo assim, a definição de perfil  permite recuperar 
a configuração de um sistema com defeitos para um novo servidor, independentemente 
do hardware subjacente.

Existem dois tipos de perfis gerados no ambiente de backup de configuração do 
servidor: perfil de base e perfil estendido. O perfil de base contém os principais 
elementos do sistema operacional necessários para recuperar o servidor. O perfil 
estendido é, normalmente, maior do que o de base e contém todas as informações 
necessárias para reconstruir o ambiente do aplicativo.
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Principais considerações de backup/restauração

• As necessidades dos negócios do cliente determina:
 Quais são os requisitos de restauração– RPO & RTO?
 Quais dados precisam ser feitos backups?
 Com que frequência é necessário fazer o backup dos dados?
 Quanto tempo levará para se fazer o backup?
 Quantas cópias devem ser criadas?
 Por quanto tempo é necessário reter as cópias do backup?
 Localização, tamanho e número de arquivos?
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A quantidade de perda de dados e de inatividades que uma empresa pode suportar em 
temos de RPO e RTO são as principais considerações ao selecionar e implementar uma 
estratégia específica de fazer o backup. O RPO determina a frequência de fazer o backup. 
Por exemplo, caso um aplicativo necessite de um RPO de 1 dia, seria necessário que 
fosse feito o backup dos dados pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. Uma outra 
consideração é o período de retenção, que define a duração pela qual a empresa 
necessita reter as cópias de backup.

O tipo de mídia de backup ou o destino do backup é uma outra consideração que é 
conduzida pelo RTO e causa impacto no tempo de recuperação de dados. As empresas 
devem considerar, também, a granularidade dos backups. O desenvolvimento da 
estratégia de backup deve incluir a decisão sobre o tempo mais apropriado para 
executar o backup para minimizar qualquer interrupção nas operações de produção. 
Deve-se considerar também o tamanho, o número de arquivos e a compactação de 
dados, pois podem afetar o processo de backup. Leva-se menos tempo para fazer 
backup de arquivos grandes (por exemplo, 10 arquivos de 1 MB) do que fazer backup da 
mesma quantidade de dados compostos em pequenos arquivos ( por exemplo, dez mil 
arquivos de 1KB). A compactação de dados e a desduplicaçao de dados (discutido 
anteriormente) são amplamente utilizados em ambientes de backup, pois estas 
tecnologias economizam espaço na mídia. 

A localização é uma consideração importante para os dados a serem incluídos no 
backup. Muitas empresas possuem muitas plataformas heterogêneas, locais ou remotas, 
dando suporte aos seus negócios. O processo de backup deve atender estas origens para 
uma integridade transacional e de conteúdo. 
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Módulo 10: Backup e arquivamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Topologias comuns de backup
• Backup em um ambiente NAS

Aula 2: Topologias de backup e backup em um ambiente NAS 
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Esta aula aborda várias topologias de backup, como backup de conexão direta, com base 
em LAN, com base em SAN e mista. Esta aula também trata sobre o backup no ambiente 
NAS.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Backup de conexão direta
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No backup de conexão direta, o nó de armazenamento está configurado no client de 
backup, e o dispositivo de backup está conectado diretamente ao client. Somente os 
metadados são enviados para o servidor de backup através de LAN. Esta configuração 
libera LAN do tráfego de backup. Como há crescimento do ambiente, é necessário um 
gerenciamento centralizado e dispositivos de backup para otimizar os custos, como 
também é necessário uma solução apropriada para compartilhar os dispositivos de 
backup entre os múltiplos servidores. Topologias com base em rede (com base em LAN e 
SAN) oferecem a solução para otimizar a utilização dos dispositivos de backup.
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Backup com base em LAN
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Em um backup com base em LAN, os clients, o servidor de backup, o nó de 
armazenamento e o dispositivo de backup estão conectados à LAN. Os dados, dos quais 
serão feito backup, são transferidos do client de backup (origem) para o dispositivo de 
backup (destino) pela LAN, o que pode afetar o desempenho da rede. Este impacto pode 
ser minimizado adotando uma série de medidas, como configurar redes separadas para 
backup e instalar nós de armazenamento dedicados para alguns servidores de aplicativo.
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Backup com base em SAN
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O backup com base em SAN é também conhecido como backup sem LAN. A topologia do 
backup com base em SAN é a solução mais apropriada quando o dispositivo de backup 
precisa ser compartilhado entre os clients. Neste caso, o dispositivo de backup e os 
clients estão conectados à SAN. Na figura mostrada no slide, um client envia os dados 
para serem feitos backup para o dispositivo de backup através de SAN. Portanto, o 
tráfego dos dados de backup é restrito à SAN, e somente os metadados de backup são 
transportados através de LAN. O volume de metadados é insignificante, comparado com 
dados de produção. O desempenho de LAN não é degradado neste tipo de configuração.

O aparecimento de discos de baixo custo como mídia de backup permitiu que os arrays 
de discos sejam conectados à SAN e sejam utilizados como dispositivos de backup. Um 
backup em fita destes backup de dados em discos pode ser criado e enviado para outro 
local para ser utilizado em casos de recuperação de desastres e para retenção à longo 
prazo.
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Topologia mista de backup
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A topologia mista utiliza tanto a topologia com base em LAN ou SAN. Esta topologia deve 
ser implementada por vários motivos, incluindo custos, localização do servidor, redução 
das despesas administrativos e considerações de desempenho.
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Backup em um ambiente NAS

• As implementações de backup comuns em um ambiente NAS 
são:
 Backup com base no servidor
 Backup sem servidor
 Backup NDMP 2-way
 Backup NDMP 3-way
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A utilização de NAS head exige um novo conjunto de considerações sobre o backup e a 
estratégia de recuperação em um ambiente NAS. NAS head utiliza um sistema 
operacional exclusivo e uma estrutura de file system que suportam múltiplos protocolos 
de compartilhamento de arquivo. Em um ambiente NAS, os backups podem ser 
implementados de diferentes maneiras: com base no servidor, sem servidor ou 
utilizando NDMP, protocolo de gerenciamento de dados da rede (network dados 
management protocol). As implementações comuns são NDMP 2-way e NDMP 3 -way.
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Backup com base no servidor
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Em um backup com base no servidor de aplicativo, o NAS head recupera os dados do 
storage array através da rede e os transfere para o client de backup em execução no 
servidor do aplicativo. O client de backup envia estes dados para o nó de 
armazenamento, que, por sua vez, grava os dados no dispositivo de backup. O resultado 
é a sobrecarrega da rede com os dados de backup e a utilização dos recursos do servidor 
para mover os dados de backup.
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Backup sem servidor
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Em um backup sem servidor, o compartilhamento da rede  é montado diretamente nos 
nós de armazenamento, evitando a sobrecarga da rede durante o processo e eliminando 
a necessidade de utilizar os recursos no servidor de aplicativo. Neste cenário, o nó de 
armazenamento, que também é um client de backup, lê os dados à partir do NAS 
principal e os grava no dispositivo de backup sem envolver o servidor de aplicativo. 
Comparado à solução anterior, esta elimina um nó de rede.
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LAN

Backup NDMP 2-way
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NDMP é um protocolo padrão da indústria, com base em TCP/IP, especialmente 
projetado para fazer backup em um ambiente NAS. Ele se comunica com vários 
elementos em um ambiente de backup (NAS principal, dispositivos de backup, servidor 
de backup, etc.) para transferência de dados e permite que os fornecedores utilizem um 
protocolo comum para a arquitetura de backup. Pode-se fazer o backup de dados 
utilizando NDMP, independentemente do sistema operacional ou plataforma. Devido à 
sua flexibilidade, não é mais necessário transportar dados através do servidor de 
aplicativo, o que reduz a carga no servidor de aplicativo e melhora a velocidade do 
backup. NDMP otimiza o backup e a restauração aproveitando a conexão de alta 
velocidade entre os dispositivos de backup e NAS principal. No NDMP, os dados do 
backup são enviados diretamente de NAS principal para o dispositivo de backup, 
enquanto os metadados são enviados para o servidor de backup.

A figura no slide mostra um backup em ambiente NAS utilizando NDMP 2 –way. Neste 
modelos, o tráfego da rede é minimizado isolando o movimento de dados à partir de 
NAS head até o dispositivo de backup conectado localmente. Somente os metadados 
são transportados na rede. O dispositivo de backup é dedicado ao dispositivo de NAS, 
portanto, este método não suporta gerenciamento centralizado para todos os 
dispositivos de backup.
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BackupNDMP 3-way
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Em um método NDMP 3-way, para evitar o movimento de dados de backup na LAN de 
produção, deve-se estabelecer uma rede separada de backup privado entre todas as NAS 
principais e a NAS principal deve estar conectada ao dispositivo de backup. Os 
metadados e os dados de controle de NDMP ainda são transferidos através da rede 
pública. A figura no slide representa um backup de NDMP 3-way. Um NDMP 3-way é útil 
quando os dispositivos de backup precisam ser compartilhados entre as NAS principais. 
Isto permite que NAS principal controle o dispositivo de backup e compartilhe-o com 
outras NAS heads recebendo os dados de backup através de NDMP.
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Módulo 10: Backup e arquivamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Backup em fita
• Backup em disco
• Backup em fita virtual

Aula 3: Destino de backup
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Esta aula apresenta os vários destinos de backup como a fita física, disco e fita virtual.
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Backup em fita

• Solução tradicionalmente de baixo custo
• Drives de fitas são utilizados para ler/gravar dados de/para as fitas
• Acesso sequencial/linear
• Múltiplos fluxos contínuos para melhorar o desempenho da mídia
 Grava dados em uma única fita, a partir de fluxos múltiplos

• Limite da fita
 As operações de backup e de recuperação são lentas durante o 

acesso sequencial
 Desgaste da fita
 Desafios no transporte e manuseio
 É necessário  controlar o ambiente de armazenamento da fita
 Causa os efeitos “shoe shining” ou “backhitching”
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As fitas, uma solução de baixo custo, são amplamente utilizadas para backup. Os drives 
de fitas são utilizados para leitura e gravação de dados dos e para os cartuchos das fitas 
(ou cassete). Os drives de fitas são chamados de dispositivos de acesso sequencial ou 
linear, pois os dados são gravados ou lidos sequencialmente. Um cartucho de fita é 
composto de fitas magnéticas em um compartimento plástico. Montagem de fitas é o 
processo de inserir um cartucho de fita em um drive de fita, que possui controles 
motorizados para deslocar as fitas, permitindo que o cabeçote leia ou grave os dados.

Fluxo contínuo ou múltiplos fluxos contínuos de drive de fita gravam os dados de 
múltiplos fluxos em uma única fita para manter o drive ocupado. Múltiplos fluxos 
contínuos melhoram o desempenho da mídia, mas possuem uma desvantagem 
associada. Os dados do backup são intercalados, pois os dados de múltiplos fluxos estão 
gravados nele, consequentemente, o tempo de recuperação de dados é maior, pois 
todos os dados extras de outros fluxos devem ser lidos e descartados enquanto se 
recupera um único fluxo.

O acesso aos dados em uma fita é sequencial, o que pode diminuir a velocidade das 
operações de backup e de recuperação. As fitas são utilizadas, principalmente, para 
armazenamento externo por longos períodos devido ao seu baixo custo. As fitas devem 
ser armazenadas em locais com ambiente controlado para assegurar a preservação da 
mídia e evitar a corrupção de dados. As fitas são altamente suscetíveis ao desgaste e 
normalmente possuem uma vida útil mais curta. O transporte físico das fitas para 
localizações externas também agregam despesas de gerenciamento e aumentam a 
possibilidade de perdas durante à remessa. Muitas vezes, até mesmo os recursos de 
ajuste de buffering e de velocidade do drive de fita não conseguem evitar as falhas, 
causando o “efeito shoe shining” ou  “backhitching”. Shoe shining é o movimento de ida 
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e volta que um drive de tape faz quando há interrupção no fluxo de dados de backup. 
Este movimento repetitivo de ida e volta, além de causar a degradação do serviço, causa, 
também, o desgaste excessivo nas fitas.
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Backup em disco

• Desempenho geral de backup e recuperação aprimorado
 Acesso aleatório

• Mais confiável
• Pode ser acessado simultaneamente por múltiplos hosts
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Os discos de baixo custo já vêm substituído as fitas como principais dispositivos para 
armazenamento de dados de backup, devido à sua disponibilidade e vantagens de 
desempenho. Os sistemas de backup em disco oferecem a facilidade de implementação, 
TCO reduzido e qualidade de serviço melhorada. Além dos benefícios de desempenho 
em relação as taxas de transferência de dados, os discos também oferecem uma 
recuperação mais rápida quando comparados com as fitas.

A realização do backup para o sistema de armazenamento de disco oferece vantagens 
devido seu acesso aleatório inerente e seus recursos de proteção RAID. Na maioria dos 
ambientes de backup, backup em discos é utilizado como área de transferência, onde os 
dados são copiados temporariamente antes de serem transferidos para as fitas. Isto 
melhora o desempenho do backup. Alguns produtos de backup permitem que as 
imagens do backup permaneçam no disco por um determinado período de tempo, 
mesmo depois de terem sido transferidos. Isto permite uma restauração muito mais 
rápida. A figura no slide mostra um cenário de recuperação, comparando as fitas com os 
discos em um ambiente do Microsoft Exchange, que suporta 800 usuários com uma 
caixa postal de 75MB e 60GB de banco de dados.  Como mostrado na figura, a 
restauração à partir do disco, levou 24 minutos comparado com a fita, que levou 108 
minutos para o mesmo ambiente.
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Backup em fita virtual

• Discos são emulados e apresentados como fitas ao software de 
backup

• Não é necessário a adição de módulos ou modificações no 
software de backup preexistente

• Oferece melhor desempenho para fluxo único e maior 
confiabilidade do que as fitas físicas

• Acesso ao disco on-line e aleatório
 Oferece backup e recuperação mais rápidos
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As fitas virtuais são drives de discos emulados e apresentados como fitas para o 
software de backup. O principal benefício da utilização da fita virtual é que ela não 
necessita de módulos adicionais, configuração ou mudanças no software de backup 
preexistente. Isto preserva o investimento feito no software de backup. Comparado às 
fitas físicas, as fitas virtuais oferecem melhor desempenho do fluxo único, melhor 
confiabilidade e características de acesso aleatório ao disco. As operações de backup e 
restauração são beneficiadas à partir das características de acesso aleatório do disco, 
pois elas são on-line e oferecem backup e restauração mais rápidas. Um drive de fita 
virtual não exige as tarefas de manutenção rotineiras associadas ao drive de fitas físico, 
como limpeza periódica e calibragem do drive. Em comparação com os dispositivos de  
backup em disco, uma biblioteca de fitas virtuais oferece a facilidade de instalação e 
administração, pois é pré-configurada pelo fabricante.
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Biblioteca de fitas virtuais
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Uma biblioteca de fitas virtuais, VTL, possui os mesmos componentes de uma biblioteca 
de fitas físicas, exceto que a maioria dos componentes são apresentados como recursos 
virtuais. Para um software de backup, não há diferença entre a biblioteca de fitas físicas 
ou virtuais. A figura no slide mostra uma biblioteca de fitas virtuais. As bibliotecas de 
fitas virtuais utilizam discos como mídia para fazer backup. O software de emulação 
possui um banco de dados com uma lista de fitas virtuais e à cada fita virtual é atribuído 
um espaço na LUN. Uma fita virtual pode abranger múltiplas LUNs, se for necessário. 
Não é necessário o reconhecimento do file system enquanto é feito o backup, pois a 
solução de fitas virtuais normalmente utiliza dispositivos brutos.

Da mesma forma que uma biblioteca de fitas físicas, uma mecanismo de montagem é 
executado virtualmente quando o processo de backup começa em uma biblioteca de 
fitas virtuais. Entretanto, diferentemente de uma biblioteca de fitas físicas, onde este 
processo envolve alguns atrasos mecânicos, em uma biblioteca de fitas virtuais ele é 
quase instantâneo. Até mesmo o tempo de carga pronta é bem menor do que em uma 
biblioteca de fitas físicas. Depois que uma fita virtual é montada e o drive de fitas virtuais 
é posicionado, a fita virtual fica pronta para ser utilizada e os dados de backup podem 
ser gravados nela. Na maioria dos casos, os dados são gravados imediatamente nas fitas 
virtuais. Diferentemente de uma biblioteca de fitas físicas, a biblioteca de fitas virtuais 
não fica restrita pelo acesso sequencial e pelo efeito shoe shining. Quando a operação 
for concluída, o software de backup emite um comando de retrocesso. Este retrocesso 
também é instantâneo. A fita virtual é, então, desmontada e o braço robótico virtual é 
instruído a voltar para o slot virtual.

Os passos para restaurar os dados são similares aos de uma biblioteca de fitas físicas, 
porém a operação de restauração é quase que instantânea. Apesar das fitas virtuais 
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serem com base em discos, o que oferece acesso aleatório, elas ainda imitam o 
comportamento das fitas.
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Comparação dos destinos de backup

Módulo 10: Backup e arquivamento 320

Fita Disco Fita Virtual

Recursos de

Replicaçao

Externos

Não Sim Sim

Confiança Sem métodos de 
proteçao inerente RAID, sobressalente RAID, sobressalente

Desempenho Baixo Alto Alto

Uso Somente backup
Múltiplo 

(backup e produção)
Somente backup
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A tabela no slide apresenta a comparação entre vários destinos de backup.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Visão geral da desduplicação 
• Métodos de desduplicação
• Implementações de desduplicação
• Principais benefícios da desduplicação 

Aula 4: Desduplicação de dados
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Esta aula trata sobre os diferentes métodos de desduplicação, sua implementação, como 
por exemplo, a desduplicação com base na origem e com base no destino. Além disso, 
esta aula detalha os vários e importantes benefícios da desduplicação de dados.
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O que é desduplicação de dados?
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É o processo de identificar e eliminar dados redundantes.

Desduplicação de dados

• Métodos de  desduplicação
 Em nível de file
 Em nível de sub-file

• Implementações de desduplicação 
 Com base na origem
 Com base no destino 
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As tradicionais soluções para se fazer backup não oferecem capacidades inerentes para 
evitar que seja feito o backup de dados duplicados. Devido ao crescimento de 
informações e a necessidade de disponibilidade do aplicativo por 24 horas, 7 dias por 
semana, as janelas de backup estão diminuindo. Os processos tradicionais de backup 
fazem backup de muitos dados duplicados, aumentando significativamente os requisitos 
do tamanho da janela de backup. O resultado é o consumo desnecessário de recursos, 
como o espaço de armazenamento e largura da banda da rede.

A desduplicação de dados é o processo de identificar e eliminar dados redundantes. 
Quando a duplicação de dados, durante o backup, é detectado, os dados são 
descartados e somente um indicador é criado para mostrar que a cópia dos dados já foi 
feita. A desduplicação de dados auxilia na redução dos requisitos de armazenamento 
para backup, diminui a janela de backup e remove a sobrecarga da rede. Além disso, 
ajuda armazenar mais backups no disco e mantém os dados no disco por mais tempo. 

Há dois métodos de desduplicação de dados: em nível de file e em nível de sub-file. 
Determinar a singularidade pela implementação de qualquer um dos métodos, oferece 
benefícios, porém, os resultados podem variar. A quantidade de redução de dados que 
cada método produz e o tempo que cada abordagem leva para determinar o conteúdo 
exclusivo são as diferenças entre os métodos.

A desduplicação pode ocorrer próximo ao local onde os dados foram criados, o que 
normalmente é chamado como “desduplicação com base na origem”, como também 
pode acontecer próximo de onde os dados foram armazenados, o que é chamado 
normalmente de “desduplicação com base no destino”.
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Métodos de desduplicação de dados

• Desduplicação em nível de file (armazenamento de instância 
única)
 Detecta e remove cópias redundantes de arquivos idênticos
 Depois de um arquivo ter sido armazenado, todas as outras 

referências para o mesmo arquivo referem-se à cópia original

• Desduplicação em nível de sub-file
 Detecta dados redundantes dentro e por todos os arquivos
 Dois métodos

 Bloco de comprimento fixo 
 Segmento de comprimento variável
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A desduplicação em nível de file, também chamada de armazenamento de instância 
única, detecta e remove cópias redundantes de arquivos idênticos. Ela também 
possibilita armazenar somente uma cópia do arquivo. As cópias subsequentes são 
substituídas por um indicador que aponta para o arquivo original. A desduplicação em 
nível de file é simples e rápida, mas não resolve o problema de conteúdo duplicado 
dentro dos arquivos. Por exemplo, duas apresentações em PowerPoint de 10 MB 
somente com uma diferença na página-título não são consideradas como arquivos 
duplicados e cada arquivo será armazenado separadamente.

A desduplicação em nível de sub-file quebra o arquivo em partes menores e utiliza um 
algoritmo especializado para detectar dados redundantes dentro e por todo o arquivo. 
Como resultado, a desduplicação em nível de sub-file elimina os dados duplicados nos 
arquivos. Há dois tipos de desduplicação: blocos de tamanhos fixos e segmento de 
tamanho variável. A desduplicação em bloco de tamanhos fixos divide os arquivos em 
blocos de tamanhos fixos e utiliza um algoritmo hash para encontrar dados duplicados. 
Embora possua um desenho simples, os blocos de tamanhos fixos podem perder muitas 
oportunidades para descobrir dados redundantes, pois o limite do bloco de dados 
similares pode ser diferente. Considere o acréscimo do nome de uma pessoa à pagina do 
título do documento. Isto modifica todo o documento e todos os blocos aparecem como 
modificados, causando a falha no método de desduplicação para detectar equivalências. 
Em uma desduplicaçao de segmento de tamanho variável , caso haja uma mudança no 
segmento, somente o limite  daquele segmento é ajustado, deixando os outros 
segmentos inalterados. Este método, comparado ao de block fixo, melhora muito a 
capacidade de encontrar segmentos duplicados de dados. 
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• Os dados são desduplicados
na origem (client de backup)

• O client de backup envia 
somente os segmentos novos 
e exclusivos pela rede 

• Capacidade de 
armazenamento reduzida e 
requisitos de largura de 
banda de rede

• Aumento da sobrecarga no 
client de backup

Implementação da desduplicação de dados com base na 
origem
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Agente de
Desduplicação

Desduplicação      
na origem

Client de backup

A

Conjuntos de
dados

Dispositivo de
Backup 

A

Rede de 
armazenamento 
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A desduplicação de dados com base na origem, elimina os dados redundantes na origem, 
antes de serem transmitidos para o dispositivo de backup. A desduplicação de dados 
com base na origem pode reduzir drasticamente a quantidade de dados para backup, 
enviados pela rede durante o processo de backup. Ela oferece os benefícios de uma 
janela de backup menor e requer menos largura de banda de rede. Há, também, uma 
redução substancial na capacidade necessária para armazenar as imagens de backup. A 
desduplicação com base na origem aumenta a sobrecarga no client de backup, que 
impacta o desempenho do backup e do aplicativo em execução no cliente. A 
desduplicação com base na origem também pode requerer uma modificação no 
software de backup, caso não seja suportado pelo software de backup. 
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• Os dados são desduplicados
no destino 
 In-line
 Pós-processo

• Sobrecarrega o client de 
backup a partir do processo 
de desduplicação

• Todos os dados do backup 
atravessam a rede

Implementação da desduplicação de dados com base no 
destino
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Desduplicação
no destino

Client de backup

Conjunto
de dados

Dispositivo
de backup 

Rede de
Armazenamento
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A desduplicação de dados com base no destino é uma alternativa da desduplicação de 
dados com base na origem. A desduplicação de dados com base no destino ocorre no 
dispositivo de backup, que descarrega o client backup a partir do processo de 
desduplicação. A figura no slide mostra a desduplicação de dados com base no destino. 
Neste caso o client de backup envia os dados para o dispositivo de backup onde são 
desduplicados, imediatamente (Inline) ou em um horário agendado (pós-processo). 

A desduplicação inline executa a desduplicação nos dados de backup antes deles serem 
armazenados no dispositivo de backup. Portanto, este método reduz a capacidade de 
armazenamento necessária para o backup. A desduplicação inline apresenta sobrecarga 
no tempo necessário para identificar e remover a duplicação nos dados. Assim, este 
método é melhor para um ambiente com uma grande janela de backup.

A desduplicação pós-processo permite que os dados do backup sejam armazenados 
primeiramente no dispositivo de backup, para depois serem desduplicados. Este método 
é melhor para situações com janelas de backup estreitas. Entretanto, a desduplicação 
pós-processo precisa de mais capacidade de armazenamento para armazenar imagens 
de backup antes de serem desduplicadas. 

Como a desduplicação ocorre no destino, todos os dados de backup precisam ser 
transferidos pela rede, o que aumenta os requisitos de largura de banda da rede. A 
desduplicação de dados com base no destino não requer qualquer modificação no 
software de backup existente.
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Desduplicação de dados – Principais benefícios

• Reduz custos de infraestrutura
 Eliminando os dados redundantes, menos armazenamento é 

necessário para manter as imagens de backup

• Permite períodos de retenção mais longos
 Reduz a quantidade de conteúdo redundante no backup diário, 

portanto, os usuários podem estender suas políticas de retenção 

• Reduz a janela de backup
 Menos dados para serem feitos backup, o que reduz a janela de 

backup

• Reduz o requisito de largura de banda de backup
 A desduplicação com base na origem elimina os dados 

redundantes antes de serem enviados pela rede
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Reduz os custos da infraestrutura: ao eliminar os dados redundantes do backup, muito 
menos infraestrutura é necessária para manter as imagens de backup. A desduplicação 
de dados resulta, diretamente, em capacidade de armazenamento reduzida para manter 
as imagens de backup. Requisitos de capacidade reduzidos significa custos de aquisição 
mais baixos, como também custos de energia e resfriamento reduzidos.

Permite maiores períodos de retenção: como a desduplicação de dados reduz a 
quantidade de conteúdo no backup diário, os usuários podem aumentar suas políticas 
de retenção. Isto pode ser um beneficio significante para os usuários que necessitam 
tempo de retenção maior.

Reduz a janela de backup: a desduplicação de dados elimina o conteúdo redundante de 
dados de backup, o que torna a quantidade de dados a serem feitos backup menor e 
reduz a janela de backup.

Reduz o requisito de largura de banda de backup: utilizando a desduplicação de dados 
no client (com base na origem), os dados redundantes são removidos antes serem 
transferidos pela rede. Isto reduz, consideravelmente a largura da banda de rede 
necessária para se fazer backup.
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Caso de utilização: escritório remoto /backup da filial

• Proteger dados na filial e em escritórios remotos, em múltiplas 
localizações, é de suma importância para a empresa

• Fazer o backup de dados de escritórios remotos para o data 
center do escritório central fica restrito devido ao
 Tempo e custo envolvidos no envio de grandes volumes de dados 

pela rede

• A solução de backup com base em disco, juntamente com a 
desduplicação com base na origem, elimina os desafios em fazer 
o backup centralmente dos dados dos escritórios remotos
 Reduz o requisito de largura de banda de rede
 Reduz a janela de backup
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Atualmente, as empresas possuem suas filiais espalhadas em múltiplas localizações. 
Normalmente, estas filiais possuem sua infraestrutura de TI local. Esta infraestrutura 
inclui servidores de arquivo, de impressão, de Web ou de e-mail, estações de trabalho  e 
desktops e, pode até hospedar alguns aplicativos e banco de dados. Com grande 
frequência, os dados críticos de negócios em escritórios remotos são protegidos 
inadequadamente, colocando a empresa em risco de perder dados e produtividade. 
Como resultado, proteger os dados das filiais e de escritórios remotos em múltiplas 
localizações é de suma importância para a empresa. Tradicionalmente, o backup de 
dados de escritórios remotos era feito manualmente utilizando fitas, que eram 
transportadas para outras localidades pelo suporte do BC/DR. Alguns dos desafios desta 
abordagem eram falta de recursos técnicos qualificados locais para gerenciar os backups 
e o risco de enviar as fitas para localizações externas, o que poderia resultar em perdas 
ou roubo de dados confidenciais. Fazer backup de dados de escritórios remotos para um 
centro de dados centralizado era restrito devido ao tempo e custo envolvidos em enviar 
enorme volumes de dados pela rede remota. Portanto, as empresas precisavam de uma 
solução eficaz para atender os desafios de backup e recuperação de dados das filiais 
remotas.

As soluções de backup com base em disco juntamente com a desduplicação com base na 
origem, eliminaram os desafios associados à fazer backup de dados de escritórios 
remotos. A desduplicação reduz, consideravelmente, a largura de banda de rede 
necessária e permite fazer backup de dados de escritórios remotos utilizando a rede 
existente. Agora, as empresas podem gerenciar centralmente e automatizar os backups 
de escritórios remotos e, ao mesmo tempo, reduzir a janela de backup necessária.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Abordagem tradicional de backup
• Backup com base na imagem 

Aula 5: Backup em ambiente virtualizado
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Esta aula trata sobre a abordagem tradicional de backup e backup com base na imagem 
em um ambiente virtualizado.
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Visão geral do backup em ambiente virtualizado

• Opções de backup
 Abordagem tradicional de backup
 Abordagem de backup com base na imagem

• Otimização de Backup
 Desduplicação
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Em um ambiente virtualizado, é indispensável fazer backup dos dados da máquina virtual 
(SO, dados do aplicativo, e configuração) para evitar perda ou corrupção por erro 
humano ou técnico. Há duas abordagens para se executar o backup em um ambiente 
virtualizado:  a abordagem tradicional de backup e a abordagem de backup com base na 
imagem. Devido às exigências de aumento de capacidade em um ambiente virtualizado, 
métodos de otimização para fazer backup são necessários. A utilização das técnicas de 
desduplicação reduzem, significativamente, a quantidade de dados para serem feito 
backup em um ambiente virtualizado. A eficácia da desduplicação é identificada quando 
VMs com configurações semelhantes são implementadas em um data center. Os tipos e 
métodos de desduplicação utilizados em um ambiente virtualizado são  os mesmos de 
um ambiente físico.
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• Agente de backup na VM
 É necessário instalar o agente de backup 

em cada VM executada no hipervisor
 É possível fazer backup somente de 

dados de disco virtual
 Não captura os arquivos da VM como 

arquivo de troca VM swap, arquivo de 
configuração 

 Desafio em restaurar a VM 

• Agente de backup no hipervisor
 É necessário instalar o agente de backup 

somente no hipervisor
 Faz o backup de todos os arquivos da 

VM

Abordagem tradicional de backup
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=  Agente de backup

Agente de backup executa em cada VM

O Agente de backup executa no hipervisor
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Em uma abordagem de backup tradicional, o agente de backup é instalado na máquina 
virtual (VM) ou no hipervisor. Se um agente de backup está instalado em uma VM, a VM 
aparece como um servidor físico para o agente. O agente de backup instalado em uma 
VM faz o backup dos dados da VM para o dispositivo de backup. O agente não captura os 
arquivos da VM, como o arquivo virtual BIOS, o arquivo de troca VM, registros e arquivos 
de configuração. Portanto, para a restauração da VM, o usuário precisa recriar 
manualmente a VM e então, restaurar os dados.

Se o agente de backup está instalado no hipervisor, as VMs aparecem como um conjunto 
de arquivos para o agente. Portanto, pode ser feito o backup dos arquivos da VM, 
executando o backup do file system a partir do hipervisor. Esta abordagem é 
relativamente simples, pois é necessário ter o agente somente no hipervisor, ao invés de 
ter em todas as VMs. O método de backup tradicional pode provocar uma alta utilização 
da CPU no servidor que está sendo feito backup. Na abordagem tradicional, o backup 
deve ser executado quando os recursos do servidor estiverem ociosos ou durante um 
período de baixa atividade na rede. Considere também alocar recursos suficientes para 
gerenciar o backup em cada servidor quando um grande número de VMs estiverem no 
ambiente.
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Backup com base na imagem

Módulo 10: Backup e arquivamento 331

• Cria uma cópia do guest SO, 
seus dados, estado da VM e 
configurações 
 O backup é salvo como um 

arquivo único – “imagem”
 É montada a imagem no 

servidor proxy
 Descarrega o processo de 

backup à partir do hipervisor

• Permite a rápida restauração 
da VM

Servidor do 
aplicativo

Armazenamento

Servidor proxy

Dispositivo de 
backup

M
on

ta
ge

m

Snapshots
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O backup com base na imagem opera no nível do hipervisor e, essencialmente, tira um 
snapshot da VM, cria uma cópia do Guest OS e todos os dados associados à ele 
(snapshot dos arquivos do disco da VM), incluindo o estado da VM e das configurações 
do aplicativo. O backup é salvo como um arquivo único chamado “imagem” e esta 
imagem é montada no servidor proxy (atua como client backup). Então, o software de 
backup faz o backup destes arquivos de imagem normalmente. Isto efetivamente reduz a 
carga do processo de backup do hipervisor e transfere a carga para o servidor proxy, 
reduzindo, assim, o impacto para as VM em execução no hipervisor. O backup com base 
em imagem permite uma restauração rápida da VM.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Conteúdo fixo
• Arquivamento de dados
• Arquitetura da solução de arquivamento

Aula 6: Arquivamento de dados
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Esta aula trata sobre conteúdo fixo e os desafios para armazená-lo. Também tem como 
foco a arquitetura da solução de arquivo de dados.
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Conteúdo fixo

• Crescimento do conteúdo fixo superior a 90% anualmente
 Quantidade significativa de informações recém-criadas se 

enquadram nesta categoria 
 Novas normas exigem retenção e proteção de dados
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Examplos  de conteúdo fixo

Documentos eletrônicos
• Contratos e reclamações
• Anexos de e-mail
• Planilhas financeiras
• Projetos de CAD/CAM
• Apresentações

Registros digitais
• Documentos

• Cheques, negociações de 
valores mobiliários

• Preservação histórica

• Fotografias
• Pessoal /profissional 

• Pesquisas 
• Sísmica, astronômica,

geográfica

Mídia avançada
• Médica

• Raios-x, ressonâncias 
magnéticas, tomografias 
computadorizadas

• Vídeo
• Notícias/mídia, filmes
• Vigilância de segurança

• Áudio
• Mensagem de voz
• Rádio
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No ciclo de vida das informações, os dados são, ativamente, criados, acessados e 
modificados. Como o passar dos tempos é menos provável que os dados sejam 
modificados e acabam se tornando “fixos”, mas ainda continuam sendo acessados pelos 
aplicativos e usuários. Estes dados são chamados de conteúdo fixo. Todas as empresas 
podem precisar reter seus dados por um período de tempo maior devido as normas 
governamentais e obrigações legais/contratuais. As empresas também, utilizam este 
conteúdo fixo para gerar novas estratégias de receitas e melhorar os níveis de serviços.

Atualmente, os dados de conteúdo fixo são o setor de crescimento mais rápido do 
mercado de armazenamento de dados. Ativos como raios-X, ressonâncias magnéticas, 
projetos de CAD/CAM, vídeos de vigilância, MP3s e documentos financeiros, são alguns 
dos exemplos de uma importante classe de dados que está crescendo mais de 90% ao 
ano.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Arquivamento de dados

• Um repositório onde o conteúdo fixo é armazenado
• Permite que as empresas retenham seus dados por um período 

maior para:
 Atender  às conformidades regulatórias 
 Planejar novas estratégias de receitas

• O arquivamento pode ser implementado como:
 On-line
 Near-line
 Off-line
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O arquivamento de dados é um repositório onde o conteúdo fixo é armazenado. Ele 
permite que as empresas retenham seus dados por um período de tempo maior para 
atender as conformidades regulatórias e gerar novas estratégias de receita. Um 
arquivamento pode ser implementado como uma solução on-line, near-line e off-line:

Arquivamento on-line: um dispositivo de armazenamento diretamente conectado ao 
servidor torna os dados acessíveis imediatamente.

Arquivamento near-line: um dispositivo de armazenamento conectado ao host, mas o 
dispositivo onde os dados estão armazenados deve ser montado ou carregado para 
acessar os dados.

Arquivamento off-line: um dispositivo de armazenamento que não está pronto ao uso. É 
necessário a intervenção manual para conectar, montar ou carregar o dispositivo de 
armazenamento antes que os dados possam ser acessados.
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Desafios das tradicionais soluções de arquivamento

• Tanto as fitas como as mídias óticas são suscetíveis ao desgaste
 Envolvem despesas operacionais, de gerenciamento e de 

manutenção 

• Não possuem inteligência para identificar dados duplicados
 O mesmo conteúdo poderia ser arquivado muitas vezes

• Inadequado para preservação à longo prazo (anos-décadas)
• Incapaz de oferecer rápido acesso on-line ao conteúdo fixo
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Normalmente, a preservação à longo prazo é necessária (anos, décadas) para os 
conteúdos fixos, assim como também é importante ter acesso on-line rápido e 
simultâneo. O aumento do conteúdo fixo é determinado pelos requisitos regulatórios. 
Devido ao grande crescimento e as mudanças nos requisitos de usuário, as opções de 
armazenamento tradicional são inadequadas.

As mídias óticas são, normalmente, dispositivos WORM que protegem o arquivo original 
de serem sobre-gravados. Alguns dispositivos de fita também oferecem este recurso 
pela implementação de recursos de bloqueio de arquivos. Embora estes dispositivos 
sejam baratos, eles envolvem gerenciamento operacional, administrativo e de 
manutenção. As soluções tradicionais, utilizando discos e fitas óticas, não estão 
otimizadas para reconhecer o conteúdo,  de modo que o mesmo conteúdo possa ser 
armazenado várias vezes. Custos adicionais estão envolvidos no armazenamento de 
mídia externo e gerenciamento de mídia. Fitas e mídias óticas são também suscetíveis 
ao desgaste. Mudanças frequentes nestas tecnologias de dispositivo levam à sobrecarga 
de conversão de mídia em novos formatos para permitir o acesso e a recuperação. As 
agencias governamentais e regulatórias do setor estão estabelecendo novas leis e 
normas para reforçar a proteção de arquivos de destruição e modificação não 
autorizados. Estas normas e padrões estabeleceram novos requisitos para preservar a 
integridade das informações  nos arquivos. Estes requisitos expuseram as deficiências 
das fitas tradicionais e das soluções de arquivamento de mídia ótica. 
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CAS - Solução de arquivamento

• Armazenamento com base em disco que surge como uma 
alternativa para as tradicionais soluções de arquivamentos

• Oferece acessibilidade on-line aos dados arquivados
• Permite que as empresas atendam os contratos de nível de 

serviços (SLAs) exigidos
• Oferece recursos que são necessários para armazenar dados 

arquivados
 Autenticidade e integridade de conteúdo
 Independência de localização
 Armazenamento de instância única
 Aplicação da retenção
 Proteção de dados

Módulo 10: Backup e arquivamento 336

Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved. 336Módulo 10: backup e arquivamento

CAS (content addressed storage) um disco com base no armazenamento surgiu como 
uma alternativa às fitas e soluções óticas. CAS atende a demanda para melhorar a 
acessibilidade de dados e proteger, descartar e assegurar os contratos de nível de 
serviço (SLA) para arquivamento de dados. CAS é detalhado no módulo 8.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Arquitetura da solução de arquivamento
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Servidor de e-mail

Servidor de arquivo

Dispositivo de 
armazenamento 
de arquivamento

Servidor de 
arquivamento

Agente de 
arquivamento

Agente de 
arquivamento
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A arquitetura de solução de arquivamento é formada por três componentes principais: 
agente de arquivamento, servidor de arquivamento e dispositivo de armazenamento de 
arquivamento.

Um agente de arquivamento é um software instalado no servidor do aplicativo. O 
agente é responsável pela digitalização dos dados que podem ser arquivados, com base 
na política definida no servidor de arquivamento. Após os dados serem identificados 
para o arquivamento, o agente os envia para o servidor de arquivamento. Em seguida, os 
dados originais no servidor do aplicativo são substituídos por arquivos stub, que contêm 
o endereço dos dados arquivados. O tamanho deste arquivo é pequeno e economiza, 
significativamente, espaço no armazenamento primário. O arquivo stub é utilizado para 
recuperar o arquivo do dispositivo de armazenamento de arquivamento.

Um servidor de arquivamento é um software instalado em um host, que permite que 
administradores configurem as políticas para os dados de arquivamento. As políticas 
podem ser definidas com base no tamanho e no tipo do arquivo ou no tempo de criação, 
modificação e acesso. O servidor de arquivamento recebe os dados a serem arquivados 
do agente e os envia para o dispositivo de armazenamento de arquivamento.

Um dispositivo de armazenamento de arquivamento armazena o conteúdo fixo.
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Caso de utilização: arquivamento de e-mail

• Move os e-mails do armazenamento primário para o 
armazenamento de arquivo, com base nas políticas

• Economiza espaço no armazenamento primário
• Permite reter os e-mails no arquivo por um período maior para 

atender os requisitos regulatórios 
• Dá ao usuário final espaço de caixa de correio virtualmente 

ilimitado
• Arquivamento de arquivos é um outro caso de utilização que se 

beneficia da solução de arquivamento
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O e-mail é um exemplo de aplicativo mais beneficiado pela solução de arquivamento. 
Normalmente, um administrador de sistemas configura caixas postais pequenas, que 
armazenam um número limitado de e-mails. Isto porque grandes caixas de correios com 
um grande número de e-mails podem ser difíceis de serem gerenciadas, aumentando o 
custo de armazenamento primário e degradando o desempenho do sistema. Quando um 
servidor de e-mail é configurado com um grande número de caixas de correios, o 
administrador de sistema, normalmente configura  uma cota para cada caixa de correio, 
a fim de limitar seu tamanho. Configurar uma cota fixa na caixa de correios impacta o 
usuário final. Uma cota fixa para uma caixa de correios força o usuário a excluir e-mails 
assim que se aproxima do limite do tamanho da cota. O usuário final precisa, 
frequentemente, acessar os e-mails que já estão na caixa de correios há semanas, meses 
e até mesmo há anos.

O arquivamento de e-mail oferece uma excelente solução que supera desafios 
anteriores. As soluções de arquivamento movem os e-mails, que foram identificados 
como candidatos à arquivamento, do armazenamento primário para o dispositivo de 
armazenamento de arquivamento, com base na política, por exemplo, “e-mails que 
estão há mais de 90 dias devem ser arquivados”. Depois de ser arquivado, o e-mail é 
retido por anos com base na política de retenção. Isto economiza, consideravelmente, 
espaço no armazenamento primário e permite que as empresas cumpram os requisitos 
regulatórios. A implementação da solução de arquivamento proporciona ao usuário final 
espaço de caixa de correios ilimitado virtualmente.

O ambiente de compartilhamento de arquivos é outro que se beneficia da solução de 
arquivamento. Normalmente usuários armazenam um grande número de arquivos em 
um local compartilhado. Muitos destes arquivos são antigos e raramente acessados. Os 
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administradores configuram as cotas no compartilhamento de arquivos, que força os 
usuários a excluírem estes arquivos. Isto causa impacto nos usuários, pois eles podem 
precisar acessar arquivos que estão há meses ou mesmo anos arquivados. Em alguns 
casos, o usuário pode solicitar um aumento no tamanho do compartilhamento de 
arquivos. Isto, por sua vez, amenta o custo do armazenamento primário. A solução de 
arquivamento arquiva os arquivos com base na política, como o tempo que os arquivos 
estão arquivados, o tamanho dos arquivos, etc. Isto reduz consideravelmente os 
requisitos de armazenamento primário e também permite que os usuários retenham os 
arquivos arquivados por períodos mais longos.
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Módulo 10: backup e arquivamento

• EMC NetWorker
• EMC Avamar
• EMC Data Domain

Conceito na Prática
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A sessão conceito na prática abrange vários backups da EMC e os produtos de 
arquivamento.
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EMC NetWorker

• Centraliza, automatiza e acelera o backup de dados e a operação 
de recuperação através da empresa

• Principais recursos
 Suporta plataformas heterogêneas como Windows, UNIX, Linux, e 

também, os ambientes virtuais
 Suporta destinos de backup diferentes: fitas, discos e fitas virtuais 
 Suporta Multiplexing (ou multi-streaming) de dados
 Oferece recursos de desduplicação com base na origem e com 

base no destino integrando Avamar e EMC Data Domain 
respectivamente

 Opção de backup na nuvem permite fazer o backup dos dados na 
nuvem
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O software de backup e recuperação EMC NetWorker centraliza, automatiza e acelera o 
backup dos dados e das operações de recuperação pela empresa. Os recursos do EMC 
NetWorker estão listados no slide.
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EMC Avamar

• Backup com base no disco e solução de recuperação que oferece 
desduplicação de dados com base na origem

• Os três principais componentes incluem o servidor Avamar, 
client de backups Avamar e o administrador Avamar

• O servidor Avamar inclui
 Somente o software, Avamar Data Store, Avamar Virtual Edition
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EMC Avamar é um backup com base em disco e solução de recuperação que oferece 
intrínseca desduplicação de dados com base na origem. Com seus recursos exclusivos de 
desduplicação de dados, Avamar difere das soluções de backup e recuperação 
tradicionais, identificando e armazenando, exclusivamente, somente os objetos de 
dados do sub-file. Os dados redundantes são identificados na origem, a quantidade de 
dados que viaja pela rede é reduzida drasticamente e os requisitos de armazenamento 
de backup são, também, consideravelmente reduzidos. Os três principais componentes 
de um sistema Avamar incluem o servidor Avamar, os clients de backup Avamar e o 
administrador Avamar. O servidor Avamar oferece os processos e serviços essenciais 
necessários para o acesso do cliente e da administração de sistema remoto.  O software 
do cliente Avamar executa em cada computador ou servidor de rede, o qual está sendo 
feito o backup. O administrador Avamar é um aplicativo de console de gerenciamento do 
usuário que é utilizado para administrar um sistema Avamar remotamente. As três 
edições de servidores Avamar incluem somente o software, Avamar Data Store e Avamar
Virtual Edition. Os recursos do EMC Avamar são as seguintes:

Tolerância à falhas: utiliza RAID, RAIN, checkpoints e replicação para oferecer 
integridade e proteção de dados.

Aproveitamento da rede de IP padrão: otimiza a utilização da rede para fazer o backup; 
não é necessário redes de backup dedicadas. Backups completos diários são possíveis 
utilizando as redes e infraestrutura existentes.

Arquitetura do servidor dimensionável: nós de armazenamento adicionais podem ser 
acrescentados, sem interrupções, para acomodar os crescentes requisitos de 
armazenamento de backup.
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Gerenciamento centralizado: permite gerenciamento remoto dos servidores Avamar a 
partir de uma localização centralizada e  através da utilização do Avamar Enterprise 
Manager e das interfaces do Avamar Administrator.
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EMC Data Domain

• Solução de desduplicação com base no destino
• Oferece vantagens tecnológicas
 Data Invulnerability Architecture
 Arquitetura SISL de ajuste de escala do Data Domain
 Tecnologia de replicação nativa de suporte
 Compactação global

• Arquivamento EMC Data Domain 
 Solução para retenção de backup à longo prazo e e arquivamento 

dados
 Projetado com abordagem de classificação interna
 Suporta a tecnologia de desduplicação
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O sistema de armazenamento de desduplicação EMC Data Domain é uma solução de 
desduplicaçao de dados com base no destino. Utilizando a tecnologia de desduplicação 
inline de alta velocidade, o sistema Data Domain oferece espaço físico de 
armazenamento significativamente menor do que a média do que o conjunto de dados 
original. Os sistemas Data Domain podem dimensioar desde aplicativos de escritórios 
remotos até grande sistemas de centro de dados. Estes sistemas estão disponíveis como 
aplicativos integrados ou como gateways que utilizam armazenamento externo.

Os sistemas de armazenamento de desduplicação Data Domain oferece vantagens 
exclusivas como:

Data invulnerability architecture: oferece níveis de integridade de dados, sem 
precedentes, verificação de dados e recursos de auto correção, como a proteção RAID 6. 
Detecção contínua de falhas, correção e verificação de gravação garantem que o backup 
está armazenado de forma precisa, disponível e recuperável.

Arquitetura SISL de ajuste de escala do Data Domain: permite o escalamento das CPUs
para adicionar um beneficio direto à escalabilidade do throughput do sistema. 

Tecnologia de replicação nativa de suporte: permite transferência automática e segura 
de dados comprimidos pela rede remota (WAN) com mínimos requisitos de largura de 
banda.

Compactação global: tecnologia de desduplicação e de compactação altamente 
eficiente, que modifica, radicalmente a economia de armazenamento.

EMC Data Domain Archiver é a solução para a retenção de backup e de dados arquivados 
à longo prazo. É projetado com abordagem de classificação interna por níveis para 
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permitir uma retenção de dados no disco, rentável e à longo prazo pela implementação 
da tecnologia de desduplicação.
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Módulo 10: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Granularidade de backup
• Soluções de backup e de recuperação
• Topologias de backup
• Destinos de backup
• Desduplicação de dados
• Backup em ambiente virtualizado
• Arquivamento de dados 
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Este módulo tratou sobre as várias granularidades de backup e as operações de backup e 
também sobre os vários tipos de topologias e destinos de backup.  Além disso, este 
módulo abrangeu a desduplicação de dados e o backup em um ambiente virtualizado e 
detalhou o arquivamento de dados.

Um backup é uma cópia adicional dos dados de produção, criados e retidos com o único 
proposito de recuperar dados perdidos ou corrompidos. Com base na granularidade, os 
backups podem ser categorizados como completos, cumulativos ou incrementais.  

As três topologias básicas utilizadas em um ambiente de backup são o backup com 
conexão direta, com base em LAN e com base em SAN.

Uma grande variedade de soluções tecnológicas estão disponíveis, atualmente, para 
destinos de backup. As bibliotecas de fitas e discos são, normalmente, os destinos mais 
utilizados. A biblioteca de fitas virtuais é uma das opções que utilizam os discos como 
mídia de backup. VTL. A VLT emula as fitas e oferece backup e recursos de recuperação 
aprimorados.

A desduplicaçao de dados é um processo de identificar e eliminar dados redundantes. 
Quando os dados duplicados são detectados durante o backup, os dados são 
descartados e somente um indicador é criado para mostrar que a cópia dos dados, dos 
quais já foram feitos backup.

Em um ambiente virtualizado, é indispensável de fazer backup dos dados da máquina 
virtual (SO, dados do aplicativo e configuração) para evitar a perda e corrupção destes, 
devido à falha humana ou técnica. 

O arquivamento de dados é o repositório onde o conteúdo fixo é armazenado. Ele 
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permite que as empresas retenham os dados por um período de tempo maior, para 
atender as conformidades e gerar novas estratégias de receita.
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Teste seu conhecimento – 1

• Qual das afirmações e verdadeira sobre backup incremental?
A.Recuperação solicita somente  o último backup completo ou 

incremental
B.Recuperação solicita somente o último backup incremental
C.Cópia os dados que foram modificados desde o último backup 

completo ou incremental
D.Cópia os dados que foram modificados desde o último backup 

completo

• Qual é uma vantagem do backup com base na imagem em relação à 
abordagem de backup tradicional em um ambiente virtualizado?
A.O processo de transmissão e backup é feio a partir do hipervisor
B.Mais rápido, pois copia somente os dados do disco da máquina virtual
C.Mais rápido, pois copia somente os dados de configuração da máquina 

virtual
D.O espaço necessário é uma fração do total de dados de backup
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Teste seu conhecimento – 2

• Qual das afirmações descreve exatamente o papel do servidor de backup?
A.Reúne os dados que serão feitos backups e os envia para o nó de 

armazenamento
B.É responsável pela gravação de dados, que os clientes enviam, no 

dispositivo de backup
C.Gerencia as operações de backup e mantém o catálogo de backup
D.Controla o braço robótico em uma biblioteca de fitas

• No backup para ambiente de fitas, o que significa “shoe shinig”?
A. gravação de dados de múltiplos fluxos contínuos em um única fita
B. Processo de emular os drives de discos e apresentá-los como fitas ao 

software de backup
C. Movimentos repetitivos para frente e para trás que um drive de fita faz 

quando há uma interrupção no fluxo contínuo de dados de backup
D. Processo de excluir conteúdo redundante nos dados de backup
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Teste seu conhecimento – 3

• Qual é a vantagem da desduplicação com base na origem?
A.Melhora o desempenho do client de backup
B.Melhora o desempenho do servidor de backup
C.Reduz a janela de backup para zero
D.Reduz o requisito de largura de banda para fazer backup.
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Exercício: Backup/Recuperação

• Situação atual
 Backup completo é executado todos os domingos e o backup 

incremental é executado nos outros dias.
 O banco de dados da empresa precisa ser encerrado durante o 

processo de backup
 Múltiplas cópias redundantes dos dados que foram feitos backup
 Restrições da largura de banda da rede

• Requisitos da empresa
 Eliminar a necessidade de desligar o banco de dados para se executar 

o backup 
 Necessidade de se fazer backup e recuperação mais rápidos 
 Eliminar cópias redundantes dos dados que foram feitos backup 

• Tarefa
 Proponha e justifique uma solução que atenda as necessidades da 

empresa.
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Perfil da empresa:

A empresa utiliza fitas como principal mídia de armazenamento de backup para seus 
aplicativos.

Situação atual:

 Backup completo é executado todos os domingos e o backup incremental é executado 
nos outros dias.

 O banco de dados da empresa precisa ser encerrado durante o processo de backup

 Múltiplas cópias redundantes dos dados que foram feitos backup

 Restrições da largura de banda da rede

Requisitos:

 Eliminar a necessidade de desligar o banco de dados para se executar o backup 

 Necessidade de se fazer backup e recuperação mais rápidos 

 Eliminar cópias redundantes dos dados que foram feitos backup 

Tarefa:

 Proponha e justifique uma solução que atenda as necessidades da empresa.
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Módulo 11: Replicação local

Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Descrever sobre as várias formas de utilização da réplica local
• Descrever como a consistência é assegurada na replicação no file 

system e no banco de dados
• Descrever as tecnologias de replicação local com base no host, no 

array e na rede
• Explicar as considerações sobre restauração e reinício
• Descrever a replicação local em um ambiente virtualizado
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Este módulo trata sobre as várias formas de utilização da réplica local, a consistência do 
file system e do banco de dados na replicação e das várias tecnologias de replicação 
local com base no host, no armazenamento e na rede. Também será discutido as 
considerações de reinício e recuperação e o detalhamento sobre a replicação local em 
um ambiente virtualizado
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Módulo 11: Replicação local

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Utilização da réplica local
• Consistência do file system do banco de dados 

Aula 1: Visão geral da replicação local
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Esta aula abrange as várias utilizações da réplica local e também trata sobre como a 
consistência é assegurada no file system e na replicação do banco de dados.
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O que é replicação ?

• A replicação poder ser classificada como
 Replicação local

 Replicação de dados dentro de um mesmo array ou datacenter

 Replicação remota
 Replicação de dados em local remoto
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É o processo de criar uma cópia exata (réplica) dos dados.

Replicação

Origem Réplica (destino)

REPLICAÇÃOREPLICAÇÃO
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Atualmente no ambiente empresarial, é imperativo que uma empresa proteja dados de 
missão crítica e minimize os riscos da interrupção dos negócios. Caso ocorra 
interrupções ou desastres locais, é essencial uma rápida restauração e reinício para 
assegurar a continuidade dos negócios (BC/DR). A replicação é uma das maneiras de 
assegurar o BC/DR, pois é o processo de criar uma cópia exata (réplica) dos dados. Estas 
réplicas são utilizadas para operações de armazenamento e reinício, caso haja perda de 
dados e, também são atribuídas à outros hosts para executar várias operações de 
negócios, como backup, relatórios e testes.

A replicação pode ser classificada em duas grandes categorias: local e remota. As 
replicações locais se referem aos dados replicados dentro de um mesmo array ou 
mesmo  datacenter. A replicação remota se refere aos dados replicados em local remoto 
e será discutida no próximo módulo.
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Utilização da réplica local

• Fonte alternativa para backup
• Rápida recuperação
• Atividades de suporte para decisões 
• Plataforma de testes
• Migração de dados
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Uma ou mais réplicas dos dados de origem devem ser criadas para vários propósitos, 
incluindo: 

Fonte alternativa para backup: em operações de backup normais, os dados são lidos a 
partir dos volumes de produção (LUNs) e gravados no dispositivo de backup. Isto causa 
um ônus adicional na infraestrutura de produção, pois as LUNs de produção estão 
envolvidas, simultaneamente, com as operações de produção e com os dados de 
serviços para as operações de backup. A réplica local contém uma cópia exata do point-
in-time (PIT) dos dados de origem, portanto pode ser utilizada como uma fonte para 
executar as operações de backup. Isto alivia a carga de trabalho do backup de I/O nos 
volumes de produção. Outro beneficio da utilização das replicas locais é a redução da 
janela de backup para zero.

Recuperação rápida: caso ocorra perda ou corrupção de dados na origem, a réplica local 
pode ser utilizada para recuperá-los. Caso haja uma falha completa, algumas soluções de 
replicação permitem que a réplica seja utilizada para restaurar os dados para um 
conjunto diferente de dispositivos de origem ou a produção pode ser restaurada na 
réplica. Em ambos os casos, este método oferece rápida recuperação e RTO mínimo, 
comparado com a recuperação tradicional feita à partir de fitas de backup.

Atividades de suporte à decisões, como relatórios ou data warehousing: executar os 
relatórios utilizando os dados nas réplicas, reduz consideravelmente a carga de I/O 
colocada no dispositivo de produção. As réplicas locais também são utilizadas para os 
aplicativos de data warehousing, que podem ser preenchidos pelos dados na réplica, 
evitando-se assim, o impacto no ambiente de produção.

Plataforma de teste: as réplicas locais também podem ser utilizadas para testar novos 
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aplicativos ou atualizações. Por exemplo, uma empresa pode utilizar a réplica para testar 
a atualização do aplicativo de produção. Caso o teste seja bem sucedido, a atualização 
pode ser implementada no ambiente de produção. 

Migração de dados: uma outra utilização para a réplica local é a migração de dados, que 
é executada por várias razões, como migração de uma LUN de capacidade menor para 
uma com maior capacidade, para novas versões do aplicativo.
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Características da réplica

• Capacidade de recuperação e reinício
 A réplica deve ter a capacidade de restaurar os dados no 

dispositivo de origem
 Reiniciar as operações de negócios a partir da réplica 

• Consistência
 A réplica deve ser consistente com a origem 

• A escolha da réplica está ligada ao RPO anterior
 Point-in-Time (PIT) 

 RPO diferente de zero

 Contínuo 
 RPO próximo a zero
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A réplica deve possuir as seguintes características:

Capacidade de recuperação: permite a restauração dos dados para a origem a partir das 
réplicas, em caso de perda ou corrupção de dados.

Capacidade de reinício: permite reiniciar as operações empresariais utilizando as 
réplicas.

Consistência: a réplica deve ser consistente com a origem para que possa ser útil tanto 
nas operações de recuperação quanto nas de reinício. Assegurar a consistência é o 
requisito principal para todas as tecnologias de replicação.

As réplicas podem ser tanto point-in-time (PIT) ou contínuas:

Point-in-time: os dados na réplica são imagens idênticas as da produção em um registro 
de dados e hora específico. Por exemplo, uma réplica de um file system é criada às 4h da 
tarde na segunda-feira, então será chamada de cópia PIT das 4hs de segunda-feira. O 
RPO associará o momento quando o PIT foi criado para o momento em que acontecer 
qualquer tipo de falha na produção. Se houver uma falha na produção às 8h da noite e 
houver um PIT disponível às 4h da tarde, o RPO será de 4 horas (8-4=4). Para minimizar o 
RPO, faça PITs periódicos.

Réplica contínua: os dados na réplica são In-Sync com os dados de produção em todos 
os momentos. O objetivo com qualquer replicação continua é reduzir o RPO à zero, ou 
próximo de zero.
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Entendendo consistência

• A consistência assegura a facilidade de uso da réplica
• A consistência pode ser alcançada através de várias formas para 

o file system e o banco de dados
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Off-line On-line

File System File system desmontado Gravação do conteúdo dos buffers em 
disco 

Banco de dados
Banco de dados desligado

a) Utilizando o princípio dependente de 
gravação de I/O

b) Retendo I/Os na origem antes de criar 
a réplica
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Consistência é o principal requisito para assegurar a facilidade de uso do dispositivo de 
réplica. No caso do file system, a consistência pode ser alcançada tanto mantendo o FS 
off-line, isto é  desmontando o FS, quanto mantendo-o on-line, gravando em disco o 
conteúdo dos buffers antes do host criar a réplica. Da mesma forma, no caso do banco 
de dados, a consistência pode ser conseguida tanto deixando-o off-line para criar réplica 
consistente ou mantendo-o on-line. A réplica consistente do banco de dados pode ser 
criada utilizando o princípio dependente de gravação de I/O ou retendo os I/Os antes de 
criar a réplica.
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Consistência do file system : flushing host buffer

355Módulo 11: Replicação local

File System

Aplicativo

Buffers de memória

Gerenciador de volume lógico

Driver de disco físico

Dados

Flush Buffer

Origem Réplica
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Os file systems armazenam, temporariamente (buffer), os dados na memória do host 
para melhorar o tempo de resposta do aplicativo. Os dados armazenados 
temporariamente (buffered) são gravados periodicamente no disco. Nos sistemas 
operacionais UNIX, sync daemon é o processo que força (flushes) os buffers para o disco 
em intervalos definidos. Em alguns casos, a réplica é criada entre os intervalos definidos, 
o que pode resultar na criação de uma réplica inconsistente. Portanto, os buffers da 
memória do host devem ser descartados (flushed) para assegurar a consistência dos 
dados na réplica, antes de sua criação. Caso os buffers da memória do host não sejam 
descartados, os dados na réplica não possuirão as informações que foram armazenadas 
temporariamente (buffered) no host. Se o file system é desmontado antes da criação da 
réplica, os buffers serão descartados (flushed) automaticamente e os dados serão 
consistente na réplica. 

Se um file system montado é replicado, é necessário algum nível de recuperação, como 
fsck ou log replay, no file system replicado. Quando a replicação do file system e o 
processo de verificação são completados, a réplica do file system pode ser montada para 
uso operacional.
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Consistência do banco de dados: princípio dependente 
de gravação de I/O
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Origem Réplica
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Caso o banco de dados esteja on-line, ele estará disponível para as operações I/O e as 
transações para o banco de dados atualizarão os dados continuamente. Quando o banco 
de dados é replicado enquanto estiver on-line, as mudanças feitas nele devem ser 
aplicadas à réplica, para torná-la consistente. Uma réplica consistente de um banco de 
dados on-line é criada, utilizando o princípio dependente de gravação de I/O, ou retendo 
os I/Os momentaneamente na origem antes da criação da réplica.

O princípio dependente de gravação de I/O é inerente à muitos aplicativos e ao sistema 
de gerenciamento de banco de dados (SGBD) para assegurar consistência. De acordo 
com este princípio, a gravação de I/O não é emitida por um aplicativo até que uma 
gravação de I/O relacionada tenha sido completada. Por exemplo, uma gravação de 
dados depende da conclusão bem sucedida da gravação de registro anterior. 

Para uma gravação ser considerada completa, os bancos de dados precisam que uma 
série de gravações tenham ocorrido em uma ordem determinada. Estas gravações serão 
gravadas em vários dispositivos/ file systems. 

Quando uma réplica é criada, todas as gravações para os dispositivos de origem devem 
ser capturadas no dispositivos de réplicas para assegurar a consistência de dados. A 
figura no slide mostra o processo de replicação da origem para a réplica.

As transações de I/O de 1 a 4 devem ser realizadas para que os dados sejam consistentes 
na réplica. É possível que as transações de I/O 3 e 4 tenham sido copiadas nos 
dispositivos de réplica, mas as transações de I/O 1 e 2 não foram. A figura no slide 
também mostra esta situação. Neste caso, os dados na réplica estão inconsistentes em 
relação aos dados da origem. Se for necessário executar o reinício no dispositivo de 
réplica , I/O4, que estará disponível na réplica, podendo indicar que uma transação 
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específica está completa, mas todos os dados associados à esta transação estarão 
indisponíveis na réplica, tornando-a inconsistente. 

Uma outra maneira de assegurar a consistência é certificar-se de que as gravações de I/O 
para todos os dispositivos de origem foram realizadas durante a criação da réplica.  Isto 
cria uma imagem consistente na réplica, porém os bancos de dados e aplicativos podem 
expirar, caso o I/O for mantido por muito tempo.

Course Introduction 356



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 11: Replicação local

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Tecnologias de replicação local
• Considerações de restauração e reinício

Aula 2: Tecnologias de replicação local

Módulo 11: Replicação local 357
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Esta aula trata sobre várias tecnologias de replicação local com base no host, na rede e 
no storage array e, também, sobre as considerações de restauração e reinício. 
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Replicação com base no host: espelhamento com base 
em LVM

358Módulo 11: Replicação local

Host

Volume lógico

Volume 
físico 1
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físico 2
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Em uma replicação com base em LVM, o gerenciador de volume lógico é responsável por 
criar e controlar o volumes lógicos em nível de host. Um LVM possui três componentes: 
volumes físicos (disco físico), grupos de volume e volumes lógicos. Um grupo de volume
é criado agrupando um ou mais volumes físicos. Os volumes lógicos são criados dentro 
de um determinado grupo de volume. Um grupo de volume pode ter múltiplos volumes 
lógicos. Em uma replicação, cada bloco lógico em um volume lógico é mapeado para 
dois blocos físicos em dois volumes físicos diferentes, como mostrado na figura do slide. 
Uma gravação de aplicativo para o volume lógico é gravada em dois volumes físicos pelo 
driver de dispositivo LVM, também conhecido como espelhamento de LVM. Os espelhos 
podem ser divididos e os dados ali contidos, podem ser acessados independentemente.

Vantagens: a tecnologia de replicação com base em LVM não é dependente à um 
sistema de armazenamento especifico. Normalmente, o LVM é parte do sistema 
operacional e não é necessário uma licença adicional para implementar o espelhamento 
de LVM.

Limitações: cada gravação gerada por um aplicativo gera duas gravações no disco, 
portanto, uma carga adicional é colocada na CPU do host, podendo degradar o 
desempenho do aplicativos. Não é possível, normalmente, apresentar uma réplica local 
com base em LVM à outro host, pois a réplica ainda será uma parte do grupo de volume, 
que normalmente é acessado por um host em uma determinada hora. Caso os 
dispositivos já estejam protegidos por algum nível de RAID no array, então não é 
necessário a proteção adicional oferecida pelo espelhamento do LVM. Esta solução não 
escala para oferecer réplicas de banco de dados e aplicativos federados. Tanto a 
réplica,como a origem são armazenadas em um mesmo grupo de volume, portanto a 
réplica pode tornar-se indisponível, caso haja um erro no grupo de volume. Caso o 
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servidor falhe, tanto a origem quanto a réplica ficam indisponíveis até o servidor volte a 
estar on-line.
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Replicação com base no host: File System Snapshot

• Replicação com base em 
ponteiros

• Utiliza o princípio de copiar 
na primeira gravação 
(CoFW - Copy on First
Write) 

• Utiliza bitmap e blockmap
• Necessita de uma fração de 

espaço utilizado pelo FS de 
produção
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O snapshot do file system (FS) é uma réplica com base em ponteiro, que precisa de uma 
fração de espaço utilizado pela FS de produção. Ele utiliza o princípio de copiar na 
primeira gravação (CoFW -copy on the first write) para criar o snapshot. Quando o 
snapshot é criado, um bitmap e um blockmap são criados nos metadados do Snap FS. O 
bitmap é utilizado para manter o controle dos blocos que foram modificados no FS de 
produção depois da criação do snap. O blockmap é utilizado para indicar o endereço 
exato de onde os dados serão lidos quando forem acessados a partir do Snap FS. 
Imediatamente após a criação do Snapshot do FS, todas as leituras do snapshot são, na 
verdade, servidas pela leitura do FS de produção. Em um mecanismo de copiar na 
primeira gravação, se uma gravação com base em ponteiro for emitida para FS de 
produção pela primeira vez após a criação de um snapshot, o I/O é realizado e os dados 
originais do FS de produção correspondentes àquela localização, são movidos para o 
SnapFS. Só então a gravação é permitida no FS de produção. Consequentemente, o 
bitmap e o blockmap são atualizados. As gravações subsequentes no mesmo local não 
iniciarão a atividade de copiar na primeira gravação. Para ler a partir do Snap FS, o 
bitmap é consultado. Caso o bit seja 0, então a leitura é direcionada para o FS de 
produção. Se o bit for 1, então o endereço do bloco é obtido do blockmap e os dados 
são lidos à partir daquele endereço no Snap FS. Os pedidos de leitura a partir do FS de 
produção funcionam normalmente.
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Replicação local com base no storage array

• Replicação executada pelo ambiente operacional do array
• Origem e réplica estão em um mesmo array
• Tipos de replicação com base em array
 Espelhamento de volume completo
 Replicação de volume completo com base em ponteiro 
 Replicação virtual com base em ponteiro
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RéplicaOrigem

Host de produção
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Em uma replicação local com base no array, o ambiente operacional do array executa o 
processo de replicação local. Os recursos do host, como a CPU e a memória não são 
utilizados neste processo de replicação. Consequentemente, o host não fica 
sobrecarregado pelas operações de replicação. A réplica pode ser acessada por um host 
alternativo para outras operações de negócios.

Nesta réplica, o número necessário de dispositivos de réplica deve ser selecionado em 
um mesmo array e, em seguida, os dados devem ser replicados entre os pares da réplica 
de origem. A figura no slide mostra a replicação local com base no array, onde a origem e 
o destino (réplica) estão no mesmo array e são acessados por diferentes hosts. A 
replicação local com base no storage array é, normalmente implementada de três 
maneiras: espelhamento de volume completo, replicação de volume completo com base 
em ponteiro e replicação virtual com base em ponteiro.
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Espelhamento de volume completo
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No espelhamento do volume completo, o destino é anexado à origem e estabelecido 
como um espelho na origem. Os dados na origem são copiados para o destino. Novas 
atualizações na origem são também atualizadas no destino. Depois que todos os dados 
são copiados, tanto a origem como o destino possuem dados idênticos, o destino pode 
ser considerado como um espelho da origem. Enquanto o destino estiver anexado à 
origem, ele permanece indisponível à qualquer outro host. Entretanto, o host de 
produção continua acessar a origem.

Depois que a sincronização é completada, o destino pode ser de separado da origem e 
torna-se disponível para outras operações da empresa. Tanto a origem quanto o destino 
podem ser acessados para leitura ou gravação pelos hosts de produção e de 
continuidade de negócios, respectivamente. Depois de ser separado da origem, o 
destino torna-se uma cópia da origem point-in-time. O PIT de uma réplica é determinado 
pelo horário em que o destino foi separado da origem. Por exemplo, se o horário da 
separação for 4:00 da tarde, o PIT para o destino é 4:00 da tarde. Após a separação, as 
alterações feitas, tanto na origem quanto na réplica, podem ser rastreadas em alguma 
granularidade pré-definida, o que permite a ressincronização incremental (origem para 
destino) ou a restauração incremental (destino para origem). A granularidade da 
alteração dos dados pode variar entre blocos de 512 byte à blocos de 64KB ou maior. 
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Replicação de volume completo com base em ponteiro

• Oferece cópias completas dos dados da origem no destino
• O dispositivo de destino fica acessível imediatamente pelo host  

BC depois que a sessão de replicação for ativada
• O PIT é determinado pelo horário de ativação da sessão
• O dispositivo de destino é, pelo menos, tão grande quanto o 

dispositivo de origem
• Dois modos
 Modo de cópia completa

 Após o início da sessão, todos os dados da origem são copiados para 
o destino em segundo plano

 Cópia no primeiro acesso (postergado) 
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Um outro método de replicação local com base em array é a replicação de volume 
completo com base em ponteiros. De forma semelhante ao espelhamento completo de 
volume, esta tecnologia pode oferecer cópias completas de dados da origem nos 
destinos. Diferentemente do espelhamento completo de volume, o destino fica acessível 
pelo host BC/DR, imediatamente após a sessão de replicação ser ativada. Portanto, a 
sincronização de dados e  a separação do destino não são necessárias para acessá-lo. 
Aqui, o horário da ativação da sessão de replicação define a cópia do PIT da origem. 

A replicação de volume completo com base em ponteiros pode ser ativada tanto no 
modo copiar no primeiro acesso como no modo cópia completa. Em ambos os casos, no 
horário de ativação, um bitmap de proteção é criado para todos os dados dos 
dispositivos de origem. Este bitmap de proteção rastreia as alterações no dispositivo de 
origem. Os ponteiros no destino são inicializados para mapear os blocos de dados 
correspondentes na origem. Em seguida os dados são copiados da origem para o destino 
com base no modo de ativação.

No modo de cópia completa, todos os dados da origem são copiados para o destino em 
segundo plano. Os dados são copiados, independentemente do acesso. Se for necessário 
acessar um bloco que ainda não tenha sido copiado para o destino, este bloco tem 
preferencia para ser copiado no destino. Em um ciclo completo do modo de cópia 
completa, todos os dados da origem são copiados para o destino. Caso a sessão de 
replicação já estiver terminada, o destino possuirá todos os dados originais da origem no 
point-in-time de ativação. Isto torna o destino uma cópia viável para restauração ou 
outras operações de continuidade de negócios. 
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Cópia no primeiro acesso: gravação para a origem
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Em copiar no primeiro acesso, depois que a sessão é iniciada, os dados são copiados da 
origem para o destino somente quando ocorrerem as seguintes condições:

Um I/O de gravação é emitido para um endereço específico na origem pela primeira vez.

Um I/O de leitura ou gravação é emitido para um endereço especifico no destino pela 
primeira vez.

Quando uma gravação é emitida para a origem pela primeira vez após a ativação de 
sessão de replicação, os dados originais daquele endereço são copiados no destino. 
Após esta operação, os novos dados são atualizados na origem, assegurando que os 
dados originais no point-in-time de ativação sejam preservados no destino.
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Cópia no primeiro acesso: gravação para o destino
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• Quando a gravação é emitida para o destino pela primeira vez, após a 
ativação da sessão de replicação: 
 Os dados originais são copiados da origem para o destino
 Em seguida, os novos dados são atualizados no destino

Origem

B’

Destino

Host de produção Host BC

B

Gravação 
para destino

A

B

C’ C

B’

Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved. 364Módulo 11: Replicação local

Quando uma gravação é emitia para o destino pela primeira vez após a ativação da 
sessão de replicação, os dados originais são copiados da origem para o destino. Depois 
disso, os novos dados são atualizados no destino (ver figura no slide). 
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Cópia no primeiro acesso: leitura a partir do destino
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• Quando uma leitura é enviada para o destino pela primeira vez, após a 
ativação da sessão de replicação: 
 Os dados originais são copiados da origem para o destino e ficam 

disponíveis pra o host BC
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Quando uma leitura é emitida para o destino pela primeira vez após a ativação da sessão 
de replicação, os dados originais são copiados da origem para o destino e se tornam 
disponíveis ao host de BC/DR. 

Em todos os casos, o bit de proteção para blocos de dados na origem é redefinido para 
indicar que os dados originais foram copiados para o destino. O ponteiro para os dados 
de origem pode ser descartado. 

As gravações subsequentes para o mesmo bloco de dados na origem e a leitura ou 
gravação para os mesmos bloco de dados no destino não acionam a operação de copiar, 
portanto este método é chamado de “copiar no primeiro acesso.

Caso a sessão de replicação estiver terminada, então o dispositivo de destino possui 
somente os dados que foram acessados até o término, e não o conteúdo inteiro da 
origem no point-in-time. Neste caso, os dados no destino não podem ser utilizados para 
restauração, pois não é uma réplica completa da origem.
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Replicação virtual com base em ponteiro

• Os destinos não retém os dados, mas ponteiros para onde os 
dados estão localizados 
 No início da sessão, o dispositivo de destino retém os ponteiros 

para os dados no dispositivo de origem
 O destino necessita de uma pequena fração do tamanho dos 

volumes da origem

• Os dispositivos de destino se tornam acessíveis assim que a 
sessão é iniciada 

• Utiliza o princípio de copiar na primeira gravação (CoFW)
• Este método é recomendado, caso as alterações na origem 

sejam normalmente menores que 30%
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Na replicação virtual com base em ponteiro, o destino possui ponteiros para a 
localização dos dados na origem no momento da ativação da sessão de replicação. O 
destino não possui dados em nenhum momento. Portanto, o destino é conhecido como 
réplica virtual. Semelhante a replicação de volume completo com base em ponteiro, o 
destino torna-se acessível imediatamente após a ativação da sessão de replicação. Este 
método de replicação utiliza a tecnologia de copiar na primeira gravação e é, 
normalmente recomendada quando as alterações na origem são menores do que 30%.
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Replicação virtual com base em ponteiros (CoFW): gravação 
para origem 

• Quando uma gravação é emitida para a origem, pela primeira vez, após a 
ativação da sessão de replicação: 
 Os dados originais, naquele endereço, são copiados para um local de 

salvamento
 O ponteiro no destino é atualizado para apontar para estes dados no local de 

salvamento
 Finalmente, a nova gravação é atualizada na origem
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Quando uma gravação é emitida para a origem, pela primeira vez após a ativação da 
sessão de replicação, os dados originais naquele endereço são copiados para uma área 
pré-definida no array. Esta área é, geralmente, conhecida como local de salvamento. O 
ponteiro no destino é atualizado para mostrar estes dados no local de salvamento. 
Depois disso, a nova gravação é atualizada na origem.
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Replicação virtual com base em ponteiro (CoFW): gravação 
para o destino 

• Quando uma gravação é emitida para o destino, pela primeira vez após a 
ativação da sessão de replicação:
 Os dados originais do dispositivo de origem são copiados para o local de 

salvamento
 O ponteiro é atualizado para os dados no local de salvamento
 Um outra cópia dos dados originais é criada no local de salvamento antes que 

a nova gravação seja atualizada no local de salvamento
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Quando a gravação é emitida para o destino pela primeira vez após a ativação da sessão 
de replicação, os dados são copiados da origem para o local de salvamento, e o ponteiro 
é atualizado para os dados no local de salvamento. Um outra cópia dos dados originais é 
criada no local de salvamento antes da nova gravação ser atualizada naquele local. 
Gravações subsequentes no mesmo bloco de dados na origem ou destino não acionam 
uma operação de cópia.

Quando a leitura é emitida para o destino, blocos de dados não alterados desde a 
ativação da sessão são lidos da origem, enquanto os blocos de dados que foram 
alterados, são lidos do local de salvamento.

Os dados no destino são uma exibição combinada de dados não alterados na origem e 
dados no local de salvamento. A indisponibilidade do dispositivo de origem invalida os 
dados no destino. O destino possui somente ponteiros para os dados, e, portanto, a 
capacidade física exigida para o destino é uma fração do dispositivo de origem. A 
capacidade necessária para o local de salvamento depende da quantidade esperada de 
alteração dos dados.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Rastrear as alterações para a origem e destino
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Origem

Destino

0 não alterado alterado

OR lógica

No PIT

Destino

Origem
Após PIT…

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0 0

0 0 1 1 0 0 0 1

1 0 1 1 0 1 0 1

1

Para ressincronização/restauração
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As atualizações podem ocorrer no dispositivo de origem após a criação das réplicas 
locais point-in-time. Se o objetivo principal da replicação local for ter uma cópia viável 
point-in-time para recuperação de dados ou operações de recuperação, então os 
dispositivos de réplicas não devem ser modificados. As alterações podem ocorrer no 
dispositivo de réplica, caso seja utilizado para outras operações de negócios. Para 
permitir a ressincronização incremental ou operações de restauração, as alterações 
devem ser rastreadas, tanto para os dispositivos de origem como os de réplica após o 
point-in-time. Isto é feito normalmente, utilizando bitmaps, onde cada bit representa um 
bloco de dados. O tamanho do bloco de dados pode variar entre 512 bytes até 64KB ou 
maior. Por exemplo, se o tamanho de um bloco é 32KB, então um dispositivo de 1GB 
precisa de 32,768 bits (1GB dividido por 32KB). O tamanho do bitmap deve ser de 4 KB. 
Se os dados de qualquer bloco de 32 KB forem alterados, o bit correspondente no 
bitmap é marcado. Se o tamanho do bloco for reduzido para fins de rastreamento, então 
o tamanho do bitmap aumenta proporcionalmente.

Quando uma réplica é criada, os bits na origem e os bitmaps no destino são todos 
definidos para 0 (zero). Qualquer alteração para a origem ou réplica é, então marcada, 
definindo o bit apropriado para 1 no bitmap. Quando a ressincronização ou restauração 
for necessária,  uma operação OR lógica é executada entre o bitmap da origem e o 
bitmap do destino. O bitmap resultante desta operação refere-se à todos os blocos que 
foram alterados tanto na origem como na réplica.  Isto permite uma ressincronização
otimizada ou uma operação de restauração, pois elimina a necessidade de copiar todos 
os blocos entre a origem e a réplica. A direção do movimento de dados depende se a 
ressincronização ou a operação de restauração for executada. Se a ressincronização for 
necessária, as alterações para a réplica são sobre-gravadas com os respectivos blocos da 
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origem. Se a restauração for necessária, as alterações são sobre-gravadas com os 
respectivos blocos a partir da réplica. Em qualquer um do casos, as alterações para a 
origem ou destino não podem ser preservadas simultaneamente.
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Considerações de restauração e reinício
• A origem possui falhas
 Corrupção lógica ou falha física dos dispositivos de origem

• Solução
 Restaurar os dados do destino para a origem

 A restauração poderá ser, normalmente, feita de modo  incremental
 Os aplicativos podem ser reiniciados mesmo antes da sincronização ter 

sido completada
-----OR------

 Iniciar a produção no destino
 Criar uma “cópia de ouro” do dispositivo de destino antes de reiniciar o 

destino
 Resolver os problemas da origem enquanto continuam as operações 

no destino
 Após resolver o problema, restaurar os últimos dados no destino para a 

origem
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As réplicas locais são utilizadas para restaurar dados para dispositivos de produção. 
Alternativamente, os aplicativos podem ser reiniciados utilizando réplicas consistentes 
point-in-time. 

As réplicas são utilizadas para restaurar os dados para os dispositivos de produção, caso 
ocorra corrupção lógica dos dados nos dispositivos de produção, o que significa que os 
dispositivos estão disponíveis, mas os dados neles não são válidos. Exemplos de 
corrupção lógica incluem exclusão acidental de dados (tabelas ou entradas no banco de 
dados), entrada de dados incorreta e atualizações de dados incorretas. As operações de 
restauração à partir da réplica são incrementais e oferecem pequeno RTO. Em alguns 
casos, os aplicativos podem ser retomados nos dispositivos de produção antes do 
término da cópia de dados. Deve-se parar o acesso aos dispositivos de produção ou de 
réplica antes da operação de restauração.

Os dispositivos de produção também devem ficar indisponíveis devido às falhas físicas, 
como falha do servidor de produção ou do drive físico. Neste caso, os aplicativos devem 
ser reiniciados utilizando os dados da ultima réplica. Como proteção contra falhas 
futuras, uma “cópia de ouro” da réplica (uma outra cópia do dispositivo de réplica) deve 
ser criada para preservar  uma cópia dos dados no caso de falhas ou corrupção dos 
dispositivos de réplica. Depois do problema resolvido, os dados dos dispositivos de 
réplicas podem ser restaurados de volta para os dispositivos de produção.

As réplicas de volume completo (tanto do modo espelhado de volume completo, como 
no modo de cópia completa com base em ponteiros) podem ser restauradas para os 
dispositivos originais de origem ou para um novo conjunto de dispositivos de origem. As 
restaurações para os dispositivos de origem originais podem ser incrementais, mas as 
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restaurações para um novo conjunto de dispositivos são operações de cópia de volume 
completo. 

Nas replicações virtuais com base em ponteiro e de volume completo com base em 
ponteiros no modo de copiar no primeiro acesso, o acesso aos dados na réplica depende 
da integridade e acessibilidade dos volumes da origem. Se o volume da origem estiver 
inacessível por qualquer motivo, estas réplicas não podem ser utilizadas para a operação 
de restauração ou de reinício.
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Comparação das tecnologias de replicação local

Fator Espelhamento de 
volume completo

Replicação de volume 
completo com base 
em ponteiro

Replicação virtual 
com base em 
ponteiro

Impacto de 
desempenho na 
origem devido a 
réplica

Nenhum impacto

Modo de cópia completa 
– nenhum impacto
Modo CoFA – pouco 
impacto

Alto impacto

Tamanho do destino
Pelo menos, o 
mesmo da origem

Pelo menos, o mesmo da 
origem

Pequena fração do de 
origem

Disponibilidade da 
origem para 
restauração

Não necessária
Modo de cópia completa–
não necessária
Modo CoFA – necessária 

Necessária

Acessibilidade para 
o destino

Somente após a 
sincronização e 
separação da origem

Acessível imediatamente Acessível 
imediatamente
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Esta tabela resume a comparação entre as tecnologias de espelhamento de volume 
completo, de volume completo com base em ponteiro e de replicação virtual com base 
em ponteiro.

Nota:

Muitos arrays com base nas tecnologias de replicação permitem que os dispositivos de 
origem mantenham as relações de replicação com múltiplos destinos.

• Réplicas mais frequentes reduzirão o RPO.

• Cada PIT poderia ser utilizado para uma atividade de BC/DR diferente e também como 
pontos de restauração.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Replicação local com base na rede: proteção contínua de 
dados
• A replicação ocorre na camada de rede entre os hosts e storage 

arrays
 Ideal para ambientes altamente heterogêneos

• Normalmente, oferece a capacidade de restaurar os dados para 
qualquer point-in-time anterior
 RPOs são aleatórios e não precisam ser definidos previamente

• As alterações de dados são capturadas continuamente e 
armazenadas em um local separado dos dados de produção

• CDP é implementado utilizando
 Volume de registros
 Aplicativo CDP
 Divisor de gravação
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Na replicação com base em rede, a replicação ocorre na camada da rede entre os hosts e 
os storage arrays. A replicação com base em rede une os benefícios das replicações com 
base em array e com base em host. Liberando as replicações dos servidores e arrays, a 
replicação pode trabalhar através de um grande número de plataformas de servidores e 
storage arrays, tornando-a ideal para ambientes altamente heterogêneos,

CDP (Continuous Data Protection, proteção contínua de dados) é a tecnologia utilizada 
por replicações locais e remotas com base em rede, e será detalhada no módulo 12.

Em um ambiente de data center, os aplicativos de missão críticas requerem, 
frequentemente, pontos de recuperação de dados ilimitados e instantâneos. As 
tecnologias tradicionais de proteção de dados oferecem pontos de recuperação 
limitados. Caso ocorra perda de dados, o sistema pode ser revertido somente para o 
último ponto de recuperação disponível.

O espelhamento oferece replicação contínua, porém, caso a corrupção lógica ocorra nos 
dados de produção, o erro pode propagar para o espelho, o que torna a réplica inútil.  
Em uma operação normal, o CDP oferece a capacidade de restaurar os dados para 
qualquer PIT anterior através do rastreamento de todas as alterações para os 
dispositivos de produção e mantendo as imagens point-in-time consistentes.

NO CDP, as alterações de dados são capturadas continuamente e armazenadas em local 
separado do armazenamento primário. Além disso, os RPOs são aleatórios e não 
precisam ser definidos com antecedência. Com o CDP, a recuperação da corrupção e 
dados não representa qualquer problema, pois permite voltar para uma imagem do PI,T 
anterior ao incidente de corrupção. O CDP utiliza um volume de registros para armazenar 
todas as alterações de dados no armazenamento primário. O volume de registros 
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contém todos os dados que foram alterados desde o momento em que a sessão de 
replicação começou. O volume de espaço, que é configurado para os registros, determina 
até onde os pontos de recuperação podem voltar. O CDP também utiliza o dispositivo CDP
e o divisor de gravação. A implementação do CDP pode ser, também, com base no host, 
no qual o software do CDP é instalado em uma máquina de host separado. O aplicativo 
do CDP é uma plataforma de hardware inteligente, que executa o software CDP e 
gerencia as replicações de dados remotos e locais. Os divisores de gravação interceptam 
a gravação para o volume de produção do host e dividem cada gravação em duas cópias. 
A divisão de gravação pode ser executada no host, no fabric ou no storage array.
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Operação de replicação local CDP

373Módulo 11: Replicação local

SAN

Host

Volume de 
produção

Aplicativo CDP

Réplica Registros de 
CDP

Divisor de
gravação

Storage Array
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A figura no slide descreve a replicação local do CDP. Neste método, a réplica é 
sincronizada com a origem antes do início da replicação, para então o processo começar. 
Depois que a replicação começa, todas as gravações para a origem são dividas em duas 
cópias. Uma das cópias é enviada para o aplicativo do CDP e a outra para o volume de 
produção. Quando o CDP recebe uma cópia de uma gravação, ela é gravada no volume 
de registros juntamente com seu registro de data e hora.  Em seguida, os dados do 
volume de registros são enviados para a réplica em intervalos pré-definidos.

Enquanto recupera os dados para a origem, o aplicativo do CDP restaura os dados da 
réplica e a aplica as entradas dos registros até o momento escolhido para recuperação.
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Módulo 11: Replicação local

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Espelhamento de um volume virtual
• Replicação das máquinas virtuais

Aula 3: Replicação local em ambiente virtualizado
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Esta aula abrange o espelhamento do volume virtual e a replicação das máquinas 
virtuais.
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Replicação local em ambiente virtualizado

• Replicação local (espelhamento) de um volume virtual atribuído 
ao host
 O espelhamento é executado pelo aplicativo de virtualização

• Replicação de máquinas virtuais 
 VM snapshot
 VM clone
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Até o momento, a discussão foi focada na replicação local em um ambiente de 
infraestrutura física. Em um ambiente virtualizado, juntamente com os volumes de 
armazenamento de replicação, a replicação de uma máquina virtual (VM) é executada 
pelo hypervisor. Para uma replicação local com base no hypervisor, há duas opções 
disponíveis: VM Snapshot e VM Clone. Entretanto, em um ambiente virtualizado, os 
dados nos volumes virtuais podem, também, ser replicados com a ajuda da camada de 
virtualização no SAN.
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Replicação local do volume virtual

376
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Em um ambiente virtualizado, o aplicativo de virtualização em SAN abstrai as LUNs e cria 
volumes virtuais, que são apresentados ao host. O aplicativo de virtualização possui a 
capacidade de espelhar os dados de um volume virtual entre as LUNs. A figura no slide 
ilustra um volume virtual que está espelhado entre os arrays em um data center. Cada 
I/O para o volume virtual é espelhado para as LUNs subjacentes no arrays. Caso uma 
interrupção ocorra em um dos arrays, o aplicativo de virtualização será capaz de 
continuar a processar o I/O no trecho de espelhamento. Após a restauração da falha do 
storage array, os dados de uma LUN sobrevivente são resincronizados para o trecho 
recuperado.
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VM Snapshot

• Captura o estado e os dados de uma VM em execução em um 
PIT específico 

• Utiliza um arquivo separado delta para gravar todas as alterações 
no disco virtual, desde o momento em que a sessão do snapshot 
foi ativada

• Restaura todas as configurações no Guest OS para o PIT
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VM Snapshot captura o estado e os dados de uma máquina virtual em execução, em um 
ponto específico no tempo. O estado do VM inclui os arquivos de VM, como BIOS, a 
configuração de rede e seu estado de energia (ligado, desligado ou suspenso). Os dados 
da VM incluem todos os arquivos que formam a VM, incluindo os discos virtuais e a 
memória. Um VM Snapshot utiliza um arquivo separado delta para registrar todas as 
alterações no disco virtual, desde o momento em que acesso de snapshot foi ativado. Os 
snapshots são úteis quando a VM precisa ser revertida ao estado anterior em casos de 
corrupções lógicas. Revertendo a VM para o estado anterior faz com que, todas as 
configurações no guest OS  sejam revertidas para o PIT em que o snapshot foi criado. Há 
alguns desafios associados à tecnologia da VM Snapshot. Ela não suporta a replicação de 
dados, caso uma máquina virtual acesse os dados utilizando discos brutos, além de que, 
a utilização do hypervisor para executar os snapshots aumenta a carga no computador e 
impacta seu desempenho.
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VM Clone

• Uma cópia idêntica de uma VM existente
 Os clones são criados para diferentes usos, como testes
 As alterações feitas em  uma VM clone, não afeta a VM-pai e vice 

versa

• É atribuído uma identidade de rede separada ao VM clone
 O clone possui seu endereço MAC próprio separado

• É útil quando há a necessidade de implementar múltiplas VMs 
idênticas
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VM Clone é outro método que cria uma cópia idêntica de uma máquina virtual. Quando 
a operação de clonagem está completa, o clone torna-se uma VM separada de sua VM-
pai. O clone possui seu próprio endereço MAC e as alterações feitas no clone não afetam 
a VM-pai. De forma semelhante, as alterações feitas na VM-pai não aparecem no clone. 
O VM Clone é um método útil quando há a necessidade de implementar muitas VMs 
idênticas. Instalar guest OS e aplicativos em múltiplas VMs é uma tarefa que consome 
muito tempo. O VM Clone ajuda a simplificar este processo. 
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Módulo 11: Replicação local

• EMC SnapView
• EMC TimeFinder
• EMC RecoverPoint

O conceito na prática
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A seção conceito na prática abrange os vários produtos de replicação local da EMC como 
EMC SnapView, EMC TimeFinder e EMC RecoverPoint.
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EMC SnapView

• SnapView Snapshot
 Visão lógica do volume de produção
 Utiliza o princípio CoFW

• SnapView Clone
 Cópias de volume completo que necessitam 

do mesmo espaço de disco que a origem
 Torna-se uma cópia PIT, uma vez que o clone 

é interrompido  na origem
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SnapView é um software EMC VNX de replicação local com base em array, que cria uma 
cópia virtual com base em ponteiro e espelhamento de volume completo da origem, 
utilizando, respectivamente, SnapView Snapshot e SnapView Clone.

SnapView Snapshot

SnapView Snapshot não é uma cópia completa do volume de produção. É uma visão 
lógica do volume de produção com base no momento em que o snapshot foi criado. Os 
snapshot são criados em segundos e podem ser desativados quando não forem mais 
necessários. 

O recurso de “reversão” do snapshot oferece restauração instantânea para o volume de 
origem. As principais terminologias do snapshot do SnapView são as seguintes:

Sessão SnapView: o mecanismo do snapshot do SnapView é ativado quando uma sessão 
inicia e é desativado quando a sessão termina. Um snapshot aparece off-line até que 
haja uma sessão ativada. Múltiplos snapshots podem ser incluídos em uma sessão.

RLP (Reserved LUN Pool, pool de LUNs reservadas): é uma área privada, também 
chamada de área de salvamento, utilizada para conter dados da cópia da primeira 
gravação. A parte “reservada do nome se refere ao fato das LUNs estarem reservadas e, 
portanto, não podem ser atribuídas ao host.

SnapView Clone

SnapView Clones são cópias de volume completo  que necessitam do mesmo espaço de 
disco que a origem. Estas cópias PIT podem ser utilizadas para outras operações de 
negócios, como backup e testes. SnapView Clone permite a resincronização incremental 
entre a origem e a réplica. A interrupção do Clone é o processo de rompimento  do clone 
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de sua origem. Depois que o clone é interrompido, ele se torna uma cópia PIT e 
disponível para outras operações de negócios.
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EMC TimeFinder

• TimeFinder/Snap
 Cria PIT lógicos que economizam espaços (snapshots)
 Permite criar múltiplos snapshots à partir de uma única origem

• TimeFinder/Clone
 Cria uma cópia PIT do volume da origem
 Utiliza a tecnologia de replicação de volume completo com base 

em ponteiros
 Permite criar múltiplos clones à partir de um único dispositivo de 

origem

Módulo 11: Replicação local 381

Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved. 381Módulo 11: Replicação local

A família dos produtos TimeFinder é formada por duas soluções base e quatro soluções 
complementares. As soluções bases são TimeFinder/Clone e TimeFinder/Snap. As 
soluções complementares são TimeFinder/Clone Emulation, TimeFinder/Consistency
Groups, TimeFinder/Exchange Integration Module e TimeFinder/SQL Integration
Module.

TimeFinder está disponível tanto para sistemas abertos, como para mainframes. As 
soluções base suportam diferentes tecnologias de replicação locais com base no storage 
array, discutidas neste módulo. As soluções complementares são personalizações das 
réplicas para aplicativo especifico ou ambientes de banco de dados.

TimeFinder/Snap

TimeFinder/Snap cria imagens PIT lógicas, que economizam espaços chamadas 
snapshots. Os snapshots não são cópias completas, mas contém ponteiros para os dados 
de origem. O dispositivo de destino utilizado pelo TimeFinder/Snap são chamados de 
dispositivos virtuais, VDEV. Ele mantém os ponteiros para o dispositivo de origem ou 
dispositivos de salvamento. Os dispositivos de salvamento mantém os dados point-in-
time que foram alterados na origem após o início da sessão de replicação. 
TimeFinder/Snap permite criar múltiplos snapshots à partir de um único dispositivo de 
origem. 

TimeFinder/Clone

TimeFinder/Clone cria uma cópia PIT do volume da origem que pode ser utilizada para 
backups, suporte à decisões ou para qualquer outro processo que necessite acesso 
paralelo aos dados de produção. O TimeFinder/Clone utiliza a tecnologia de replicação 
de volume completo com base em ponteiros. O TimeFinder/Clone permite criar 
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múltiplos clones à partir de um único dispositivo de produção e todos os clones se 
tornam disponíveis imediatamente, para o acesso de leitura e gravação.
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EMC RecoverPoint

• Oferece proteção contínua e recuperação de dados para 
qualquer PIT

• Utiliza a tecnologia de divisão no servidor, no fabric ou no array 
para espelhar uma gravação no aplicativo RecoverPoint

• Oferece failover automático de aplicativo RecoverPoint
• A família de produtos inclui
 RecoverPoint/CL
 RecoverPoint/EX
 RecoverPoint/SE
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RecoverPoint é um produto único, de alto desempenho e de custo-benefício que oferece 
proteção de dados remota e local, tanto para ambientes físicos como virtuais. Oferece 
uma recuperação mais rápida e pontos de recuperação ilimitados. RecoverPoint oferece 
proteção de dados contínua e executa a replicação entre as LUNs. Além disso, utiliza 
tecnologia de divisão leve, tanto no servidor do aplicativo, fabric ou arrays, para espelhar 
uma gravação no aplicativo RecoverPoint. A família dos produtos RecoverPoint incluem 
RecoverPoint/CL, RecoverPoint/EX e RecoverPoint/SE.

RecoverPoint/CL é um produto de replicação para servidor e ambientes de 
armazenamento heterogêneos, que suporta storage arrays da EMC ou não. Este produto 
suporta divisores de gravação com base no host, fabric ou array.

RecoverPoint/EX suporta replicações entre storage arrays da EMC e, permite somente, 
divisores de gravação com base em array.

RecoverPoint/SE é uma versão do RecoverPoint voltado para os arrays de séries VNX e 
permite, somente, host com base em Windows e divisores de gravação com base em 
array.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 11: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Utilização das réplicas locais
• Consistência no file system na replicação do banco de dados
• Replicação com base no host, no storage array e na rede 
• Considerações de restauração e reinicialização
• Replicação local de um volume virtual
• VM snapshot e VM clone
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Este módulo abrangeu as várias utilizações da réplica local, juntamente com a 
consistência do file system e database na replicação. Além disso, apresentou as várias 
tecnologias de replicação local com base no host, no armazenamento e na rede. Mais 
ainda, este módulo focou nas considerações de restauração e reinício para a réplica local 
e a detalhou no ambiente virtualizado. 

As réplicas locais são utilizadas para várias finalidades como origem alternativa para 
backup, recuperação rápida, suporte à decisões, testes de plataformas e migração de 
dados.

A réplica deve ser consistente com a origem, para que seja útil tanto para operações de 
recuperação, como de reinício. Assegurar a consistência é o principal requisito para 
todas as tecnologias de replicação.

As replicações com base no host, no storage array e em rede são as principais 
tecnologias utilizadas para replicação local. A replicação do file system e com base em 
LVM são exemplos de replicação local com base no host. A replicação com base no 
storage array pode ser implementada com soluções distintas, chamadas espelhamento 
de volume completo, replicação de volume completo com base em ponteiro e replicação 
virtual com base em ponteiro. CDP (Continuous Data Protection, proteção contínua de 
dados) é um exemplo de replicação com base em rede.

Em um ambiente virtualizado, a replicação da máquina virtual (VM) é o principal 
requisito para um processo de continuidade de negócios de sucesso. Normalmente, a 
replicação local da VM (VM Snapshot e VM Clone) é executada pelo hypervisor no nível 
do computador. Entretanto, ela também pode ser executada no nível de armazenamento 
utilizando a replicação local com base no array, como no ambiente físico.
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Teste seu conhecimento – 1
• Qual é a vantagem da replicação virtual com base em ponteiro?

A. O dispositivo de origem não precisa estar íntegro para restauração.
B. Local de salvamento não é necessário para ativar a sessão.
C. Menos espaço de armazenamento é necessário para criar réplica.
D. Não há impacto no desempenho na origem devido à replicação.

• Qual das alternativas é verdadeira sobre a replicação de volume 
completo com base em ponteiro?

A. O tamanho do destino é uma pequena fração da origem
B. O tamanho do destino é, pelo menos, igual ao da origem
C. O destino pode ser acessado somente após a sincronização e a 

liberação da origem.
D. O destino possui somente ponteiros para salvar a localização à todo 

momento.
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Teste seu conhecimento – 2

• Na tecnologia contínua de proteção de dados, qual fator determina o 
quanto atrasados os pontos de recuperação podem chegar?
A.Volume de espaço que é configurado pela réplica.
B.Tipo do divisor de gravação utilizado na replicação.
C.Volume de espaço que é configurado pelo registro.
D.Variação de alterações acontecendo na réplica.

• Quando os dados são copiados da origem para o destino no modo de 
replicação de copiar no primeiro acesso?
A.Uma leitura acontece pela primeira vez à partir do local na origem
B.Uma leitura ou gravação acontece pela primeira vez no local na origem.
C.Todas as leituras e gravações acontecem pela primeira vez no local do 

destino.
D.Todas as gravações enviadas para um local no destino.
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Teste seu conhecimento – 3

• O que acontece na configuração do Guest OS quando uma VM é 
revertida a partir de seu snapshot?
A.As configurações do Guest OS são revertidas para o PIT da 

criação do snapshot.
B.As configurações do Guest OS são preservadas.
C.As configurações do Guest OS são duplicadas na nova VM.
D.As configurações são perdidas e precisam de configuração 

manual.
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Exercício: Replicação 
• Cenário
 Dados de missão crítica de uma empresa são armazenados em volumes 

de RAID 1
 Os aplicativos do banco de dados utilizam 1TB de armazenamento
 A média de alteração de dados em 24 hours é de 60 GB

• Requisitos
 É necessário uma solução que atenda a corrupção lógica do banco de 

dados
 RPO máximo de 1 hora
 A solução deve suportar o requisito de restauração de dados antigos de 

até 8 horas
 Minimizar o volume de armazenamento utilizado para a proteção de 

dados
• Tarefa
 Sugerir uma solução de replicação local apropriada para atender os 

requisitos de RPO com o mínimo de quantidade de armazenamento. 
 Estimar o armazenamento físico necessário para esta solução.
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Cenário:

Uma fábrica armazena dados de seus aplicativos de missões críticas em um storage array 
high end com configuração RAID 1. O aplicativo do database possui 1 TB de 
armazenamento e precisa de disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. A 
média de alterações de dados em 24 horas é 60 GB.

Necessidades:

Uma solução para atender a corrupção lógica do database

RPO máximo de 1 hora

A solução deve suportar o requisito de restauração de dados antigos de até 8 horas 

Minimizar o volume de armazenamento utilizado para a proteção de dados

Tarefa:

Sugerir uma solução de replicação local apropriada para atender os requisitos de RPO 
com o mínimo de quantidade de armazenamento. Estimar o armazenamento físico 
necessário para esta solução.
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Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Explicar os modos de replicação síncrona e assíncrona 
• Descrever as tecnologias de replicação remota com base no host, 

no array e na rede
• Descrever a replicação remota de três locais
• Explicar a solução de migração de dados
• Descrever a replicação remota e a migração em ambiente 

virtualizado 

Módulo 12: Replicação remota
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Este módulo foca os modos de replicação remota síncrona e assíncrona e também as tecnologias 
de replicação remota com base no host, no array e na rede. Além disso, o módulo detalha a 
replicação remota em três locais e as soluções de migração de dados, assim como as mesmas em 
ambientes virtualizados. 
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Módulo 12: Replicação remota

Aula 1: Visão geral da replicação remota

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:

• Replicação remota síncrona e assíncrona
• Largura de banda necessária para replicação remota síncrona 

e assíncrona

390Módulo 12: Replicação remota
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Esta aula abrange os modos de replicação síncrona e assíncrona, como também a largura de 
banda necessária para ambas replicações. 
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O que é replicação remota?

• Processo de criar réplicas em locais remotos 
 Direcionado aos riscos associados à paralizações regionais

• Modos de replicação remota 
 Síncrona
 Assíncrona 

391

Storage Array – local de origem Storage Array – local remoto

REPLICAÇÃOREPLICAÇÃO
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Replicação remota é o processo de criar réplicas de informações ativas em locais remotos. A 
replicação remota auxilia as organizações a diminuírem os riscos associados às paralizações 
regionais, resultantes de desastres naturais ou ocasionadas pelo homem. Durante os desastres, a 
carga de trabalho pode ser deslocada para um local remoto, a fim de assegurar a continuidade 
das operações de negócios. Semelhante às réplicas locais, as réplicas remotas também podem 
ser utilizadas para outras operações de negócios. Os dois tipos de replicação remota são 
replicação síncrona e assíncrona.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Replicação síncrona – 1 

• Uma gravação é confirmada tanto na 
réplica de origem como na remota 
antes de ser reconhecida pelo host

• Assegura que a origem e a réplica 
tenham dados idênticos o tempo 
todo
 Mantém a ordem das gravações

• Oferece RPO próximo à zero

392Módulo 12: Replicação remota

1

3

4

2

Gravação de dados

Reconhecimento de dados

Host

Destino no
local remoto

Origem
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Na replicação remota síncrona, as gravações devem ser confirmadas à origem e à réplica remota 
(ou destino) antes da confirmação de “gravação completa” para o host. Não podem ocorrer 
gravações adicionais na origem até que cada gravação anterior tenha sida concluída e 
confirmada. Isto assegura que os dados sejam idênticos na origem e na réplica, em todos os 
momentos. Além disso, as gravações são transmitidas para o local remoto, exatamente na 
mesma ordem que são recebidas na fonte. Portanto, a ordem de gravação é mantida. Caso uma 
falha ocorra no local da origem, a replicação remota síncrona oferece RPO zero ou próximo a 
zero. 
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Replicação síncrona – 2 

• O tempo de resposta depende 
da largura da banda e da 
distância

• A largura de banda precisa ser 
maior do que o máximo de 
carga de trabalho de gravação

• Normalmente implantado para 
distâncias menores que 200 km 
(125 milhas) entre dois locais

393Módulo 12: Replicação remota
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O tempo de resposta do aplicativo é aumentado com a replicação remota síncrona, pois as 
gravações devem ser confirmadas tanto na origem quanto no destino, antes de enviarem a 
confirmação de “gravação completada” ao host.  O grau de impacto no tempo de resposta 
depende, principalmente, da distância entre os locais, a largura da banda e a qualidade do 
serviço de infraestrutura de conectividade da rede. Caso a largura da banda, oferecida pela 
replicação remota síncrona, for menor do que a carga máxima de trabalho de gravação, haverá 
momentos durante o dia em que o tempo de resposta possa ser excessivamente prolongado, 
levando à interrupção dos aplicativos. As distâncias nas quais a replicação síncrona pode ser 
implementada dependem da capacidade de tolerância do aplicativo às extensões do tempo de 
resposta. Normalmente, é implantada em distâncias entre os dois locais menores do que 200 km 
(125 milhas).
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Replicação assíncrona – 1 

• Uma gravação é confirmada na origem 
e imediatamente confirmada para o 
host

• Os dados são armazenados 
temporariamente na origem e 
transmitidos para o local remoto mais 
tarde

• RPO finito
 A réplica estará atrasada em relação à 

origem por uma quantidade finita
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Na replicação remota assíncrona, a gravação é confirmada na origem e, imediatamente 
confirmada ao host. Neste modo, os dados são armazenados temporariamente na origem e 
transmitidos ao local remoto mais tarde. O tamanho deste atraso é igual a quantidade de dados 
no buffer da origem.

Portanto, a replicação remota assíncrona oferece solução de recuperação de desastre de RPO 
finito (diferente de zero).
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Replicação assíncrona – 2 

• O RPO depende do tamanho do 
buffer e da disponibilidade da 
largura de banda da rede

• Precisa de largura de banda igual 
ou maior do que a média da carga 
de trabalho de gravação

• Deve-se oferecer capacidade 
suficiente do buffer

• Pode ser implantada para longas 
distâncias
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A replicação assíncrona elimina o impacto no tempo de resposta do aplicativo, pois as gravação 
são confirmadas, imediatamente, ao host de origem. Isto permite a implantação da replicação 
assíncrona para distâncias superiores, variando entre centenas à milhares de quilômetros, entre 
os locais de origem e o remoto. Neste caso, a largura de banda necessária pode ser provisionada, 
igual ou maior do que a média  da carga de trabalho de gravação. Os dados podem ser 
armazenados temporariamente durante os momentos em que a largura da banda não for 
suficiente, e serem transferidos mais tarde para o local remoto. Portanto, deve-se fornecer 
capacidade suficiente do buffer. O RPO depende do tamanho o buffer, da largura de banda da 
rede e da carga de trabalho da gravação para a origem. A implementação da replicação 
assíncrona pode aproveitar a localidade de referência (gravações repetidas em um mesmo local). 
Caso haja múltiplas gravações no mesmo local no buffer antes da transmissão para o local 
remoto, somente a versão final dos dados é transmitida. Este recurso economiza a largura de 
banda do link.

Nota: Em ambos os modos de replicação, síncrona e assíncrona, somente as gravações para a 
origem são replicadas. As leituras ainda são servidas à partir da origem.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Tecnologias de replicação remota com base no host, no 

storage array e na rede 
• Replicação remota de três locais
• Solução de migração de dados
• Replicação remota em ambiente virtualizado

Aula 2: Tecnologias de replicação remota
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Esta aula foca nas tecnologias de replicação remota com base no host, no array e na rede. 
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Replicação remota com base no host

• A replicação é executada pelo software com base no host
• Replicação com base no LVM
 Todas as gravações para o grupo de volume da origem são 

replicadas para o o grupo de volume do destino pelo LVM
 Pode ser síncrona ou assíncrona

• Envio de registros
 Normalmente utilizado no ambiente do banco de dados
 Todos os componentes relevantes dos bancos de dados da origem 

e do destino são sincronizados antes de iniciar a replicação
 As transações  para o banco de dados da origem são capturados 

nos registros e transferidos periodicamente para o host remoto
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A replicação remota com base no host utiliza os recursos do host para executar e gerenciar a 
operação de replicação. Há duas abordagens básicas para a replicação remota com base no host: 
replicação com base no gerenciador do volume lógico (LVM) e replicação de banco de dados 
através do envio de registros.

A replicação remota com base no LVM é executada e gerenciada no nível de grupo de volume. 
As gravações para os volumes de origem são transmitidas para o host remoto pelo LVM. O LVM 
no host remoto recebe as gravações e as confirma para o grupo de volume remoto. Antes de 
iniciar a replicação, são criados grupos de volumes idênticos, volumes lógicos e file systems nos 
locais de origem e destino. Em seguida a sincronização inicial dos dados entre a origem e o 
destino é executada. Um método para executar a sincronização inicial é fazer o backup dos 
dados da origem e restaurar os dados na réplica remota. Alternativamente, pode-se executar a 
réplica sobre a rede IP. Até que a sincronização inicial esteja completa, os trabalhos de produção 
nos volumes de origem são normalmente suspensos. Depois da sincronização inicial, os trabalhos 
de produção podem ser iniciados nos volumes de origem e os dados de replicação podem ser 
executados pela rede IP padrão existente. A replicação remota com base em LVM suporta os 
dois modos de replicação, síncrona e assíncrona. Caso alguma falha ocorra no local de origem, os 
aplicativos podem ser reiniciados no host remoto, utilizando os dados nas réplicas remotas.

A replicação remota com base no LVM é independente dos storage arrays, portanto suporta a 
replicação entre storage arrays heterogêneos. Muitos sistemas operacionais são acompanhados 
com LVMs, por isso licenças adicionais e hardware especializados não são, normalmente 
necessários. O processo de replicação adiciona sobrecarga nas CPUs do host. Os recursos da CPU 
no host de origem são compartilhados entre as tarefas de replicação e aplicativos. Isto pode 
causar degradação de desempenho para os aplicativos que estão sendo executados no host.

Replicação de banco de dados através do envio de registros é uma tecnologia de replicação com 
base no host suportada pela maioria dos bancos de dados. As transações para o banco de dados 
da origem são capturadas nos registros, que são transmitidas periodicamente pelo host da 
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origem para o host remoto. O host remoto recebe os registros e os recupera para o banco de 
dados remoto. Antes de iniciar o trabalhos de produção e replicação dos arquivos de registros, 
todos os componentes relevantes do banco de dados da origem são replicados no local remoto. 
Isto é feito enquanto o banco de dados de origem está desligado.

Após este passo, o trabalho de produção é iniciado no banco de dados da origem. O banco de 
dados remoto é iniciado em modo standby. Normalmente, em modo standby, o banco de dados 
não fica disponível para transações. Todos DBMSs trocam os arquivos de registros em intervalos 
de tempo pré-configurados ou quando o arquivo de registro está cheio. O arquivo de registro 
atual é encerrado no momento de troca de registro, e um novo arquivo de registro é aberto. 
Quando a troca de registros acontece, o arquivo de registro fechado é transmitido pelo host de 
origem para o host remoto. O host remoto recebe o registo e atualiza o banco de dados em 
standby. Este processo assegura que o banco de dados em standby fique consistente até o último 
registro confirmado. O RPO no local remoto é finito e depende do tamanho do registro e da 
frequência da troca de registros. Disponibilidade da largura da banda de rede, latência, taxa de 
atualização para o banco de dados e a frequência da troca de registros devem ser considerados 
ao determinar o tamanho ideal para o arquivo de registros.

Semelhante à replicação remota com base no LVM, a rede IP padrão existente pode ser utilizada 
para replicar arquivos de registros. O envio de arquivos com base no host precisa de largura de 
banda de rede baixa, pois transmite somente os arquivos de registros nos intervalos regulares.
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Replicação remota com base no storage array – 1  

• A replicação é executada pelo ambiente do array
• Três métodos de replicação: síncrona, assíncrona e em buffer de 

disco
• Síncrona 
 As gravações são confirmadas tanto na origem como na réplica 

antes de serem confirmadas para o host

• Assíncrona 
 As gravações são confirmadas para a origem e imediatamente 

confirmadas para o host
 Os dados são armazenados temporariamente na origem para 

depois serem transmitidos para o local remoto
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Na replicação remota com base no storage array, o ambiente operacional e os recursos do array 
executam e gerenciam a replicação de dados. Isto alivia a carga nas CPUs do host, que podem ser 
melhor utilizados para os aplicativos que estão sendo executados no host. A origem e seu 
dispositivo de réplica ficam em storage arrays diferentes. Os dados podem ser transmitidos do 
storage array de origem para o storage array de destino através de uma rede compartilhada ou 
dedicada. A replicação entre os arrays pode ser executada no modo síncrono, assíncrono ou 
armazenada em buffer de disco.

Na replicação remota síncrona com base em array, as gravações devem ser confirmadas para a 
origem e o destino antes do reconhecimento de “gravação completa” do host de produção. As 
gravações adicionais, naquela origem, não podem acontecer até que a cada gravação 
precedente tenha sido concluída e reconhecida. Para otimizar o processo de replicação e para 
minimizar o impacto no tempo de resposta do aplicativo, a gravação é colocada no cache nos 
dois arrays. Depois os storage arrays transferem estas gravações para os discos apropriados. 
Caso o link da rede falhe, a replicação é suspensa. Porém, o trabalho de produção pode 
continuar ininterruptamente no storage array da origem. O ambiente operacional do array 
mantém o controle das gravações que não foram transmitidas para o storage array. Quando os 
links da rede são restaurados, os dados acumulados são transmitidos para o storage array 
remoto. Caso haja uma falha no local de origem durante o período de paralisação do link da 
rede, alguns dados serão perdidos e o RPO no destino não será zero.

No modo de replicação remota assíncrona, a gravação é confirmada para a origem e 
imediatamente reconhecida ao host. Os dados são armazenados temporariamente na origem e 
depois transmitidos para o local remoto. Os aplicativos de origem e de destino  não contém 
dados idênticos o tempo todo. Os dados no aplicativo de destino são mais lentos do que os 
dados de origem, portanto o RPO, neste caso, não é zero. Semelhante à replicação síncrona, as 
gravações da replicação assíncrona são colocadas no cache dos dois arrays para depois serem 
transferidos para os discos apropriados. Algumas implementações de replicação remota 
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assíncrona mantém a ordem das gravações.

Um registro de data e hora e um número sequencial são conectados à cada gravação quando 
recebida pela origem. Em seguida, as gravações são transmitidas para o array remoto, onde são 
confirmadas para a réplica remota na ordem exata em que foram armazenadas temporariamente 
na origem. Isto, implicitamente, garante a consistência dos dados nas réplicas remotas.  

Na replicação remota assíncrona, as gravações são armazenados temporariamente por um 
período de tempo pré-definido. No final deste, o buffer é fechado e um novo buffer é aberto para 
as gravações subsequentes. Todas as gravações no buffer fechado são transmitidas juntas e 
confirmadas para a réplica remota. A replicação remota assíncrona oferece economia nos custos 
da largura de banda da rede pois a largura de banda é menor do que o pico da carga de trabalho 
de gravação. Durante o período em que a carga de trabalho de gravação excede a largura média 
da banda, deve-se configurar espaço de buffer suficiente no storage array da origem para reter 
estas gravações.
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Replicação remota com base no storage array – 2  
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O host de produção grava os dados no dispositivo de origem.

Os dados da réplica local são transmitidos para a réplica remota no destino.

Uma réplica local PIT consistente é criada  do dispositivo de origem.

É criada, opcionalmente, uma réplica local PIT da réplica remota no destino. 

Array de origem Array de destino

Réplica local Réplica remota

Réplica local

Host de produção

Dispositivo de origem
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• Armazenado em buffer de disco
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A replicação em armazenamento em buffer de disco é uma combinação das tecnologias de 
replicação local e remota. Primeiramente é criada uma réplica local de PIT consistente do 
dispositivo de origem. Em seguida é replicada para a réplica remota no array de origem. A figura 
no slide mostra a sequência das operações na replicação remota em armazenamento em buffer 
de disco. No início do ciclo , os links de rede entre os dois arrays são suspensos e não há 
transmissão de dados. Enquanto o aplicativo de produção executa no dispositivo de origem, uma 
réplica local de PIT consistente do dispositivo de origem é criada. Os links de rede são habilitados 
e os dados na réplica local no array de origem transmitem para sua réplica remota no array de 
destino. Após a sincronização de seu par, o link de rede é suspenso e a próxima réplica local da 
origem é criada. Pode-se criar, opcionalmente, uma réplica local PIT do dispositivo remoto no 
array de destino. A frequência deste ciclo de operações depende da disponibilidade da largura 
de banda do link e a taxa de alteração de dados no dispositivo de origem. Devido a utilização da 
replicação local pela tecnologia de armazenamento em buffer de disco, é possível localizar as 
alterações feitas na origem e na sua réplica. Portanto, todas as operações de resincronização
entre a origem e o destino podem ser feitas de modo incremental. A replicação remota de 
armazenamento em buffer de disco exige menos largura de banda, quando comparada com as 
replicações síncrona e assíncrona.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Replicação com base na rede – Proteção contínua de dados

• Oferece capacidade de recuperação para qualquer point-in-time 
durante sua operação normal 

• Componentes da CDP
 Aplicativo CDP
 Divisor de gravação
 Volume de registro

• Os aplicativos da CDP estão presentes tanto no local de origem 
quanto no local remoto

• Suporta ambos os modos de replicação síncrona e assíncrona
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Na replicação remota com base em rede, a replicação ocorre na camada da rede entre o host e o 
storage array. A tecnologia de proteção contínua de dados, discutida no módulo anterior, 
também oferece soluções para a replicação remota com base em rede. Em uma operação 
normal CDP (Continuous Data Protection, proteção contínua de dados) a replicação remota 
oferece capacidade de recuperação para qualquer point-in-time, possibilitando que a LUN de 
destino seja revertida para qualquer point-in-time anterior. Semelhante à replicação local CDP, a 
replicação remota CDP utiliza, normalmente, volume de registros, dispositivo de CDP ou software 
CDP instalado em um host separado (host com base CDP) e o divisor de gravações para executar 
a replicação entre os locais. O dispositivo CDP é mantido em ambos os locais, de origem e 
remoto.
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Operação de replicação remota CDP 
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A figura no slide descreve uma replicação remota CDP. Neste método, a réplica é sincronizada 
com a origem e depois o processo de replicação se inicia. Após o início da replicação, todas as 
gravações do host para a origem são dividas em duas cópias. Uma das cópias é enviada para o 
dispositivo CDP local no local da origem e a outra cópia é enviada para o volume de produção. 
Depois de receber a gravação, o dispositivo no local da origem, a envia para o dispositivo no local 
remoto. Em seguida, a gravação é aplicada para o volume de registro no local remoto. Para uma 
operação assíncrona, as gravações no dispositivo CDP da origem são acumuladas e os blocos 
redundantes são eliminados. Então, as gravações são sequenciadas e armazenadas com seus 
registros de data e hora correspondentes. Depois, os dados são compactados e o checksum é 
gerado, para em seguida, a entrega através da rede IP ou FC para o dispositivo CDP remoto ser 
agendada. Após os dados serem recebidos, o dispositivo remoto verifica o checksum para 
assegurar a integridade destes. Os dados são então, descompactados e gravados no volume de 
registro remoto. No próximo passo, os dados do volume de registro são enviados para a réplica 
em intervalos pré-definidos. 

No modo assíncrono, o dispositivo CDP local confirma uma gravação instantaneamente, assim 
que é recebida. No modo de replicação síncrona, o aplicativo do host aguarda a confirmação do 
dispositivo CDP no local remoto antes de iniciar a próxima gravação. O modo de replicação 
síncrona impacta o desempenho do dispositivo sob intenso carregamento de gravações. 
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Replicação em triângulo

• Os dados do local de origem são replicados para dois locais 
remotos
 A replicação é síncrona para um dos locais remotos e assíncrona 

ou em armazenamento em buffer de disco para o outro

• Diminui o risco da replicação em dois locais
 Não há proteção de BC/DR após falha no local de origem ou 

remoto

• Implementado de duas maneiras:
 Cascata/multihop
 Triângulo/múltiplos destinos
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Na replicação síncrona, os locais de origem e de destinos estão, normalmente, dentro de uma 
curta distância. Portanto, caso ocorra um desastre regional, tanto o local de origem como o de 
destino podem ficar indisponíveis. Isto pode levar a um RPO e RTO estendido, pois a última cópia 
boa conhecida de dados precisará vir de uma outra origem, como uma biblioteca de fitas 
externa.

Um desastre regional não afetará o local de destino na replicação assíncrona, pois, normalmente 
os locais estão distantes por muitas centenas ou milhares de quilômetros. Caso o local de origem 
falhe, a produção poderá ser deslocada para o local de destino, porém não haverá proteção 
remota adicional de dados até que a falha seja resolvida. 

A replicação em triângulo reduz os ricos identificados na replicação em dois locais. Na replicação 
em triângulo, os dados do local de origem são replicados em dois locais remotos. A replicação 
pode ser síncrona para um dos locais, oferecendo uma solução de RPO próxima de zero e, pode 
ser assíncrona ou em armazenamento em buffer de disco no outro local remoto, oferecendo 
RPO finito. A replicação em triângulo pode ser implementada como uma solução em 
cascata/multihop ou triângulo/múltiplos destinos.
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Replicação em triângulo: Cascata/Multihop
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• Síncrono + Armazenamento em buffer de disco

• Síncrono + Assíncrono
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Na replicação em triângulo em cascata/multihop, os dados vão da origem para um storage array 
intermediário, conhecido como bunker, na primeira parada, e depois do local intermediário para 
um storage array no local remoto em um segundo nó de rede. A replicação pode ser executada 
de dois modos, síncrona + em armazenamento em buffer de disco ou síncrona + assíncrona.

Síncrona + em armazenamento em buffer de disco: este método utiliza a combinação das 
tecnologias de replicações local e remota. A replicação síncrona ocorre entre a origem e o local 
intermediário. Os dados são transmitidos da réplica local no local intermediário, para a réplica 
remota no local remoto. A réplica local pode ser criada, opcionalmente, no local remoto depois 
que os dados são recebidos do local intermediário. Neste método, no mínimo 4 volumes de 
armazenamento são necessários (incluindo a origem)  para replicar um dispositivo de 
armazenamento. O RPO no local remoto está, normalmente, na ordem das horas da 
implementação. 

Síncrona+ Assíncrona: a replicação síncrona ocorre entre a origem e o local intermediário. A 
replicação assíncrona ocorre entre o local intermediário e o site remoto. A réplica no local 
intermediário age como a origem para a réplica assíncrona, a fim de criar uma réplica remota no 
site remoto. O RPO no local remoto está normalmente na ordem dos minutos. Neste método, no 
mínimo 3 volumes de armazenamento são necessários (incluindo a origem).

Caso um desastre ocorra na origem, as operações de produção são falhas no local intermediário, 
com perda de dados zero ou próxima a zero. Caso haja um desastre no local intermediário, ou 
caso haja uma falha de link da rede entre  os locais da origem e do local intermediário, o local de 
origem continuará a operar normalmente, mas sem qualquer replicação remota. Esta situação é 
semelhante à falha do local remoto na solução de replicação de dois locais. As atualizações para  
local remoto não poderão ocorrer devido a falha no local intermediário. Portanto, os dados no 
local remoto estarão sempre atrasados, mas a vantagem é que, caso a origem falhe durante este 
período, as operações podem ser retomadas no local remoto. O RPO no local remoto depende 
da diferença de tempo entre a falha do local intermediário e a falha do local de origem.
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Um desastre regional na réplica em cascata/multihop é semelhante à falha do local de origem na 
replicação assíncrona de dois locais. As operações são failover para o local remoto com um RPO 
na ordem de minutos. Durante este período, as tecnologias de replicação local poderiam ser 
utilizadas no local remoto. Caso um desastre ocorra no local remoto, ou caso os links da rede 
entre o local intermediário e o local remoto falhe, o local de origem continuará a trabalhar 
normalmente com a proteção de recuperação de desastre oferecido pelo local intermediário.

Course Introduction 403



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Replicação em três locais: em triângulo/múltiplos 
destinos
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Na replicação em triângulo/múltiplos destinos, os dados no storage array da origem são 
simultaneamente replicados em dois arrays diferentes em dois locais diferentes, como mostrado 
na figura do slide. A replicação do local de origem-para-local intermediário (destino 1) é síncrona 
com RPO próximo de zero.

A replicação do local de origem para o local remoto (destino 2) é assíncrona com um RPO em 
ordem de minutos. A distância entre os locais de origem e remoto pode ser de milhares de 
quilômetros. Esta implementação não depende do local intermediário para atualizar os dados no 
local remoto, pois os dados são copiados assincronamente para o local remoto, diretamente da 
origem. A configuração em triângulo/múltiplos destinos oferece RPO consistente, 
diferentemente das soluções em cascata/multihop, na qual a falha do local intermediário resulta 
em atraso do local remoto e RPO crescente.  O principal benefício da replicação em triângulo/ 
múltiplos destinos é a capacidade de failover em um dos dois locais remotos caso ocorra falha no 
local de origem, com proteção de recuperação de desastre (assíncrona) entre os locais 
intermediário e remoto. A proteção de recuperação de desastres está sempre disponível caso 
ocorra qualquer falha em um dos locais.

Durante as operações normais, todos os três locais estão disponíveis e a carga de trabalho de 
produção está no local de origem. A qualquer instante, os dados no local remoto e na origem são 
idênticos. Os dados no local remoto ficam atrasados em relação aos dados da origem e do local 
intermediário. Os links da rede de replicação entre os locais intermediário e remoto estarão no 
lugar, mas não em uso. A diferença dos dados entre os locais intermediário e remoto é 
rastreada, então, caso ocorra um desastre no local de origem, as operações podem ser 
reassumidas no local intermediário ou no local remoto com ressincronização incremental entre 
estes dois locais.

Um desastre regional em uma replicação em triângulo/ múltiplos destinos é muito parecida com 
a falha no local de origem na replicação assíncrona de dois locais. Caso ocorra a falha, o failover
das operações para o local remoto possui um RPO na ordem de minutos. Não há proteção 
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remota até que o desastre regional esteja resolvido.

A falha no local intermediário ou no local remoto não é realmente considerada um desastre, pois 
a operação pode continuar ininterruptamente no local de origem enquanto a proteção DR remota 
ainda estará disponível. A falha do link de rede para  local origem-para local intermediário ou 
local origem-para local remoto, não impacta a produção no local de origem, enquanto a proteção 
DR remota ainda estiver disponível junto ao local que possa ser alcançado.
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Solução de migração de dados
• Técnica de replicação especializada que possibilita criar cópias remotas point-

in-time
 Utilizada para mobilidade de dados, migração de dados e recuperação de 

desastres

• Movimenta dados entre storage arrays heterogêneos
 O array que executa as operações de replicação é chamado de array de 

controle
 Envio: os dados são enviados do array de controle para o array remoto
 Recebimento: os dados são enviados para o array de controle pelo array 

remoto
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A solução de migração e mobilidade de dados é uma técnica de replicação especializada que 
permite criar cópias remotas point-in-time. Estas cópias podem ser utilizadas para mobilidade de 
dados, migração, distribuição de conteúdo e recuperação de desastres. Esta solução movimenta 
os dados entre storage arrays heterogêneos. Esta tecnologia é um aplicativo e sistema 
operacional do servidor independente, pois as operações de replicação são executadas por um 
dos storage arrays. 

O array  que executa das operações de replicação é chamada array de controle. Os dados podem 
ser movimentados de e para dispositivos no array de controle para e do array remoto. Os termos 
controle e remoto não indicam a direção do fluxo de dados, eles somente indicam o array que 
está executando a operação de replicação. As soluções de migração de dados executam as 
operações de envio e recebimento para os movimentos de dados. Estes termos são definidos à 
partir da perspectiva do array de controle. Nas operações de envio, os dados se movimentam à 
partir do array de controle para o array remoto. Na operação de recebimento, os dados se 
movimentam à partir do array remoto para o array de controle.

Quando uma operação de envio ou recebimento é iniciada, o array de controle cria um bitmap 
de proteção para rastrear o processo de replicação. Cada bit no bitmap de proteção representa 
um fragmento de dados no dispositivo de controle.

Quando a operação de replicação é iniciada, todos os bits são reunidos em um, indicando que 
todo o conteúdo do dispositivo de origem precisa ser copiado no dispositivo de destino. 
Enquanto o processo de replicação copia os dados, os bits são alterados para zero, indicando que 
um determinado fragmento foi copiado. Durante as operações de recebimento e envio, não é 
permitido o acesso do host ao dispositivo remoto pois o array de controle não possui controle 
sobre o array remoto e não pode rastrear qualquer alteração no dispositivo remoto. A 
integridade dos dados não pode ser garantida caso alterações sejam feitas no dispositivo remoto 
durante as operações de envio e recebimento.
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As operações de envio/recebimento podem ser tanto dinâmicas como estáticas. Estes termos se 
aplicam somente nos dispositivos de controle. Em uma operação dinâmica, o dispositivo de 
controle está inacessível para o host durante a replicação. As operações estáticas garantem a 
consistência de dados pois tanto o dispositivo de controle quanto o remoto, estão off-line. Na 
operação dinâmica, o dispositivo de controle está on-line para as operações do host. Durante as 
operações de envio/recebimento dinâmicas , as alterações podem ser feitas no dispositivo de 
controle pois o array de controle pode rastrear todas as alterações e, portanto assegurar a 
integridade dos dados.
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Replicação remota/Migração em ambiente virtualizado 

• Espelhamento remoto do volume virtual
 Os volumes virtuais designados para os hosts são espelhados para 

dois locais diferentes

• Migração de VM
 Movimenta as VMs de uma localização para outra sem desligá-las 
 Técnicas normalmente utilizadas para a migração de VM são:

 De hipervisor-para-hipervisor
 De array-para-array
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Em um ambiente virtualizado, os dados que residem em m volume virtual são replicados 
(espelhados) para dois storage arrays localizados em dois locais diferentes. A migração da 
máquina virtual é outra técnica utilizada para assegurar a continuidade no caso de falha do 
hipervisor ou manutenção agendada. A migração da VM é o processo de mover as VMs de uma 
localidade para outra sem desligá-las. A migração de VM também auxilia no equilíbrio da carga 
quando múltiplas máquinas virtuais, sendo executadas em um mesmo hipervisor, competem por 
recursos. As duas técnicas normalmente utilizadas para a migração de VM são migração de 
hipervisor-para-hipervisor e migração de array-para-array.
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Espelhamento remoto do volume virtual
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A virtualização permite o espelhamento dos dados do volume virtual entre os data centers. Ela 
permite conectar as camadas de virtualização (aplicativo) em múltiplos data centers. As camadas 
de virtualização conectadas são gerenciadas centralmente e trabalham como uma única camada 
de virtualização estendida pelos data centers. Os volumes virtuais são criados à partir dos 
recursos de armazenamento agrupados (federados) através dos data centers. O aplicativo de 
virtualização possui a capacidade de espelhar os dados de um volume virtual entre as LUNs 
localizadas em dois diferentes storage arrays em locais diferentes. A figura no slide mostra uma 
ilustração de um volume virtual que está espelhado entre os arrays através dos data centers. 
Cada I/O do host para o volume virtual é espelhado para as LUNs subjacentes nos arrays. Caso 
ocorra uma paralização em um dos data centers, o aplicativo de virtualização poderá continuar 
processando I/Os no trecho de espelhamento sobrevivente. Os dados no volume virtual podem 
ser espelhados de modo síncrono ou assíncrono.
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Migração de VM: de hipervisor-para-hipervisor

• O estado ativo de uma VM é tranferido de um hipervisor para outro
 Copia o conteúdo da memória da máquina virtual do hipervisor de 

origem para o destino

• Esta técnica precisa que os hipervisores da origem e do destino 
acessem o mesmo armazenamento

408

Host Host

Migração de VM
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2

2 22
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Na migração de VM de hipervisor-para-hipervisor, o estado ativo inteiro de uma VM é movido de 
um hipervisor a outro. Este método envolve copiar o conteúdo da memória da máquina virtual a 
partir do hipervisor da origem para o destino e depois transferir o controle dos arquivos de disco 
da VM para o hipervisor do destino. Esta técnica necessita que os hipervisores da origem e do 
destino acessem o mesmo armazenamento, pois os discos virtuais das VMs não são migrados.
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• Os arquivos da VM são 
movimentados do array de 
origem para o array remoto

• Pode-se movimentar através de 
storage arrays diferentes

• Equilibra a utilização do 
armazenamento  redistribuindo 
as VMs para storage arrays 
diferentes

Migração de VM: de array-para-array
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Host

Migração da VM

Array de origem Array remoto
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VM1
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Na migração da VM de array-para-array, os arquivos da VM são movimentados do array de 
origem para o array de destino. Esta abordagem permite que o administrador movimente as 
VMs através de storage arrays diferentes. A migração array-para-array começa copiando os 
metadados sobre a VM a partir do array da origem para o destino. Os metadados consistem 
essencialmente da configuração, swap e arquivos de registros. Depois que os metadados foram 
copiados, os arquivos de disco da VM são replicados em um novo local. Durante a replicação, 
existe a possibilidade da origem ser atualizada, portanto, é necessário rastrear as alterações na 
origem para manter a integridade dos dados. Depois da replicação estar completa, os blocos que 
foram alterados desde o início da replicação são replicados para o novo local. A migração de VM 
de array-para-array melhora o desempenho e equilibra a capacidade de armazenamento 
redistribuindo os discos virtuais para dispositivos de armazenamento diferentes.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 12: Replicação remota

• EMC Symmetrix Remote Data Facility (SRDF)
• EMC MirrorView
• EMC RecoverPoint

O conceito na prática
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A seção conceito na prática abrange os vários produtos de replicação remota da EMC tais como 
EMC SRDF, EMC MirrorView e EMC RecoverPoint.
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• Oferece um conjunto de 
soluções para implementar 
replicação remota com 
base em array

• Minimiza o impacto no 
desempenho no aplicativos 
e hosts

EMC SRDF

411

Família SRDF

SRDF/S
Síncrono para exposição de 

dados nula

SRDF/A
Assíncrono para longas 

distancias

SRDF/DM
Eficiente para mobilidade de 
dados de  Symmetrix-para-

Symmetrix

SRDF/Star
Opção de replicação 

múltiplos locais 

SRDF/AR
Opção de replicação 

automatizada

SRDF/CE
Opção de ativador de 

Cluster

Cascaded SRDF e
SRDF/EDP

Proteçao à longa distancia

Concurrent SRDF
Replicação simultânea

SRDF/CG
Consistency Groups
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SRDF oferece uma família de soluções tecnológicas para implementar replicação remota com 
base em storage array. A família de software de SRDF inclui:

SRDF/Síncrono (SRDF/S): uma solução de replicação remota que cria uma réplica síncrona em 
um ou mais destinos Symmetrix localizados dentro de distâncias de campus, metropolitanas ou 
regionais. SRDF/S oferece uma solução sem perda de dados (próximo a RPO zero) caso ocorra 
desastre local.

SRDF/Assíncrono (SRDF/A):  uma solução de replicação remota que possibilita à origem replicar 
os dados de forma assíncrona. Ela incorpora a tecnologia de conjunto delta, que permite a 
ordenar a gravação  utilizando um mecanismo de buffering. SRDF/A oferece perda de dados 
mínima em casos de ocorrência de desastres regionais.

SRDF/DM: Uma solução de migração de dados que permite a migração de dados da origem para 
o volume de destino por longas distâncias 

SRDF/Replicação Automatizada (SRFD/AR): uma solução de replicação remota que utiliza SRDF 
e TimeFinder/Mirror para implementar a tecnologia de replicação em armazenamento em buffer 
de disco. É oferecido como um nó de rede único SRDF/AR para replicações de dois locais e 
SRDF/AR Multihop para replicação em cascata de três locais. SRDF/AR oferece solução de longa 
distância com RPO na ordem de horas.

SRDF/Estrela: solução de replicação remota de três locais/múltiplos destinos que consiste de 
locais primário (produção), secundário (intermediário) e terciário (remoto). A replicação entre os 
locais primário e secundário é síncrona, enquanto a replicação entre os locais primário e terciário 
é assíncrona. No caso de uma paralização do local primário, a solução da EMC SRDF/Estrela, 
permite mudar as operações rapidamente e restabelecer a replicação remota entre os dois locais 
restantes.
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EMC MirrorView

• Replica os dados do volume primário para o volume secundário 
que residem em sistemas de armazenamento VNX diferentes

• Utiliza um bitmap para rastrear as gravações do host enquanto o 
link para o array secundário estiver inativo
 Quando o secundário estiver disponível, somente os dados 

alterados são enviados

• A família do MirrorView é composta por: 
 MirrorView/Síncrono (MirrorView/S)
 MirrorView/Assíncrono (MirrorView/A)

412Módulo 12: Replicação remota
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O software MirrorView possibilita a replicação remota com base em storage array EMC VNX. Ele 
replica o conteúdo do volume primário para o volume secundário que reside em um sistema de 
armazenamento VNX diferente. A família MirrorView é formada pelas soluções 
MirrorView/Síncrono (MirrorView/S) e MirrorView/Assíncrono (MirrorView/A).

MirrorView/S é um produto síncrono que espelha os dados entre os sistemas de 
armazenamento local e remoto.

Mirror/View/A é um produto assíncrono que oferece replicação para longa distâncias com base 
no modelo de atualização incremental periódica. Ele atualiza, periodicamente, a cópia remota 
dos dados com todas as alterações que ocorreram na cópia primária desde a última atualização.
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EMC RecoverPoint 

• O RecoverPoint Continuous Remote Replication (CRR) oferece 
replicação remota síncrona e assíncrona

• Muda dinamicamente as replicações síncronas e assíncronas
 Com base na política de desempenho e latência

• Capaz de recuperar dados remotamente para qualquer PIT

413Módulo 12: Replicação remota
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RecoverPoint Continuous Remote Replication (CRR) da EMC oferece replicação bidirecional 
síncrona e assíncrona. Em operações normais, o RecoverPoint CRR permite que o usuário 
recupere os dados remotamente para qualquer point in time. O RecoverPoint muda, 
dinamicamente, a replicação síncrona e assíncrona com base na política por desempenho e 
latência.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 12: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Modo de replicação síncrona e assíncrona
• Replicação remota com base no host, no array e na rede
• Replicação remota de três locais
• Solução de migração de dados
• Replicação remota e migração em ambiente virtualizado

414Módulo 12: Replicação remota
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Este módulo tratou sobre várias tecnologias de replicação remota com base no host, na rede e 
no array, abrangendo, também, a replicação remota de três locais e a solução de migração de 
dados. Finalmente, este módulo abrangeu a replicação remota em um ambiente virtualizado.

A replicação remota é o processo de criar réplicas de informações ativas em locais remotos 
(locais). Dois modos básicos de replicação remota são replicação síncrona e assíncrona. A 
replicação remota de dados pode ser controlada pelos hosts ou pelos storage arrays. Outras 
opções incluem dispositivos especializados com base em rede para replicar dados através de LAN 
ou SAN.

Na replicação remota com base no host, há duas abordagens básicas para executar a replicação: 
replicação com base no gerenciador do volume lógico (LVM) e replicação do banco de dados 
através do envio de registros. Na replicação remota com base no storage array, a replicação 
entre arrays pode ser executada nos modos síncrono, assíncrono e em armazenamento em 
buffer de disco. Na replicação remota com base na rede, a tecnologia de proteção de dados 
contínua é utilizada para executar a replicação remota.

A replicação de três locais é utilizada para diminuir os riscos identificados na replicação de dois 
locais. Na replicação de três locais, os dados do local de origem são replicados para dois locais 
remotos.

A migração de dados e a solução de mobilidade são técnicas de replicação especializada que 
possibilitam criar cópias remotas point-in-time. Estas cópias podem ser utilizadas para 
mobilidade de dados, migração, distribuição de conteúdo e recuperação de desastre.

No ambiente virtualizado, os dados residentes no volume virtual são replicados (espelhados) 
para dois storage arrays localizados em dois locais diferentes. A migração da máquina virtual é 
outra técnica utilizada para assegurar a continuidade de negócios no caso de falha do hipervisor 
ou da manutenção agendada. A migração da VM é o processo de mover as VMs de um local para 
outro sem desligar as máquinas virtuais.
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Teste seu conhecimento -1

• Qual fator influencia o tempo de resposta de gravação em uma 
solução de replicação remota  síncrona?
A. Número de LUNs no array de origem
B. Número de LUNs no array remoto
C. Distância entre os locais da origem e remoto
D. Nível RAID configurado no array remoto

• Qual das alternativas abaixo descreve exatamente a replicação remota 
assíncrona?
A. Possibilita RPO próximo à zero no caso de desastre
B. Não é adequado para distâncias acima de 200km
C. As gravações são confirmadas tanto para a origem como para a réplica 

antes de serem confirmadas ao host
D. As gravações são confirmadas à origem e imediatamente confirmadas ao 

host

415Módulo 12: Remote Replication
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Teste seu conhecimento – 2

• O que determina o RPO em uma replicação remota assíncrona?
A. Tempo de resposta do aplicativo
B. Média de carga de trabalho de leitura
C. Tamanho do buffer
D. Número de LUNs no array remoto

• Qual é o número mínimo de volumes de armazenamento exigidos na 
replicação de três locais em cascata/multihop (síncrono+ disco em 
buffer)?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

416Módulo 12: Remote Replication
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Teste seu conhecimento - 3

• Qual das alternativas é verdadeira sobre a migração de VM de 
hipervisor-para-hipervisor?
A. Transfere os arquivos da VM do array de origem para o array remoto
B. Possibilita transferir VMs por diferentes storage arrays
C. Requer acesso do hipervisor tanto da origem quanto do destino para o 

mesmo armazenamento
D. Requer que VMs sejam desligadas durante a migração

417Módulo 12: Remote Replication
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Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Explicar as características da computação em nuvem
• Descrever os serviços em nuvem e os modelos de 

implementação
• Descrever a infraestrutura da computação em nuvem
• Discutir os desafios da computação em nuvem 
• Discutir as considerações sobre a adoção da nuvem
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Este módulo enfoca as características essenciais da computação em nuvem, os serviços 
em nuvem e os modelos de implementação e a infraestrutura de computação em 
nuvem. Também trata sobre os desafios da computação em nuvem e as considerações 
da adoção da nuvem.
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Módulo 13: Computação em nuvem

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Definição de computação em nuvem 
• Principais características da computação em nuvem 
• Benefícios da computação em nuvem
• Tecnologias que viabilizam a nuvem

Aula 1: Visão geral da computação em nuvem
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Esta aula abrange a definição e as características essenciais da computação em nuvem, 
além de tratar sobre os benefícios da computação em nuvem e as  tecnologias de 
capacitação em nuvem.
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Drivers para a computação em nuvem

• Necessidades das empresas
 Transformação dos processos de TI para conseguir mais com 

menos
 Maior agilidade e maior disponibilidade com redução das despesas
 Tempo de negociação reduzido
 Ritmo de inovação acelerado

• Os desafios da TI para atender as necessidades das empresas:
 Atender os clientes, ao redor do mundo, atualizando tecnologia de 

modo ágil e oferecendo os recursos de TI rapidamente – tudo com 
custos reduzidos

• Estes desafios estão sendo enfrentados com o surgimento 
computação em nuvem
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No atual ambiente competitivo, as empresas estão sob uma crescente pressão para 
melhorar a eficiência e transformar seus processos de TI a fim de obterem mais com 
menos. As empresas precisam de menor tempo de comercialização, de maior agilidade, 
de maior disponibilidade e de gasto reduzidos para atenderem as exigências das 
mudanças dos negócios e acelerarem o ritmo da inovação. Estas exigências dos negócios 
trazem novos desafios para as equipes de TI. Alguns dos principais desafios é atender os 
clientes, a qualquer momento, ao redor do mundo, atualizando tecnologia de modo ágil 
e oferecendo os recursos de TI rapidamente, tudo com custos reduzidos.

Estes desafios de longa data estão sendo enfrentados com o surgimento de um novo 
estilo de computação chamado computação em nuvem, que permite que as empresas e 
as pessoas físicas obtenham e forneçam os recursos de TI como um serviço.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

O que é computação em nuvem?

Mód
ulo 
13: 

Com
puta
ção 
em 

nuve
m422

Um modelo para permitir o acesso ubíquo, conveniente e sob demanda da rede a 
um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis (p.ex.: servidores, 
armazenamento, rede, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente 
fornecidos e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do 
provedor de serviços.

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos – NIST

Um modelo para permitir o acesso ubíquo, conveniente e sob demanda da rede a 
um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis (p.ex.: servidores, 
armazenamento, rede, aplicativos e serviços) que podem ser rapidamente 
fornecidos e liberados com o mínimo esforço de gerenciamento ou interação do 
provedor de serviços.

Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos – NIST

Computação em nuvem

• Principais características da 
nuvem
 Auto serviço sob demanda
 Amplo acesso à rede
 Pool de recursos
 Rápida elasticidade
 Serviço mensurável
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Com a computação em nuvem os usuários podem navegar e selecionar serviços 
relevantes em nuvem, como capacidade computacional, software, armazenamento de 
informações ou a combinação destes recursos, através de um portal. A computação em 
nuvem automatiza a distribuição aos usuários de serviços em nuvem selecionados. Ela 
auxilia as empresas e as pessoas físicas a implementarem os recursos de TI, a um custo 
total de propriedade reduzido com rápido provisionamento e adesão às conformidades. 
Uma definição amplamente adotada de computação em nuvem vem do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos  (publicação especial do Instituto 
Nacional de Padrões e Tecnologia 800-145), como mostrado no slide.

Uma infraestrutura computacional utilizada para serviços em nuvem deve atender certos 
recursos ou características. De acordo om o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, a 
infraestrutura em nuvem deve ter as cinco principais características:

• Auto serviço sob demanda

• Amplo acesso à rede

• Pool de recursos

• Rápida elasticidade

• Serviço mensurável
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Auto serviço sob demanda

• Permite que clientes forneçam, unilateralmente, 
recursos computacionais (exemplos: tempo do 
servidor e capacidade de armazenamento) 
automaticamente, quando necessário

• Os clientes olham o catálogo de serviços através de 
uma interface de usuário com base na web e o utiliza 
para solicitar um serviço
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Um cliente pode fornecer, unilateralmente, os recursos computacionais, como tempo de 
servidor e armazenamento de rede, quando necessários, automaticamente, sem a 
necessidade da interação humana com cada provedor de serviços.

Um provedor de serviços em nuvem publica um catálogo de serviços que contém 
informações sobre todos os serviços em nuvem disponíveis aos clientes. O catálogo de 
serviços inclui informações sobre os atributos dos serviços, preços e processos de 
solicitações. Os clientes olham o catálogo de serviços através de uma interface de 
usuário com base na web e o utiliza para solicitar um serviço. Os cliente podem tanto 
aproveitar os serviços prontos para o uso ou alterar alguns parâmetros de serviços para 
personalizar os serviços.
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Amplo acesso à rede

• Os recursos computacionais estão disponíveis na 
rede 

• Os recursos computacionais são acessados a 
partir de uma grande variedade de plataformas 
client, tais como:
 Computadores pessoais
 Computadores portáteis (notebooks)
 Tablet
 Telefones celulares
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Os recursos estão disponíveis na rede e são acessados através de mecanismos padrões 
que promovem a utilização por plataformas thin ou thick client, por exemplo telefones 
celulares, tablets, laptop e estações de trabalho.
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Pool de recursos

• Os recursos computacionais do provedor são agrupados 
para servir múltiplos clientes utilizando um modelo 
multilocatário

• Os recursos são atribuídos a partir do pool de acordo com a 
demanda do cliente

• Os clientes não possuem nenhum controle ou 
conhecimento da localização exata dos recursos do 
provedor
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Os recursos computacionais do provedor são agrupados para servir múltiplos clientes 
que utilizam um modelo multilocatário, com diferentes recursos físicos e virtuais 
atribuídos ou redistribuídos dinamicamente, de acordo com a demanda do cliente. Há 
uma sensação de independência de localização, na qual o cliente, geralmente, não tem 
controle ou conhecimento exato da localização dos recursos oferecidos, mas podem ser 
capazes de especificar a localização em um nível mais alto de abstração, como por 
exemplo, país, estado ou data center.

Os exemplos de recursos incluem armazenamento, processamento, memória e largura 
de banda da rede.

Nota:

Multitenancy se refere à arquitetura na qual múltiplos clientes independentes 
(locatários) são servidos utilizando um conjunto de recursos. Isto diminui os custos dos 
serviços aos clientes. A virtualização possibilita um pool de recursos e multitenancy em 
nuvem. Por exemplo, múltiplas máquinas virtuais de diferentes clientes podem funcionar 
simultaneamente em um mesmo servidor físico que executa o hipervisor.
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Elasticidade rápida 

• Os recursos computacionais podem ser fornecidos 
e liberados elasticamente

• Os recursos computacionais são escalados 
rapidamente,  proporcionalmente à demanda do 
cliente
 Proporciona o senso de escalabilidade ilimitada
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Os recursos podem ser fornecidos ou liberados elasticamente, em alguns casos 
automaticamente, para escalar rapidamente, interna ou externamente, 
proporcionalmente à demanda. Ao cliente, os recursos disponíveis para 
provisionamento, geralmente parecem ser ilimitados e podem ser apropriados em 
qualquer quantidade a qualquer momento.

Os clientes podem aproveitar da rápida elasticidade da nuvem, quando eles tiverem uma 
variação em seus requisitos de recursos de TI. Por exemplo, uma empresa pode 
necessitar o dobro do número de web e de servidores de aplicativos por um período 
especifico para completar uma tarefa específica. Para o período remanescente, eles 
podem querer liberar os recursos ociosos do servidor para cortar despesas. A nuvem 
permite que clientes aumentem ou diminuam a demanda por recursos dinamicamente.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Serviço mensurável

• Computação em nuvem oferece um sistema de 
medição que monitora, continuamente o consumo dos 
recursos e gera relatórios
 Auxilia a controlar e otimizar a utilização dos recursos
 Auxilia a gerar relatórios de cobrança e de chargeback
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Os sistemas em nuvem controlam e otimizam a utilização dos recursos automaticamente 
pelo aproveitamento da capacidade de medição, em algum nível de abstração adequado 
ao tipo de serviço, como por exemplo armazenamento, processamento, largura de 
banda e contas de usuários ativas. A utilização de recursos pode ser monitorada, 
controlada e reportada, oferecendo transparência tanto para o provedor como para o 
cliente do serviço utilizado.
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Benefícios da computação em nuvem 
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Benefícios Descrição

Custos de TI 
reduzidos • Reduz despesa de capital inicial (CAPEX) 

Agilidade nos 
negócios

• Permite implementar rapidamente novos recursos
• Permite que empresas reduzam o tempo de comercialização

Dimensionamento
flexível

• Permite que os clientes ampliem, reduzam, dimensionem 
(horizontal ou verticalmente) a demanda por recursos 
computacionais facilmente

• Os clientes podem unilateralmente e automaticamente
dimensionar os recursos computacionais

Alta disponibilidade • Assegura a disponibilidade de recursos em vários níveis, 
dependendo da política e prioridade do cliente
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A computação em nuvem oferece os principais benefícios a seguir:

• Custo de TI reduzido: os serviços em nuvem podem ser adquiridos com base nos 
preços medidos pela utilização ou através de uma assinatura. Isto reduz ou elimina 
despesa com investimento de TI pelo cliente (CAPEX).

• Agilidade nos negócios: a computação em nuvem permite alocar e dimensionar a 
capacidade computacional rapidamente. A nuvem pode reduzir o tempo de meses 
para minutos, necessário para prover e implantar novos aplicativos e serviços. Isto 
permite que as empresas respondam rapidamente às alterações do mercado e 
reduzirem o tempo de comercialização.

• Dimensionamento flexível: a computação em nuvem permite que os clientes 
ampliem, reduzam ou dimensionem horizontalmente ou verticalmente a demanda 
por recursos computacionais, facilmente. Os clientes podem, unilateralmente e 
automaticamente, dimensionar os recursos computacionais sem qualquer interação 
com os provedores de serviços em nuvem. O serviço flexível da capacidade de 
provisionamento da nuvem  sempre oferece um senso de dimensionamento ilimitado 
aos clientes de serviços em nuvem.

• Alta disponibilidade: a computação em nuvem tem capacidade de assegurar a 
disponibilidade de recursos em vários níveis, dependendo da política e prioridade do 
cliente. Os componentes redundantes de infraestrutura (servidores, caminhos de rede 
e equipamentos de armazenamento com software em cluster) ativam a tolerância a 
falhas para a implantação da nuvem. Estas técnicas podem abranger múltiplos 
datacenters localizados em regiões geográficas diferentes, evitando a 
indisponibilidade de dados causada por falhas regionais.
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Tecnologias que viabilizam a nuvem
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Tecnologias Descrição

Computação em 
grid

• Forma de computação distribuída
• Possibilita que os recursos de múltiplos computadores, em uma 

rede, trabalhem juntos em uma mesma tarefa, ao mesmo tempo

Utility computing • Modelo de provisionamento de serviço que oferece recursos 
computacionais como um serviço medido

Virtualização

• Abstrai as características físicas dos recursos de TI dos usuários 
de recursos

• Possibilita um pool de recursos e cria recursos virtuais a partir do 
pool

Arquitetura 
orientada ao 
serviço (SOA)

• Oferece um conjunto de serviços que podem se comunicar entre 
si
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Computação em grid, utility computing, virtualização e arquitetura orientada a serviços 
tornam as tecnologias de computação em nuvem possíveis.

Computação em grid é uma forma de computação distribuída que possibilita que os 
recursos de múltiplos computadores heterogêneos, em uma rede, trabalhem juntos em 
uma mesma tarefa, ao mesmo tempo. Computação em grid possibilita a computação 
paralela e é melhor para grandes cargas de trabalho.

Utility computing é um modelo de provisionamento de serviços no qual um provedor de 
serviço torna os recursos de computação disponíveis aos clientes, como exigido, e cobra 
com base no uso. Isto é semelhante aos outros serviços utilitários, como eletricidade, 
onde as cobranças são com base no consumo.

Virtualização é uma técnica que abstrai as características físicas dos recursos de TI dos 
usuários de recursos. Ela possibilita que os recursos sejam vistos e gerenciados como um 
pool e permite que os usuários criem recursos virtuais a partir do pool. A virtualização 
oferece uma flexibilidade melhor para o provisionamento dos recursos de TI comparado 
ao provisionamento em um ambiente não virtualizado. Ela auxilia otimizando a utilização 
dos recursos e entregando os recursos de modo mais eficaz.

A arquitetura orientada a serviços (SOA - service-oriented architecture) oferece um 
conjunto de serviços que podem se comunicar entre si. Estes serviços trabalham juntos 
para executar alguma atividade ou simplesmente, passar dados entre os serviços.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Modelos de serviços em nuvem
• Modelos de implementação em nuvem

Aula 2: Serviço em nuvem e modelos de implementação
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Esta aula abrange os três principais modelos de serviço em nuvem: software como 
serviço (SaaS – software as a service), plataforma como serviço (PaaS – platform-as-a-
service) e infraestrutura como serviço (IaaS - infrastructure-as-a-service). Também será 
apresentado os modelos de implementação em nuvem, pública, privada, comunitária ou 
híbrida.
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Modelos de serviços em nuvem

• IaaS (Infrastructure as a service - infraestrutura como serviço)
• PaaS (Platform as a service - plataforma como serviço)
• SaaS (Software as a service - software como serviço) 
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De acordo com o NIST (National Institute of Science and Technology – Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia), as ofertas do serviço em nuvem são classificadas 
principalmente em três modelos: infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como 
serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS).
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Infraestrutura como serviço
• Os clientes implementam seus componentes de software, incluindo o 

sistema operacional e os aplicativos na infraestrutura do provedor
 Os recursos computacionais como potência de processamento, memória, 

armazenamento e componentes de rede são oferecidos como um serviço
 Exemplo: Amazon Elastic Compute Cloud

• Os clientes possuem o controle sobre os SOs e aplicativos 
implementados
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Nuvem
Recursos do provedor

Aplicativo

Banco de dados

SO

Computador

Armazenamento

Rede

Recursos do cliente
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A capacidade oferecida ao cliente é oferecer processo de provisionamento, 
armazenamento, redes e outros recursos computacionais fundamentais, onde o cliente é 
capaz de implementar e executar um software arbitrário, o qual pode incluir sistemas 
operacionais e aplicativos. O cliente não gerencia ou controla a infraestrutura subjacente 
em nuvem, mas tem o controle sobre os sistemas operacionais e os aplicativos 
implementados e, possivelmente, controle limitado dos componentes de rede 
selecionados, como por exemplo, o firewall do host. 

IaaS é uma camada base de pilha de serviços em nuvem. Ela serve como fundação para 
SaaS e PaaS.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) é um exemplo de IaaS e oferece 
capacidade computacional dimensionável, sob demanda, na nuvem. Ele possibilita que 
os clientes aproveitem da infraestrutura computacional massiva do Amazon, sem 
investimento prévio de capital.
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Plataforma como serviço

Recursos do provedor

• Clientes implementam aplicativos criados ou adquiridos por eles 
mesmos em uma plataforma computacional do provedor
 A plataforma computacional é oferecida como um serviço
 Exemplo: Google App Engine e Microsoft Windows Azure Platform 

• O cliente possui o controle sobre os aplicativos implementados

Aplicativo

Banco de dados

SO

Computador

Armazenamento

Rede

Recursos do cliente

Nuvem
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A capacidade oferecida ao cliente é implementar em uma infraestrutura em nuvem 
criada pelo cliente ou aplicativos adquiridos criados utilizando linguagem de 
programação, bibliotecas, serviços e ferramentas suportadas pelo provedor. O cliente 
não gerencia ou controla a infraestrutura subjacente em nuvem incluindo a rede, os 
servidores, os sistemas operacionais ou armazenamento, mas tem o controle sobre os 
aplicativos implementados e, possivelmente, sobe as opções de configuração para o 
ambiente de hospedagem de aplicativos.

PaaS é também utilizado como um ambiente de desenvolvimento de aplicativos, 
oferecido como um serviço pelo provedor de serviço em nuvem. O cliente pode utilizar 
estas plataformas para codificar seus aplicativos e, depois, implementar os aplicativos 
em nuvem. Devido à variação da carga de trabalho para os aplicativos implementados, a 
escalabilidade nos recursos computacionais é, geralmente garantida pela plataforma 
computacional, de forma transparente. Google App Engine e Microsoft Windows Azure
Platform são exemplos de  PaaS.
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Software como serviço

• Os clientes utilizam os aplicativos do provedor executados na 
infraestrutura em nuvem
 Os aplicativos são oferecidos como um serviço
 Exemples: EMC Mozy e Salesforce.com

• Os provedores de serviços gerenciam, para suportar os serviços
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Recursos do Provedor

Aplicativo

Banco de dados

SO

Computador

Armazenamento

Rede

Nuvem
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A capacidade oferecida ao cliente é para utilizar os aplicativos do servidor executados na 
infraestrutura em nuvem. Os aplicativos estão acessíveis a partir de vários dispositivos 
de clientes através de uma interface thin client, como o navegador da web (como por 
exemplo, e-mail com base na web) ou através de uma interface de programa. O cliente 
não gerencia ou controla a infraestrutura subjacente em nuvem incluindo, rede, 
servidores, sistemas operacionais ou mesmo as capacidades de aplicativos individuais, 
com a possível exceção das definições de configurações do aplicativo de usuário 
especifico.

No modelo SaaS, os aplicativos, como gerenciamento de relacionamento do cliente 
(CRM – Customer Relationship Management), e-mail, mensagens instantâneas,  são 
oferecidos como um serviço pelos provedores de serviços em nuvem. Os provedores de 
serviços em nuvem gerenciam exclusivamente a infraestrutura computacional necessária 
e o software para suportar estes serviços. Os clientes podem ter permissão para alterar 
algumas definições de configurações de aplicativos para personaliza-los. 

EMC Mozy é um exemplo do software como um serviço. Os clientes podem aproveitar o 
console para executarem backup on-line automático e seguro e recuperar seus dados 
com facilidade. Salesforce.com é um provedor de aplicativos CRM com base em SaaS , 
como vendas e serviço em nuvem.
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Modelos de implementação em nuvem

• Público
• Privado
• Comunitário
• Híbrido
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De acordo com o NIST (National Institute of Science and Technology – Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia),  a computação em nuvem é classificada em quatro modelos de 
implementação: pública, privada, comunitário e híbrido, que oferece a base para como 
as infraestruturas em nuvem são construídas e consumidas.
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Nuvem pública

Módulo 13: Computação em nuvem 436

Empresa P

Usuário R

Empresa Q

Recursos do provedor de 
serviços em nuvem
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No modelo nuvem pública, a infraestrutura em nuvem é provisionada para utilização 
aberta pelo público em geral. Pode ser de propriedade, gerenciada e operada por uma 
organização empresarial, acadêmica ou governamental, ou uma combinação destes. Ela 
existe no local do provedor de nuvem. 

Os clientes utilizam os serviços em nuvem oferecidos pelos provedores através da 
internet e pagam taxas de uso medido ou taxas de assinatura. Entretanto, para os 
clientes, estes benefícios vem com certos riscos: nenhum controle sobre os recursos na 
nuvem, sobre a segurança de dados confidenciais, sobre o desempenho da rede e sobre 
problemas de interoperabilidade. Os provedores populares de serviço em nuvem pública 
são Amazon, Google e Salesforce.com. A figura no slide mostra uma nuvem publica que 
oferece serviços em nuvem à organizações e pessoa física. 
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Nuvem privada
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Recursos do provedor 
de serviço em nuvem

Recursos da 
empresa P

Empresa P

Empresa P

Dedicado para 
empresa P

Nuvem privada no local Nuvem privada hospedada externamente

Módulo 13: Computação em nuvem 437

No modelo nuvem privada, a infraestrutura em nuvem é provisionada para uso exclusivo 
de uma única organização que compreende vários clientes (exemplo: unidades de 
negócio). Pode ser de propriedade, gerenciada e operada por uma organização 
empresarial, por terceiros, ou uma combinação destes e pode existir ou não no local. A 
seguir, duas variações do modelo de nuvem privada:

Nuvem privada no local: a nuvem privada no local, também conhecida como nuvem 
interna, é hospedada pela organização dentro de seus próprios data centers. Este 
modelo possibilita as organizações a padronizarem seus processos de gerenciamento do 
serviço em nuvem e segurança, embora este modelo tenha limitações em termos de 
tamanho e escalabilidade dos recursos. As organizações também precisam incorrer os 
custos de investimentos e operacionais para os recursos físicos. Este modelo é melhor 
para as organizações que precisam do controle completo sobre seus aplicativos, 
configurações de infraestrutura e mecanismos de segurança.

Nuvem privada hospedada externamente: este tipo de nuvem privada é hospedada fora 
da organização e é gerenciada por uma organização terceirizada. A organização 
terceirizada facilita um ambiente exclusivo em nuvem para uma específica organização 
com total garantia de privacidade e confidencialidade.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Nuvem comunitária
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Empresa P Empresa Q Empresa R

Usuários comunitários

Recursos do provedor 
de serviços em nuvem

Dedicado para 
usuários 
comunitários
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No modelo de nuvem comunitária, a infraestrutura em nuvem é provisionada para o uso 
exclusivo por uma comunidade de clientes de organizações que compartilham um 
mesmo interesse, como por exemplo uma missão, requisitos de segurança, política e 
considerações de conformidades. Pode ser de propriedade, gerenciado e operado por 
uma ou mais organizações em uma comunidade, um terceirizado ou uma combinação 
destes, e pode existir ou não no local.

Na nuvem comunitária, os custos são distribuídos para um número menor de clientes do 
que na nuvem pública.

Portanto,  esta opção é mais cara, mas pode oferecer níveis mais altos de privacidade, de 
segurança e de conformidade. A nuvem comunitária também oferece às organizações, 
acesso a um vasto pool de recursos comparado à nuvem privada. Um exemplo no qual a 
nuvem comunitária pode ser útil são as instituições governamentais. Caso várias 
instituições dentro de um governo operem sob regras similares, todas elas podem 
compartilhar a mesma infraestrutura e diminuir os investimentos individuais das 
instituições.
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Nuvem híbrida
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Nuvem privada

Empresa Q

Usuário R
Nuvem pública

Recursos da 
empresa P

Recursos do 
provedor de serviços 

em nuvem

Empresa P
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No modelo de nuvem híbrida, a infraestrutura em nuvem é uma composição de duas ou 
mais infraestruturas em nuvem distintas (privada, comunitária ou pública) que 
permanecem entidades únicas, mas são unidas pela tecnologia padronizada ou 
proprietária, que permite a portabilidade de dados e aplicativos (p.ex. nuvem de ruptura 
para equilíbrio de carga entre nuvens). 

O modelo híbrido permite uma empresa implementar aplicativos e dados menos críticos 
na nuvem pública, aproveitando da escalabilidade e o custo-eficácia da nuvem pública. 
Os aplicativos e os dados de missão critica da organização permanecem na nuvem 
privada, que oferece maior segurança. A figura no slide mostra um exemplo de uma 
nuvem híbrida.



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Módulo 13: Computação em nuvem

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Infraestrutura em nuvem
• Desafios da computação em nuvem
• Considerações na adoção da nuvem

Aula 3: Infraestrutura em nuvem: desafios e considerações
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Esta aula abrange a infraestrutura computacional em nuvem, os desafios da computação 
em nuvem e as considerações da adoção da nuvem. 
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Modelo de referência da infraestrutura em nuvem
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Gerenciamento em nuvem e ferramentas de 
criação de serviços

Infraestrutura 
virtual

Infraestrutura 
física

Aplicativos e software 
da plataforma
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Uma infraestrutura computacional em nuvem é uma coleção de hardware e software 
que habilita as cinco características essenciais da computação em nuvem. A 
infraestrutura computacional em nuvem normalmente consiste das seguintes camadas:

• Infraestrutura física

• Infraestrutura virtual

• Aplicativos e software da plataforma

• Gerenciamento em nuvem e ferramentas de criação de serviços

Os recursos destas camadas são agregadas e coordenadas para oferecer os serviços em 
nuvem aos clientes.
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Infraestrutura física

• A infraestrutura física inclui os recursos físicos de TI
 Servidores físicos
 Sistemas de armazenamento
 Redes

• Os servidores físicos estão conectados entre si, ao sistema de 
armazenamento e aos clientes através das redes

• Os recursos físicos podem estar localizados em um único data 
center ou distribuídos através múltiplos data centers

Módulo 13: Computação em nuvem 442

Módulo 13: Computação em nuvem 442

A estrutura física é composta pelos recursos computacionais físicos, que incluem: 
servidores físicos, sistemas de armazenamento e redes. Os servidores físicos estão 
conectados entre si, nos sistemas de armazenamento e aos clientes através das redes, 
tais como redes IP, FC SAN, IP SAN e FCoE.

Os provedores de serviços em nuvem podem utilizar os recursos computacionais físicos 
de um ou mais data centers a fim de oferecer serviços. Se os recursos computacionais 
estiverem distribuídos através de múltiplos data centers, a conectividade deve ser 
estabelecida entre eles. A conectividade possibilita que data centers em localidades 
diferentes trabalhem como um único grande data center. Isto possibilita a migração de 
aplicativos  e dados de negócios através dos data centers e o provisionamento de 
serviços em nuvem utilizando os recursos de múltiplos data centers.
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Infraestrutura virtual

• A infraestrutura virtual é formada por:
 Pools de recursos

 CPU, memória, largura de banda da rede, pools de armazenamento

 Pools de identidade
 Pools VLAN ID e VSAN ID

 Recursos de TI virtuais
 Máquinas virtuais (VMs), volumes de armazenamento virtuais, redes 

virtuais (VLAN e VSAN)

• Os recursos de TI virtuais obtém a capacidade e a identidade dos 
pools de recursos e identidade, respectivamente.
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Os provedores de serviços em nuvem utilizam as tecnologias de virtualização para 
construir uma camada de infraestrutura virtual no topo da infraestrutura física. A 
virtualização permite preencher algumas das características em nuvem, como o pool de 
recursos e elasticidade rápida. Também auxilia a reduzir os custos de fornecimento dos 
serviços em nuvem. Alguns dos provedores de serviços em nuvem podem ainda não ter 
virtualizado completamente sua infraestrutura física, mas eles estão adotando a 
virtualização para melhorar a eficácia e a otimização.

A virtualização abstrai os recursos computacionais físicos e oferece uma visão 
consolidada da capacidade do recurso. Os recursos consolidados são gerenciados como 
uma entidade única chamada pool de recursos. Por exemplo, um pool de recursos pode 
agrupar CPUs de servidores físicos dentro de um cluster. A capacidade de um pool de 
recursos é a soma da potencia de todas as CPUs (por exemplo 10.000 megahertz) 
disponível em um cluster. Além do pool de CPU, a infraestrutura virtual inclui outros 
tipos de pool de recursos, como pool de memória, pool de rede e pool de 
armazenamento. Além do pool de recursos, a infraestrutura virtual também inclui pools 
de identidade, como pools VLAN ID e VSAN ID. O número de cada tipo de pool e a 
capacidade do pool dependem dos requisitos do provedor de serviços em nuvem para 
criar diferentes serviços em nuvem.

A infraestrutura virtual também inclui os recursos computacionais, como as máquinas 
virtuais, volumes de armazenamento virtual e redes virtuais. Estes recursos obtém as 
capacidades, como a potencia da CPU, memória, largura de banda de rede e espaço de 
armazenamento a partir dos pools de recursos. A capacidade é alocada, facilmente e 
flexivelmente, para os recursos computacionais virtuais com base nos requisitos de 
serviços. As redes virtuais são criadas utilizando os identificadores de rede, como VLAN 
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IDs e VSAN IDs a partir dos respectivos pools de identidade. Os recursos computacionais 
virtuais são utilizados para criar serviços de infraestrutura em nuvem.
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Aplicativos e software da plataforma

• O pacote do software deve incluir:
 Aplicativos de negócios
 Software da plataforma como o SO e banco de dados

 Oferece ambientes para executar os aplicativos

• Os aplicativos e o software da plataforma estão hospedados nas 
VMs
 Para criar um software como serviço (SaaS) e plataforma como 

serviço (PaaS)
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Esta camada inclui um pacote de aplicativos de negócios e software de plataformas, 
como o SO e o banco de dados. O software de plataforma oferece um ambiente no qual 
os aplicativos de negócios são executados. Os aplicativos e o software de plataforma 
estão hospedados nas máquinas virtuais para criar SaaS e PaaS. Para SaaS, tanto o 
aplicativo quanto o software de plataforma são oferecidos pelos provedores de serviços 
em nuvem. No caso do PaaS, somente o software de plataforma é oferecido pelos 
provedores de serviços em nuvem, os clientes exportam seus aplicativos para a nuvem.
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Gerenciamento em nuvem e ferramentas de criação de 
serviços
• Inclui três tipos de software:
 Software de gerenciamento de infraestrutura física e virtual
 Software de gerenciamento unificado
 Software de gerenciamento de acesso do usuário

• Estes softwares interagem entre si para automatizar  o 
provisionamento dos serviços em nuvem
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O gerenciamento em nuvem e a camada de ferramentas de criação de serviços incluem 
três tipos de software:

• Software de gerenciamento de infraestrutura física e virtual

• Software de gerenciamento unificado

• Software de gerenciamento de acesso do usuário

Esta classificação é com base nas diferentes funções executadas por estes softwares. 
Estes softwares interagem entre si para automatizar o provisionamento dos serviços em 
nuvem.

O software de gerenciamento da infraestrutura virtual e física é oferecido pelos 
vendedores de várias empresas terceirizadas de recursos de infraestrutura. Por exemplo, 
um storage array possui seu próprio software de gerenciamento. Da mesma forma, os 
servidores físicos e de rede são gerenciados independentemente, utilizando os 
softwares de rede e de gerenciamento computacional, respectivamente. Estes softwares 
oferecem interfaces para construir uma infraestrutura virtual a partir de um 
infraestrutura física subjacente.

O software de gerenciamento unificado interage com todos softwares independentes de 
gerenciamento de infraestrutura virtual e física. Ele coleta as informações nas 
configurações de infraestrutura virtual e física existentes, na conectividade e na 
utilização. O software de gerenciamento unificado compila estas informações e oferece 
uma visão consolidada dos recursos da infraestrutura dispersos em um ou mais data 
centers. Ele permite que um administrador monitore centralmente o desempenho, a 
capacidade e a disponibilidade dos recursos físicos e virtuais. O software de 
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gerenciamento unificado também oferece uma interface de gerenciamento único para 
configurar a infraestrutura virtual e física e integrar os pools do computador (tanto a CPU 
como a memória), da rede e do armazenamento. Esta integração permite que um grupo 
de pools computacionais utilizem os pools de armazenamento e de rede para armazenar 
e transferir dados, respectivamente.

O software de gerenciamento unificado passa os comandos de configuração para os 
respectivos softwares de gerenciamento de infraestrutura virtual e física, que executa as 
instruções. Isto elimina a administração dos recursos computacionais, de armazenamento 
e de rede, separadamente, utilizando o software de gerenciamento nativo.

A principal função do software de gerenciamento unificado é automatizar a criação dos 
serviços em nuvem. Ele permite que os administradores definam os atributos de serviços 
como a potencia  da CPU, memória, largura de banda, capacidade de armazenamento, 
nome e descrição dos aplicativos e do software da plataforma, localização do recurso e 
política de backup. Quando o software de gerenciamento unificado recebe os pedidos 
dos clientes por serviços em nuvem, ele cria o serviço com base nos atributos de serviços 
pré-definidos.

O software de gerenciamento de acesso do usuário oferece aos clientes, interface de 
usuário com base na web. Os clientes podem utilizar a interface para procurar o catálogo 
de serviços e solicitar os serviços em nuvem. O software de gerenciamento de acesso do 
usuário autentica o usuário antes de encaminhar suas solicitações para o software de 
gerenciamento unificado. Ele também monitora a alocação ou a utilização dos recursos 
associados às instâncias do serviços em nuvem. Com base nos recursos de alocação ou 
de utilização, ele gera um relatório chargeback. O relatório chargeback é visível aos 
clientes e oferece transparência entre os clientes e provedores. 
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Armazenamento otimizado em nuvem
• Oferece rápida elasticidade, acesso global e capacidade de 

armazenamento sob demanda
• Alavanca a tecnologia de armazenamento com base em objeto
• Permite o auto-serviço e o acesso totalmente medido para 

armazenar os recursos
• As principais características da solução de armazenamento 

otimizado em nuvem são:
 Altamente escalável
 Namespace unificado
 Gerenciamento de metadados e de informações com base na 

política
 Multitenancy segura
 Múltiplos mecanismos de acesso (através de REST e SOAP APIs de 

serviço de web e acesso com base em arquivo)
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Aplicativos ricos em conteúdo juntamente com o crescimento de dados não 
estruturados são difíceis de gerenciar com a abordagem tradicional de armazenamento 
de dados em grande escala. Esta combinação de crescimento em grande escala, novo 
tipos de informações e a necessidade de servir múltiplas localizações e usuários ao redor 
do mundo, exige armazenamento e gerenciamento de informações em escala global. O 
armazenamento otimizado em nuvem é uma solução que atende a esta exigência. Ele 
fornece arquitetura escalável e flexível, que oferece rápida elasticidade, acesso global e 
capacidade de armazenamento sob demanda. Ele também aborda as limitações da 
interação rígida com base no ponto de montagem ente o armazenamento e o cliente, 
apresentando um ponto de acesso único para toda a infraestrutura de armazenamento. 
Ele alavanca um modelo multi-tenancy embutido e possibilita o auto atendimento e o 
acesso totalmente medido para armazenar os recursos, deste modo, fornece um 
armazenamento como um serviço em um infraestrutura compartilhada. O 
armazenamento otimizado em nuvem, normalmente, alavanca a tecnologia de 
armazenamento com base no objeto, que utiliza metadados personalizáveis orientados 
ao valor para orientar as políticas de colocação, proteção e ciclo de vida do 
armazenamento. As principais características da solução de armazenamento otimizado 
em nuvem são: 

• Infraestrutura altamente escalável que suporta um grande número de objetos através 
de uma infraestrutura distribuídas globalmente

• Namespace unificado que elimina a capacidade, a localização e outras limitações do 
file system

• Metadados e recursos de gerenciamento de informações com base em politicas que 
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otimiza a proteção de dados, disponibilidade e custos com base nos níveis de serviços

• Multi-tenancy segura permitindo que múltiplos aplicativos sejam seguramente 
servidos a partir da mesma infraestrutura . Cada aplicativo é seguramente 
particionado e os dados não são nem co-instalados nem acessíveis a outros locatários

• Oferece acesso através de REST ou SOAP Apls de serviços da web e acesso com base 
em arquivo utilizando vários dispositivos de clientes
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Desafios da nuvem – Perspectiva do cliente
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• Segurança e normas
 Clientes estão indecisos em transferir o controle de dados  

confidenciais
 As normas podem impedir que as empresas utilizem  os serviços 

em nuvem
• Latência da rede
 Aplicativos de tempo real podem sofrer por causa da latência da 

rede e largura de banda limitada
• Capacidade de suporte
 O provedor de serviço pode não suportar os ambientes exclusivos
 Hipervisores incompatíveis poderiam impactar a migração da VM

• Limitações dos fornecedores
 Restringe que os clientes mudem de provedores de serviços em 

nuvem
 Falta de padronização através das plataformas com base em 

nuvem
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Dados críticos de negócios exigem proteção e monitoramento contínuo de seus acessos. 
Caso os dados se movam para um modelo em nuvem que não seja uma nuvem privada 
no local, os clientes podem perder o controle absoluto de seus dados confidenciais. 
Apesar da maioria dos provedores de serviços em nuvem oferecer segurança avançada 
de dados, os clientes podem não estar dispostos a transferir o controle dos dados 
críticos de seus negócios para a nuvem.

Os provedores de serviços em nuvem podem utilizar múltiplos data centers localizados 
em diferentes países para oferecer serviços em nuvem. Eles podem replicar ou mover os 
dados através destes data centers a fim de assegurar alta disponibilidade e distribuição 
de carga. Os clientes podem saber, ou não, em qual país seus dados estão armazenados. 
Alguns provedores de serviços em nuvem permitem que os clientes selecionem o local 
para armazenar seus dados. Questões relacionadas à privacidade de dados e requisitos 
de conformidade, como Diretiva de Proteção de Dados da UE e o programa U.S. Safe 
Harbor criam desafios ao cliente na adoção da computação em nuvem.

Os serviços em nuvem podem ser acessados que qualquer lugar através da rede. 
Entretanto a latência da rede aumenta quando a infraestrutura da nuvem não está 
próxima ao ponto de acesso. Uma latência alta da rede pode tanto aumentar o tempo de 
resposta do aplicativo, como faz com que cause timeout no aplicativo. Isto pode ser 
resolvido pela implementação de rígidos Contratos de Nível de Serviços (SLAs) junto aos 
provedores de serviços em nuvem.

Um outro desafio é que os serviços de plataforma em nuvem podem não suportar os 
aplicativos desejados dos clientes. Por exemplo, o provedor de serviços pode não ser 
capaz de suportar ambientes altamente especializados ou exclusivo, como SOs
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compatíveis e linguagem de programação preferida, necessários para desenvolver e 
executar o aplicativos do cliente. Além disso, uma incompatibilidade entre os hipervisores
poderia impactar a migração de máquinas virtuais para ou entre nuvens. Um outro 
desafio é a limitação do fornecedor: a dificuldade para os clientes trocarem seu provedor 
de serviços em nuvem. A falta de interoperabilidade entre os APls de diferentes 
provedores de serviços em nuvem também podem criar complexidade e alto custo de 
migração  quando movem de um provedor de serviços para outro.
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Desafios da nuvem –Perspectiva do provedor
• Garantia e custo do serviço
 Os recursos devem ser mantidos prontos para atender demanda 

imprevisível 
 Penalidade alta no caso dos SLAs não serem cumpridos

• Complexidade em implementar o software do fornecedor na 
nuvem
 Muitos fornecedores não oferecem licenças prontas de software 

em nuvem
 Custos mais altos das licenças prontas de software em nuvem

• Nenhuma interface padrão de acesso em nuvem
 Clientes de nuvem querem APIs abertos
 Necessidade de acordo entre os provedores de serviços para 

padronização
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Os provedores de serviços em nuvem normalmente publicam o Contrato de Nível de 
Serviço (SLAs) para que seus clientes conheçam sobre a disponibilidade do serviço, a 
qualidade do serviço, a compensação do tempo de inatividade e cláusulas jurídicas e 
normativas. Alternativamente, os SLAs específicos do cliente podem ser assinados entre 
o provedores de serviços em nuvem e um cliente. Os SLAs normalmente mencionam 
uma penalidade no caso do provedor falhar ao oferecer os níveis de serviços. Portanto, 
os provedores de níveis de serviços devem assegurar que possuem os recursos 
adequados para oferecer os níveis de serviços exigidos. É um desafio oferecer recursos 
físicos para o pico de demanda de todos os clientes e estimar os custos reais da oferta 
de serviços para os provedores de serviços em nuvem, pois os recursos em nuvem estão 
distribuídos e a demanda de serviços flutua.

Muitos fornecedores de software não possuem um modelos de licenciamento de 
software em nuvem pronto. Alguns dos fornecedores de software oferecem licenças em 
nuvem padronizadas por um preço muito alto comparado aos modelos tradicionais de 
licenciamento. A complexidade de licenciamento do software em nuvem tem trazido 
desafios na implementação do software do fornecedor em nuvem. Isto também é um 
desafio para o consumidor.

Os provedores de serviços em nuvem geralmente oferecem APLs exclusivos para acessar 
suas nuvens. Entretanto, os clientes podem querer  APLs abertos ou APLs padrões para 
se tornar o locatário de múltiplas nuvens. Este é o desafio para os provedores de 
serviços em nuvem, pois é necessário um acordo entre os provedores de serviços em 
nuvem
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Considerações da adoção da nuvem

• Os CIOs e os gerentes de TI que procuram mudar para nuvem 
enfrentam várias questões:
 Qual modelo de implementação se encaixa com as necessidades 

da empresa?
 Privada, pública, híbrida 

 Quais são os aplicativos adequados para a nuvem?
 Como devo escolher o provedor de serviço em nuvem ?
 A infraestrutura em nuvem é capaz de oferecer a qualidade de 

serviço exigida (QoS)?
 Desemprenho, disponibilidade e segurança

 Qual é o benéfico financeiro ao adotar a nuvem?
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As empresas que decidirem adotar a computação em nuvem sempre enfrentam esta 
questão: “como a nuvem se encaixa no ambiente da empresa?”. Muitas empresas não 
estão prontas para abandonar seus investimentos de TI existentes para mudarem, de 
uma vez, todos seus processos de negócios para a nuvem. Mesmo as pessoas físicas 
procurando utilizar os serviços em nuvem precisam entender algumas considerações 
sobre a adoção em nuvem. 
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Qual modelo de implementação é o mais adequado à 
você?
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Nuvem pública
• Conveniência supera os 

riscos
• Baixo custo ou gratuito
• Ex.: Picasa, Google apps.

Nuvem híbrida
• Apps. nível 1 : nuvem privada
• Apps. nível 2-4 (backup, 

arquivo, teste): Nuvem 
pública

Nuvem pública
• Conveniência supera os riscos

IndividualIndividual StartupStartup SMBSMB

Nuvem privada
• Nível 2-4: nuvem privada
• Nível 1: pode continuar a 

executar em um ambiente de 
data center tradicional

CorporativoCorporativo
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Risco comprados a conveniência é a principal consideração ao decidir sobre a estratégia 
de adoção em nuvem. Esta consideração também forma a base para escolher o modelo 
certo de implementação em nuvem. Um nuvem publica é normalmente a preferida por 
pessoas físicas e empresas start-ups. Para eles, a redução do custo oferecido pela nuvem 
pública compensa os riscos de segurança e disponibilidade em nuvem. Empresas de 
pequeno e médio portes possuem uma base de clientes moderada, e qualquer anomalia 
nos dados do clientes e níveis de serviços podem impactar seus negócios. Portanto, eles 
podem não estar disposto a implementar seus aplicativos de nível 1, como 
processamento de transações on-line (OLTP), em uma nuvem privada. Um modelo de 
nuvem híbrida encaixa neste caso. 

Os aplicativos de nível 1 devem executar na nuvem privada, enquanto os aplicativos 
menos críticos, como backup, arquivo e teste podem ser implementados na nuvem 
pública. As empresas, normalmente possuem uma forte base de clientes mundiais. Elas, 
normalmente aplicam rígidas politicas de segurança para salvaguardar os dados críticos 
de clientes. Por serem financeiramente capazes, as empresas preferem construir suas 
próprias nuvens privadas.
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Escolhendo os aplicativos para a nuvem pública

• Algumas perguntas a serem feitas antes de migrar um aplicativo 
do cliente para a nuvem pública:
 O aplicativo é compatível com o software da plataforma da 

nuvem? É um aplicativo preexistente?
 É um aplicativo exclusivo e de missão critica? Este aplicativo 

oferece vantagem competitiva? 
 A carga de trabalho do aplicativo  é de tráfego intenso de rede? O 

desempenho do aplicativo será impactado pela latência da rede e 
pela largura de banda de rede limitada?

 O aplicativo tem comunicação com outros recursos ou aplicativos 
do data center?
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Nem todos os aplicativos são bons candidatos para uma nuvem pública. Isto pode ser 
devido a incompatibilidade entre o software da plataforma da nuvem e os aplicativos do 
cliente, ou talvez, a empresa planeja mudar um aplicativo legado para a nuvem. Os 
aplicativos exclusivos e de missão crítica são principais e essenciais para a empresa. Eles 
são, normalmente planejados, desenvolvidos e mantidos internamente. Estes aplicativos 
geralmente oferecem vantagens competitivas. Devido ao alto risco de segurança, é 
improvável que as empresas mudem estes aplicativos para a nuvem pública. Estes 
aplicativos são bons candidatos para uma nuvem privada local. Aplicativos não 
exclusivos e de missão não crítica são adequados para implementação em nuvem 
pública. Caso a carga de trabalho do aplicativo seja de tráfego intenso de rede, seu 
desempenho pode não ser otimizado se for implementado em nuvem pública. Assim 
como se o aplicativo comunicar com outros recursos ou aplicativos do data center, 
também pode enfrentar problemas de desempenho.
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Vantagem financeira
• É necessário fazer um analise dos benefícios financeiros ao 

adotar a nuvem 
• Considere CAPEX e OPEX para implementar e manter sua própria 

infraestrutura em relação aos custos da adoção da nuvem
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Custos de infraestrutura própria Custos da adoção da 
nuvem

CAPEX OPEX OPEX

• Servidores
• Armazenamento
• Sistema operacional 

(SO)
• Aplicativo
• Equipamentos de rede
• Espaço físico

• Energia e resfriamento
• Pessoal
• Largura de banda
• Manutenção
• Suporte
• Backup

• Migração
• Conformidade e 

segurança
• Taxa de assinatura
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Uma análise cuidadosa dos benefícios financeiros oferece uma imagem clara sobre as 
economias nos custos na adoção da nuvem. A análise deve comparar o custo total de 
propriedade (TCO) e o retorno, ou não, sobre os investimentos (ROI) no ambiente em 
nuvem e identificar os potenciais benefícios dos custos. Ao calcular o TCO e TOI, as 
empresas e as pessoas físicas devem considerar as despesas para implementar e manter 
suas próprias infraestruturas versos os custos da adoção da nuvem. Ao calcular as 
despesas em possuir recursos de infraestrutura, as empresas devem incluir tanto as 
despesas de investimentos (CAPEX) quanto operacionais (OPEX). As CAPEX incluem os 
custos dos servidores, armazenamento, SO, aplicativos, equipamentos de rede, espaço 
físico, etc. Os OPEX incluem os custos incorridos para energia e resfriamento, pessoal, 
manutenção, backup, etc. Estas despesas devem ser comparadas com os custos 
operacionais incorridos na adoção da computação em nuvem.  A adoção da nuvem inclui 
o custo de migração para nuvem, custos para assegurar a conformidade e segurança e as 
taxas de utilização ou assinatura. Mover os aplicativos para a nuvem reduz CAPEX, 
exceto quando a nuvem é construída no local.
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Selecionar um provedor de serviços em nuvem público

• Algumas perguntas importantes para se fazer antes de selecionar 
provedor:
 Há quanto tempo e quão bem o provedor oferece seus serviços?
 Quão bem o provedor atende os requisitos atuais e futuros da 

empresa?
 Quão fácil é adicionar e remover serviços?
 Quão fácil é mudar para outro provedor, se necessário?
 O que acontece quando o provedor atualiza seu software? É 

obrigatório para todos? Você pode atualizar dentro de sua própria 
programação?

 O provedor oferece os requisitos de serviços de segurança?
 O provedor atende os seus requisitos legais e de privacidade?
 O provedor possui bom serviço de atendimento ao cliente?
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É importante a seleção do provedor para a nuvem pública . Os clientes precisam saber 
há quanto tempo e quão bem o provedor oferece o serviço. Eles também precisam 
determinar o quão fácil é adicionar ou encerrar os serviços em nuvem junto ao provedor 
de serviços. O cliente deve saber o quão fácil é mudar para outro provedor, se 
necessário. Eles devem avaliar como o provedor satisfaz os requisitos legais, de 
segurança e de privacidade. Também devem verificar se o provedor oferece um bom 
serviço de atendimento ao cliente.
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Considerações da QoS

• Os clientes devem verificar se os atributos de QoS atendem seus 
requisitos

• SLA é um contrato entre o provedor de serviços em nuvem e os 
clientes, que define os atributos da QoS
 Exemplos de atributos: throughput, tempo de funcionamento, etc.
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Os provedores de serviços em nuvem, normalmente mencionam a qualidade dos 
atributos do serviço (QoS), como o throughput e tempo de funcionamento, juntamente 
com os serviços em nuvem. Os atributos do QoS são geralmente parte de um SLA, que é 
o contrato de serviço entre o provedor e os clientes. O SLA serve como base para o nível 
esperado de serviço entre o cliente e o provedor. Antes de adotar os serviços em nuvem, 
os clientes devem verificar se os atributos QoS atendem seus requisitos.
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Módulo 13: Computação em nuvem

• Vblock

Conceito na prática
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A seção Conceito na Prática trata sobre Vblock.
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Vblock

• Pacote integrado de infraestrutura em 
nuvem
 Inclui computador, armazenamento, 

rede e produtos de virtualização
 Oferecido por EMC, VMware e Cisco

• Permite a construção  do data center 
virtualizado e da infraestrutura em 
nuvem

• Pré-planejado, pré-configurado, pré-
testado e pronto para ser 
implementado
 Economiza custos e tempo de 

implementação
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Computador

Rede

Virtualização

Pacote de infraestrutura Vblock

SO

Aplicativos

Armazenamento
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Vblock é a oferta de infraestrutura em nuvem completamente integrada que inclui 
produtos computacionais, de armazenamento, de rede e de virtualização. Estes produtos 
são oferecidos pela EMC, VMware e Cisco, que formaram uma coalizão para oferecer 
Vblocks.

Vblocks possibilitam que empresas construam data centers virtualizados e infraestrutura 
em nuvem.

Vblocks são pré-planejados, pré-configurados, pré-testados e possuem atributos de 
desempenho e de disponibilidade definidos. Ao invés dos clientes comparem e 
montarem os componentes individuais da infraestrutura em nuvem, Vblock oferece uma 
solução validada de infraestrutura em nuvem e é pronto-de-fábrica para implementação 
e produção. Isto economiza custos e tempo de implementação significativos. 

Unified Infrastructure Manager (UIM) da EMC é a solução de gerenciamento unificado 
para Vblocks. UIM oferece um único ponto de gerenciamento para Vblocks e gerencia 
múltiplos Vblocks. Com UIM, os serviços de infraestrutura em nuvem podem ser 
oferecidos automaticamente e com base nas melhores práticas de provisionamento.
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Módulo 13: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Características da computação em nuvem
• Serviços em nuvem e modelos de implementação
• Infraestrutura da computação em nuvem
• Desafios da computação em nuvem 
• Considerações da adoção da nuvem
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Este módulo abrangeu as principais características de computação em nuvem como auto 
serviço sob demanda, amplo acesso à rede, pool de recursos, rápida elasticidade e 
serviço mensurável.

Também tratou sobre os vários modelos de serviços em nuvem, como a infraestrutura 
como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS).

Além disso, este modulo também apresentou os modelos de implementação em nuvem 
como público, privado, comunitário e híbrido, assim como a infraestrutura 
computacional em nuvem que inclui a infraestrutura física, infraestrutura virtual, 
aplicativos e software da plataforma, gerenciamento em nuvem e ferramentas de 
criação de serviços.

Finalmente, tratou-se sobre os desafios da computação em nuvem e as considerações da 
adoção de nuvem.
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Teste seu conhecimento - 1

• Qual recurso é oferecido pela computação em nuvem?
A.Provisionamento unilateral
B.Interação humana com o provedor de serviços
C.Aumento no tempo de comercialização
D.Limitações do fornecedor

•
• De acordo com NIST, qual é a principal característica da nuvem?

A.Aplicativo aberto
B.Monitoramento com base na política
C.Serviço medido
D.Software como serviço
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Teste seu conhecimento - 2

• O que é oferecido na infraestrutura como serviço?
A.Sistema de gerenciamento do banco de dados
B.Sistema operacional
C.Aplicativo
D.Armazenamento

• Qual das alternativas abaixo é componente da infraestrutura 
virtual na nuvem?
A.Software de gerenciamento
B.Storage array
C.Pool de identidade da rede
D.Catálogo de serviços
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Teste seu conhecimento - 3

• Qual das alternativas abaixo é uma característica do 
armazenamento otimizado em nuvem?
A.Centrado no servidor
B.Dependente da localização
C.Multitenancy segura
D.Mecanismos de acesso único
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Módulo – 14

Segurança da 
infraestrutura do 
armazenamento

461
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Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Descrever o framework da segurança de informações
• Explicar os vários domínios de segurança de armazenamento
• Discutir sobre as implementações de segurança em SAN, NAS e IP 

SAN
• Explicar sobre segurança em ambientes virtualizados e em nuvem
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Módulo 14: Segurança da infraestrutura do 
armazenamento 

462

Este módulo enfoca o framework de segurança de informações e os diversos domínios 
de segurança de armazenamento, assim como também a implementação de segurança 
em SAN, NAS e IP SAN. Além disso, este módulo também trata sobre segurança em 
ambientes virtualizados e de nuvem.
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Módulo 14: Segurança da infraestrutura do 
armazenamento 

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Construção do framework de segurança de informações
• Tríade de riscos
• Elementos de segurança
• Controles de segurança

Aula 1: Framework da segurança de informações
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Esta aula abrange a construção do framework de segurança de informações e tríade de 
riscos, como também abrange elementos de segurança tais como ativos, ameaças e 
vulnerabilidades. Além disso, esta aula também enfoca controles de segurança.
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Segurança do armazenamento

• É o processo de aplicar os princípios e as práticas de segurança 
dentro do domínio das tecnologias de rede de armazenamento

• A segurança de armazenamento foca o acesso seguro às 
informações implementando medidas ou controles de segurança

• A segurança de armazenamento começa com a construção do 
‘framework de segurança das informações’

Armazenamento

Segurança

Rede

Informações
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Informações valiosas, incluindo propriedades intelectuais, identidades pessoais e 
transações financeiras, são rotineiramente processadas e armazenadas em storage 
arrays, que são acessados pela rede. Como resultado, o armazenamento está agora mais 
exposto a diversas ameaças de segurança, que podem potencialmente danificar dados 
essenciais aos negócios e interromper serviços críticos. Proteger infraestruturas de 
armazenamento se tornou um componente integral do processo de administração de 
informações de data centers virtualizados e tradicionais. É uma tarefa intensa, 
necessária e essencial para administrar e proteger informações vitais. 

Segurança de armazenamento é o processo de aplicar princípios e práticas de segurança 
das informações dentro do domínio de tecnologias de rede de armazenamento. 
Segurança de armazenamento implementa diversos tipos de medidas ou controles de 
segurança, a fim de diminuir o risco de  exploração ou vulnerabilidade na rede de 
armazenamento, que poderia de outra forma causar um impacto significante nos 
negócios da empresa. Desta perspectiva, segurança é um processo contínuo, não 
estático, e requer contínua revalidação e modificação. A segurança de armazenamento 
começa pela construção de um framework.
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Framework da segurança de informações

• Um modo sistemático de definir os recursos de segurança
• Framework deve incluir: 
 Ataques de segurança previstos

 Ações que comprometem a segurança de informações 
 Medidas de segurança 

 Controle projetado para se proteger destes ataques à segurança 

• O framework é construído para atingir os quatros objetivos de 
segurança : 
 Confidencialidade
 Integridade
 Disponibilidade
 Responsabilidade

• A infraestrutura de segurança começa com o entendimento do 
risco
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O framework básico de segurança de informações é construído para atingir quatro 
objetivos de segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade (CIA -
confidentiality, integrity, availability) e responsabilidade. Este framework incorpora todos 
os padrões, procedimentos e controles de segurança necessários para mitigar ameaças 
no ambiente de armazenamento de rede.

Confidencialidade: fornece o sigilo de informações necessário e assegura que somente 
usuários autorizados têm acesso a dados. Isso requer autenticação de usuários que 
precisam acessar informações. Dados em trânsito (dados transmitidos por cabos) e 
dados em repouso (dados repousando em um armazenamento primário, mídia de 
backup ou nos arquivos) podem ser criptografados para manter sua confidencialidade. 
Além de restringir o acesso de usuários não autorizados à informações, 
confidencialidade também requer implementar medidas de proteção de fluxo de tráfego 
como parte do protocolo de segurança. Estas medidas de proteção geralmente incluem 
esconder endereços de origem e destino, frequência de dados sendo enviados, e 
quantidade de dados enviados.

Integridade: assegura que as informações estão inalteradas. Para assegurar integridade 
é necessário a detecção e proteção contra alterações ou exclusões não autorizadas de 
informações. Para assegurar integridade estipula-se medidas como detecção e correção 
de erros tanto para dados quanto para sistemas.

Disponibilidade: garante que usuários autorizados tenham acesso confiável e oportuno 
a sistemas, dados e aplicativos residindo nesses sistemas. A disponibilidade necessita de 
proteção contra exclusão não autorizada de dados e recusa de serviços. A 
disponibilidade também implica que recursos suficientes estão disponíveis para fornecer 
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um serviço.

Responsabilidade: se refere a responder por todos os eventos e operações que ocorrem 
na infraestrutura do data center. O serviço de responsabilidade mantém um registro de 
eventos que pode ser auditado ou rastreado posteriormente para o propósito de 
segurança.

Course Introduction 465
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Tríade de riscos

• Define o risco em termos de ameaças, ativos e vulnerabilidades
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Tríade de riscos define riscos em termos de ameaças, ativos e vulnerabilidades. Os riscos 
surgem quando o agente de ameaça (o invasor) utiliza uma vulnerabilidade existente 
para comprometer a segurança de um ativo, por exemplo, se um documento 
confidencial é transmitido sem qualquer proteção por um canal inseguro, o invasor pode 
ter acesso não autorizado ao documento e pode violar sua confidencialidade e 
integridade. Isto pode, por sua vez, resultar em perdas de negócios para a empresa. 
Neste cenário, uma potencial perda de negócios é o risco que surge porque um atacante 
utiliza uma vulnerabilidade da comunicação desprotegida para acessar o documento e 
adulterá-lo.

Para gerenciar riscos, a empresas primariamente focam nas vulnerabilidades, pois não 
podem eliminar os agentes de ameaça a seus ativos, que aparecem em diversas formas 
e de diversas origens. As empresas podem impor contramedidas para reduzir a 
possibilidade de ocorrência de ataques e a gravidade de seus impactos.

A avaliação de riscos é o primeiro passo para determinar o grau de possíveis ameaças e 
riscos em uma infraestrutura de TI. O processo avalia riscos e ajuda a identificar 
controles para mitigar ou eliminar os riscos. Com base no valor dos ativos, a avaliação de 
riscos ajuda a priorizar o investimento e provisão de medidas de segurança. Para 
determinar a probabilidade de um evento adverso ocorrer, as ameaças a um sistema de 
TI devem ser analisadas com as possíveis vulnerabilidades e os controles de segurança 
existentes.

A gravidade de um evento adverso é estimada pelo impacto que pode ter em atividades 
de negócios essenciais. Com base nesta análise, o valor relativo de prioridade e 
confidencialidade podem ser atribuídos à ativos e recursos de TI. Por exemplo, pode ser 
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atribuído um alto valor de prioridade a um componente de sistema de TI específico, caso 
um ataque a este componente específico possa causar a terminação de serviços de 
missão crítica.

Course Introduction 466
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Ativos

• “Informações” – o ativo mais importante para qualquer empresa 
 Outros ativos incluem o hardware, o software e a infraestrutura da 

rede

• Proteger os ativos é a principal preocupação 
• Considerações de segurança
 Deve oferecer acesso fácil aos ativos para os usuários autorizados
 O custo da segurança de ativos deve ser uma fração do valor dos 

ativos
 Deve ser difícil aos potenciais invasores acessar e comprometer os 

ativos 
 O custo deve ser alto para o potencial invasor em termos financeiros, 

de esforço e de tempo
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As informações são um dos ativos mais importantes para qualquer empresa. Outros 
ativos incluem hardware, software, e outros componentes de infraestrutura necessários 
para acessar a informações. Para proteger esses ativos, as empresas devem desenvolver 
conjuntos de parâmetros que garantam a disponibilidade dos recursos para usuários 
autorizados e redes confiáveis. Esses parâmetros se aplicam aos recursos de 
armazenamento, infraestrutura de rede e políticas organizacionais. 

Métodos de segurança têm dois objetivos. O primeiro objetivo é assegurar que a rede 
seja facilmente acessível aos usuários autorizados. Ela também deve ser confiável e 
estável sob diferentes condições ambientais e volumes de utilização. O segundo objetivo 
é tornar difícil, para os potenciais invasores, acessar e comprometer o sistema.

Os métodos de segurança devem proporcionar proteção adequada contra acesso não 
autorizado, vírus, worms , Trojans, e outros programas de software mal-intencionados. 
As medidas de segurança devem também, incluir opções para criptografar dados e 
desativar serviços não utilizados para minimizar o número de gaps de segurança. O 
método de segurança deve assegurar que as atualizações ao sistema operacional e 
outros softwares sejam instaladas frequentemente. Ao mesmo tempo, deve oferecer 
redundância adequada na forma de replicação e espelhamento dos dados de produção 
para prevenir perdas catastróficas de dados caso haja um comprometimento inesperado 
de dados. Para que o sistema de segurança funcione suavemente, todos os usuários são 
informados sobre as políticas governando a utilização da rede.

A efetividade de uma metodologia de segurança de armazenamento pode ser medida 
por dois principais critérios.  Um, o custo de implementar o sistema deve ser uma fração 
do  valor dos dados protegidos. Dois, deve custar caro ao possível invasor, em termos de 
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dinheiro, esforço, e tempo.
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Ameaças

• Possíveis ataques que podem ser executados em uma 
infraestrutura de IT

• Os ataques podem ser classificados como passivos ou ativos
 Ataques passivos

 Tentativa de obter o acesso não autorizado ao sistema
 Tentativa de ameaçar a confidencialidade das informações

 Ataques ativos
 Tentativa de modificação de dados, negação de serviços(DoS) e 

ataques de recusa 
 Tentativa de ameaças à integridade, disponibilidade e 

responsabilidade dos dados
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Ameaças são os possíveis ataques que podem ser executados  em uma infraestrutura de 
TI. Esses ataques podem ser classificados como ativos ou passivos. Ataques passivos são 
tentativas de obter acesso não autorizado ao sistema. Eles representam ameaças a 
confidencialidade das informações. Ataques ativos incluem modificação de dados, 
negação de serviços (DoS) e ataques de recusa. Eles representam ameaças à integridade, 
disponibilidade e responsabilidade.

Em um ataque de modificação de dados, o usuário, não autorizado, tenta modificar 
informações com má intenções.  Um ataque de modificação de dados pode focar dados 
em repouso ou dados em trânsito.

Esses ataques representam uma ameaça à integridade dos dados.

Ataques de negação de serviços (DoS) impedem que usuários legítimos acessem 
recursos e serviços. Esses ataques geralmente não envolvem acesso a, ou modificação 
de informações. Ao invés disso, eles representam uma ameaça à disponibilidade de 
dados. O flooding intencional de uma rede ou site para prevenir acesso legítimo de 
usuários autorizados é um exemplo de um ataque DoS.

Recusa é um ataque contra a responsabilidade da informações. Ela tenta fornecer 
informações falsas se fazendo passar por alguém ou negando que um evento ou 
transação tenha ocorrido. Por exemplo, um ataque de recusa pode envolver realizar uma 
ação e eliminar evidências que poderiam provar a identidade do usuário (invasor) que 
realizou a ação. Ataques de recusa incluem driblar o registro de eventos de segurança ou 
adulterar os registros de segurança para mascarar a identidade do invasor. 
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Vulnerabilidades

• Os caminhos que oferecem acesso às informações são 
vulneráveis a possíveis ataques

• Exige a implementação da “defensa em profundidade”
• Os fatores que devem ser considerados ao avaliar até que ponto 

um ambiente é vulnerável:
 Superfície de ataque
 Vetores de ataque
 Fator trabalho

• Gerenciando as vulnerabilidades
 Minimizar a superfície de ataque e maximizar o fator trabalho 
 Instalar controles (ou contramedidas)
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Os caminhos que dão acesso às informações são vulneráveis a possíveis ataques. Cada 
caminho pode conter diversos pontos de acesso, que proporcionam diferentes níveis de 
acesso aos recursos de armazenamento. É importante implementar controles de 
segurança adequados a todos os pontos de acesso em um caminho de acesso. A 
implementação de controles de segurança a todos os pontos de acesso de todos os 
caminhos de acesso é chamada defesa em profundidade. A defesa em profundidade 
recomenda utilizar múltiplas medidas de segurança para reduzir o risco de ameaças de 
segurança, se um componente da proteção estiver comprometido. Também é conhecida 
como “abordagem em camadas para segurança.” Por haver múltiplas medidas de 
segurança em níveis diferentes, a defesa em profundidade proporciona tempo adicional 
para detectar e responder a um ataque. Isso pode reduzir a extensão ou impacto de 
uma falha de segurança. Superfície de ataque, vetor de ataque, e fator trabalho são os 
três fatores a considerar ao avaliar o quanto um ambiente é vulnerável à ameaças de 
segurança. Superfície de ataque se refere aos diversos pontos iniciais que um invasor 
pode utilizar para realizar um ataque.  Cada componente da rede de armazenamento é 
uma fonte de vulnerabilidade em potencial. Um invasor pode utilizar todas as interfaces 
externas compatíveis com esse componente, como as interfaces de hardware e de 
gerenciamento, para executar diversos ataques. Essas interfaces formam a superfície de 
ataque do invasor. Até serviços de rede inutilizados, se habilitados, podem se tornar 
parte de uma superfície de ataque.

Um vetor de ataque é uma etapa ou uma série de etapas necessária para completar um 
ataque. Por exemplo, um invasor pode utilizar um bug na interface de administração 
para executar um ataque snoop, pelo qual o invasor pode modificar as configurações do 
dispositivo de armazenamento para permitir o acesso de mais de um host ao tráfego. 
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Esse tráfego redirecionado pode ser utilizado para espionar os dados em tráfego. Fator 
trabalho se refere à quantidade de tempo e esforço necessária para utilizar um vetor de 
ataque. Por exemplo, se os invasores tentarem obter informações confidenciais, eles 
consideram o tempo e esforço necessários para executar um ataque a um banco de 
dados. Isso pode incluir identificar contas privilegiadas, identificar o esquema do banco 
de dados, e escrever consultas SQL. Ao invés disso, com base no fator trabalho, eles 
podem considerar um método que requer menos esforço,  explorar o storage array 
conectando-o diretamente e lendo a partir dos blocos de disco brutos.

Course Introduction 469
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Controles de segurança

• Reduz o impacto das vulnerabilidades
• Qualquer medida de controle deve incluir todos os três aspectos 

da infraestrutura
 Pessoal, processo e tecnologia

• O controle pode ser técnico ou não técnico
 Técnico: antivírus, firewalls e sistema de detecção de invasão
 Não técnico: politicas administrativas e controles físicos 

• Os controles são categorizados como: 
 Prevenção
 Correção
 Detecção
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Após avaliação da vulnerabilidade do ambiente, organizações podem implementar 
medidas de controle específicas. Qualquer medida de controle deve envolver todos os 
três aspectos de infraestrutura: pessoal, processo e tecnologia e suas relações. Para 
assegurar pessoal, o primeiro passo é determinar e certificar suas identidades. Com 
base nas suas identidades, os controles seletivos podem ser implementados para 
acessos aos dados e recursos. A eficiência de qualquer medida de segurança é 
principalmente governada pelo processo e políticas. Os processos devem ser com base 
em uma compreensão geral de riscos no ambiente e devem reconhecer a fragilidade 
relativa de diferentes tipos de dados, as necessidades de diversos participantes de 
acessarem os dados. Sem um processo eficaz, a implementação de tecnologia não  é 
nem rentável nem alinhada às prioridades das empresas. E finalmente, as tecnologias ou 
controles que são implementados, devem assegurar conformidade com os processos, 
políticas e pessoas para sua eficácia. Essas tecnologias de segurança são direcionadas a 
reduzir vulnerabilidade minimizando superfícies de ataque e maximizando o fator 
trabalho. Esses controles podem ser técnicos ou não técnicos. Controles técnicos são 
geralmente implementados através de sistemas computacionais, enquanto controles 
não técnicos são implementados por controles físicos e administrativos. Controles 
administrativos incluem políticas de segurança e pessoal ou procedimentos padrão para 
direcionar a execução segura de diversas operações. Controles físicos incluem criar 
barreiras físicas, como guardas de segurança, cercas, ou travas.

Com base  nas funções que exercem, controles são categorizados como de prevenção, 
de detecção, e de correção. O controle de prevenção tenta prever um ataque; o controle 
de detecção detecta quando um ataque está ocorrendo; e depois que um ataque é 
descoberto, os controles de correção são implementados. Controles de prevenção 
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evitam que vulnerabilidades sejam exploradas e previnem um ataque ou reduzem seu 
impacto. Controles de correção reduzem o efeito de um ataque, enquanto controles de 
detecção descobrem ataques e acionam controles de prevenção ou correção. Por 
exemplo, um Sistema de Detecção /Prevenção à Invasão (IDS/IPS) é um controle de 
detecção que determina se um ataque está ocorrendo e então tenta interrompê-lo 
cancelando uma conexão de rede ativando uma regra do firewall para bloquear o tráfego.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Domínios de segurança de armazenamento
• Ameaças de segurança em cada domínio
• Controles aplicados para reduzir o risco em cada domínio

Aula 2: Domínios de segurança de armazenamento
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Esta aula abrange diversos domínios de segurança de armazenamento, como acesso de 
aplicativos, acesso de gerenciamento e backup, replicação e arquivos. Esta aula também 
abrange ameaças de segurança e controle em cada domínio.
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Os dispositivos de armazenamento conectados a uma rede aumentam o nível de risco e 
estão mais expostos a ameaças de segurança pela redes. Entretanto, com o aumento da 
utilização de sistemas de rede em ambientes de armazenamento, os dispositivos de 
armazenamento estão se tornando altamente expostos às ameaças de segurança de 
uma variedade de origens. Controles específicos devem ser implementados para 
assegurar um ambiente de sistema de redes de armazenamento. Isso requer um olhar 
mais atento a segurança de sistema de redes de armazenamento e uma clara 
compreensão dos caminhos de acesso que levam até os recursos de armazenamento. Se 
um caminho em particular não é autorizado e precisa ser proibido por controles 
técnicos, assegure-se de que esses controles não estejam comprometidos. Se cada 
componente na rede de armazenamento é considerado um ponto de acesso potencial, a 
superfície de ataque de todos esses pontos de acesso deve ser analisada para identificar 
as vulnerabilidades associadas. Para identificar as ameaças que se aplicam a uma rede 
de armazenamento, os caminhos de acesso ao armazenamento de dados podem ser 
categorizados em três domínios de segurança: acesso de aplicativos, acesso de 
gerenciamento, e backup, replicação e arquivos. A figura no slide representa os três 
domínios de segurança de um ambiente de sistema de armazenamento. 

O primeiro domínio de segurança envolve acesso de aplicativos aos dados armazenados 
pela rede de armazenamento. O segundo domínio de segurança inclui acesso de 
gerenciamento ao armazenamento e dispositivos interconectados e aos dados residindo 
nesses dispositivos. Esse domínio é principalmente acessado por administradores de 
armazenamento, que configuram e gerenciam o ambiente. O terceiro domínio consiste 
em backup, replicação e acesso de arquivos. Junto aos pontos de acesso nesse domínio, 
a mídia de backup também precisa ser protegida. Para proteger o ambiente de sistema 
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de redes de armazenamento, identifique as ameaças existentes em cada domínio de 
segurança e classifique as ameaças com base no tipo de serviços de segurança –
disponibilidade, confidencialidade, integridade, e responsabilidade. O próximo passo é 
selecionar e implementar diversos controles como contramedidas às ameaças.
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Protegendo o domínio de acesso do aplicativo

• Proteger dados e o acesso aos dados

Ameaças comuns Controles disponíveis Exemplos

• Falsificação de identidade de 
usuários e hosts

• Elevação dos privilégios
• Adulteração de dados em 

trânsito e em repouso
• Snooping de rede
• Recusa de serviço
• Roubo de rede

• Rígida autenticação e 
autorização de usuário e 
host

• Controle do acesso ao 
objetos de 
armazenamento

• Criptografia de dados
• Criptografia da rede de 

armazenamento

• Autenticação multi-
fator

• RBAC, DH-CHAP
• Zoneamento, 

mascaramento de LUN
• Criptografia de 

armazenamento
• Protocolo de segurança 

IP-Sec, FC 
• Antivírus 
• Controle do acesso

físico ao data center
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Serviços de controle de acesso regulam acesso de usuários e hosts aos dados. Esses 
serviços diminuem as ameaças de falsificação de identidade de usuários e elevação de 
seus privilégios. Ambas ameaças afetam a integridade e a confidencialidade de dados. 
Os mecanismos de controle de acesso utilizados no domínio de acesso de aplicativos são 
autenticação (controle técnico) e autorização (controle administrativo) de usuário e 
host. Esses mecanismos podem estar além dos limites da rede de armazenamento e 
requerer diversos sistemas para se interconectar a outros sistemas de autenticação e 
gerenciamento de identidades corporativas. Dispositivos NAS suportam a criação de 
listas de controles de acesso que regula acesso de usuários a arquivos específicos. O 
aplicativo Enterprise Content Management obriga o acesso aos dados utilizando 
Information Rights Management (IRM) que especifica quais usuários possuem quais 
direitos a um documento.

Restringir acesso no nível do host começa pela autenticação de um nó quando este 
tenta se conectar a uma rede. Diferentes tecnologias de sistema de redes de 
armazenamento, tais como iSCSI, FC e armazenamento com base  em IP, utilizam vários 
mecanismos de autenticação, como Challenge-Handshake Authentication Protocol 
(CHAP), Fibre Channel Security Protocol (FC-SP) e IPSec, respectivamente, para 
autenticar o acesso do host. Após a autenticação do host, o próximo passo é especificar 
controles de segurança para os recursos de armazenamento, como portas, volumes, 
pools de armazenamento, os quais o host está autorizado a acessar. Zoneamento é um 
mecanismo de controle em switches que segmenta a rede em caminhos específicos a 
serem utilizados para tráfego de dados; mascaramento de LUN determina quais hosts 
têm acesso a que dispositivos de armazenamento.

Também é importante assegurar que controles administrativos sejam implementados. 



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

Auditorias frequentes são necessárias para assegurar o funcionamento apropriado dos 
controles administrativos. Isso é permitido por registros de eventos significativos em 
todos os dispositivos participantes. Logs de eventos também devem ser protegidos de 
acesso não autorizado porque podem falhar em cumprir seus objetivos caso o conteúdo 
registrado esteja exposto a modificações não autorizadas por um invasor. Controles de 
segurança para proteger a infraestrutura de armazenamento abordam as ameaças de 
modificação não autorizada de dados em trânsito levando a perda de integridade dos 
dados, a recusa de serviços que comprometem disponibilidade e o snooping de rede que 
pode levar a perda de confidencialidade.

Os controles de segurança para proteção de rede são classificados em duas categorias 
gerais: integridade de infraestrutura de rede e criptografia de rede de armazenamento. 
Os controles para assegurar a integridade de infraestrutura incluem uma função fabric
switch que assegura integridade de fabric. Isso é obtido impedindo a adição de um host 
ao SAN fabric sem autorização apropriada. Métodos de criptografia de rede de 
armazenamento incluem o uso de IPSec para proteger redes de armazenamento com 
base em IP, e FC-SP para proteger redes de FC. Em ambientes de armazenamento 
seguros, privilégios root ou de administrador para um dispositivo específico não são 
concedidos a todo usuário. Ao invés disso, role-based access control (RBAC) é utilizado 
para conceder privilégios necessários aos usuários, permitindo que realizem suas 
funções. Uma função pode representar uma função de trabalho, por exemplo, um 
administrador. Os privilégios são associados às funções e os usuários adquirem esses 
privilégios com base em suas funções. Também é recomendável considerar controles 
administrativos, como “divisão de tarefas,” ao definir os procedimentos do data center. 
Redes de gerenciamento para sistemas de armazenamento devem ser logicamente 
separadas de outras redes corporativas. Finalmente, o acesso físico ao console do 
dispositivo e os cabos de FC switch devem ser controlados para assegurar proteção da 
infraestrutura de armazenamento.

O aspecto mais importante de segurança de dados é proteger dados armazenados no 
storage array. As ameaças nesse nível incluem adulterar dados, o que viola integridade de 
dados, e roubo de mídia, o que compromete a disponibilidade e confidencialidade de 
dados. Para se proteger contra essas ameaças criptografe os dados contidos na mídia de 
armazenamento ou criptografe os dados antes de transferi-los para o disco. Os dados 
devem ser criptografados o mais próximo possível de sua origem. Se não for possível 
executar a criptografia no dispositivo host, um dispositivo de criptografia pode ser 
utilizado para criptografar os dados no ponto de entrada da rede de armazenamento. 
Também é fundamental escolher um método que assegure que os dados deletados ao 
final do seu ciclo de vida, sejam completamente apagados do disco, e não possam ser 
reconstruídos com propósitos mal intencionados. Em dispositivos NAS, adicionar 
checagens de antivírus e controles de extensão de arquivo pode reforçar ainda mais a 
integridade dos dados. No caso de CAS, o uso de algoritmos criptográficos MD5 ou SHA-
256 garante a integridade de dados detectando quaisquer mudanças no padrão de bits 
do conteúdo. Além disso, o serviço de apagamento de dados assegura que os dados 
tenham sido completamente sobrescritos por sequência de bits antes que o disco seja 
descartado.
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Protegendo o domínio de acesso de gerenciamento

• Abrange proteger o acesso administrativo e a infraestrutura de 
gerenciamento

• Ameaças comuns
 Falsificação da identidade do administrador
 Elevação dos privilégios administrativos
 Snooping de rede e DoS

• Controles disponíveis
 Autenticação, autorização e controle do acesso de gerenciamento 
 Rede de gerenciamento privada
 Desabilitar serviços de rede desnecessários
 Criptografia do tráfego de gerenciamento
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O acesso de gerenciamento, seja para monitorar, prover, ou administrar recursos de 
armazenamento, é associado a cada dispositivo dentro de uma rede de armazenamento. 
Implementar controles apropriados para proteger aplicativos de gerenciamento de 
armazenamento é importante porque o dano que pode ser causado pela utilização 
desses aplicativos pode ser muito mais amplo. Controlar o acesso administrativo ao 
armazenamento tem por objetivo salvaguardar contra as ameaças de um invasor de 
falsificar a identidade de um administrador ou elevar seus privilégios para obter acesso 
administrativo. Para se proteger contra essas ameaças, normas de acesso administrativo 
e várias técnicas de auditoria são utilizadas para fazer cumprir a responsabilidade de 
usuários e processos. O controle de acesso deve ser imposto a cada componente do 
armazenamento. Em alguns ambientes de armazenamento, pode ser necessário integrar 
dispositivos de armazenamento com diretórios de autenticação de terceiros, como 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) ou Active Directory.

As práticas recomendadas de segurança estipulam que nenhum usuário deve ter 
controle máximo sobre todos os aspectos do sistema. É melhor distribuir diversas 
funções administrativas utilizando RBAC. A auditoria de eventos registrados é uma 
medida de controle essencial para rastrear as atividades de um administrador. 
Entretanto, o acesso a arquivos de registro administrativos e seu conteúdo deve ser 
protegido. Além disso, ter uma solução de Security Information Management (SIM) 
permite a análise eficaz dos arquivos de registro de eventos.

Os mecanismos para proteger a infraestrutura de rede de gerenciamento incluem 
criptografar o tráfego de gerenciamento, impor controles de acesso de gerenciamento, e 
aplicar as práticas recomendadas de segurança de rede IP. Restringir a atividade de rede 
e o acesso a um grupo limitado de hosts minimiza a ameaça de um dispositivo não 
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autorizado ser conectado à rede e ganhar acesso às interfaces de gerenciamento. Os 
controles de acesso devem ser impostos no nível do storage array para especificar qual 
host tem acesso administrativo a cada array. Uma rede de gerenciamento privada e 
separada é altamente recomendada para o tráfego de gerenciamento. Se possível, 
tráfego de gerenciamento não deve ser misturado com tráfego de dados de produção ou 
outros tráfegos LAN utilizados na corporação. Serviços de rede não utilizados devem ser 
desativados em cada dispositivo dento da rede de armazenamento. Isso reduz a 
superfície de ataque para esses dispositivos por minimizar o número de interfaces pelas 
quais o dispositivo pode ser acessado.
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Protegendo o domínio de backup, de replicação e de 
arquivo
• Envolve proteger a infraestrutura de backup, de replicação e de 

arquivo 
• Ameaças comuns
 Falsificação de identidade do local de DR 
 Adulteração de dados em repouso ou em trânsito 
 Espionagem de rede

• Controles disponíveis
 Controlar o acesso – do armazenamento primário para o 

secundário
 Criptografia de backup
 Criptografia de rede de replicação
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O backup, a replicação e os arquivos constituem o terceiro domínio que deve ser 
protegido contra um ataque. Um backup envolve copiar os dados de um storage array 
para uma mídia de backup, como fitas ou discos. Proteger o backup é complexo e com 
base no software de backup que acessa os storage arrays. Também depende das 
configurações dos ambientes de armazenamento nos locais primários e secundários, 
especialmente com soluções de backup remotas realizadas diretamente em um 
dispositivo de fita remoto ou utilizando replicação remota com base em arrays. 

As empresas devem garantir que o local de recuperação de desastres (DR) mantenha o 
mesmo nível de segurança para os dados do backup. Proteger a infraestrutura de 
backup, replicação e arquivos requer abordar diversas ameaças, incluindo falsificação da 
identidade legítima de um local de DR, adulteração de dados, espionagem de rede, 
ataques DoS, e roubo de mídia. Tais ameaças representam possíveis violações de 
integridade, confidencialidade e disponibilidade. Em uma solução de backup remoto, na 
qual os componentes de armazenamento estão separados por uma rede, as ameaças na 
camada de transmissão devem ser combatidas. Caso contrário, um invasor poderia 
falsificar a identidade do servidor de backup e exigir que o host lhe envie seus dados. O 
host não autorizado afirmando ser o servidor de backup, pode fazer com que o backup 
remoto seja feito para um local não autorizado e desconhecido. Além disso, os invasores 
podem utilizar a conexão de rede de DR para adulterar dados, espionar a rede e criar 
ataques DoS contra os dispositivos de armazenamento.

A ameaça física de uma fita de backup ser perdida, roubada ou deslocada, 
especialmente se a fita contém informações altamente confidenciais, é outro tipo de 
ameaça. Os aplicativos de backup em fita são vulneráveis a severas implicações de 
segurança caso não criptografarem os dados enquanto estiverem fazendo o backup.
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Implementações de segurança em SAN
• Implementações de segurança em NAS
• Implementações de segurança em IP SAN

Aula 3: Implementações de segurança no sistema de rede de 
armazenamento
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Esta aula abrange as diversas implementações de segurança em ambientes SAN, NAS e 
IP SAN.
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Implementação de segurança em SAN

• Os mecanismos comuns de segurança em SAN são:
 Mascaramento e zoneamento de LUN
 Proteção das portas de FC switch 
 Amplo controle de acesso de switch e fabric
 Particionamento lógico de um fabric: VSAN
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FC SANs tradicionais possuem uma vantagem de segurança inerente se comparadas às 
redes com base em IP. Uma FC SAN é configurada como um ambiente privado isolado 
com menos nós do que uma rede IP. Consequentemente, as FC SANs possuem menos 
ameaças de segurança. Entretanto esse cenário mudou com a consolidação de 
armazenamento de redes convergentes, impulsionando um rápido crescimento e 
necessitando de modelos para SANs extensos e complexos, que abrangem diversos 
locais na corporação. Hoje, não há nenhuma solução completa para segurança de FC 
SANs. Muitos mecanismos de segurança de FC SAN evoluíram a partir de suas 
contrapartes em redes de IP, trazendo, portanto, soluções maduras de segurança. 

Padrões de Fibre Channel Security Protocol (FC-SP) - T11 standards -, publicados em 
2006, alinham os mecanismos e algoritmos de segurança entre interconexões de IP e FC. 
Esses padrões descrevem protocolos utilizados para implementar medidas de segurança 
em fabric FC, entre os elementos de fabric e Portas N dentro do fabric.  Eles também 
incluem diretrizes para autenticar entidades FC, configurar chaves de sessão, negociar os 
parâmetros requeridos para assegurar integridade e confidencialidade e estabelecer e 
distribuir políticas por um fabric FC. 

O zoneamento e mascaramento de LUN, a segurança em porta de FC switch, o amplo 
controle de acesso de switch e fabric e o compartilhamento lógico de um fabric (Virtual 
SAN) são os métodos de segurança SAN mais comumente utilizados. Quando 
mascaramento puder ser feito com base em endereços FC de fonte, uma versão mais 
forte de mascaramento de LUN pode, algumas vezes, ser oferecida. Isso oferece um 
mecanismo para trancar o endereço FC de uma porta de nó ao seu WWN.
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Protegendo as portas FC Switch

• Vinculação de portas
 Limita os dispositivos que podem se conectar a uma determinada 

porta de switch
 Permite somente uma porta de switch se conectar a um nó para 

acessar o fabric

• Travamento e bloqueio de portas
 Restringe o tipo de inicialização de uma porta de switch

• Desativação de porta persistente
 Evita que uma porta de switch seja ativada mesmo depois de um 

reboot de switch
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Além de zoneamento e mascaramento de LUN, os mecanismos de segurança adicionais, 
como vinculação de portas, travamento de portas, bloqueio de portas e desativação de 
portas persistentes, podem ser implementados em portas de switch. 

Vinculação de portas: limita os dispositivos que podem se conectar a uma determinada 
porta de switch e permite que somente a porta de switch correspondente se conecte a 
um nó para acessar o fabric. Vinculação de portas atenua, mas não elimina, falsificação 
de WWPN.

Travamento e Bloqueio de portas: restringem o tipo de inicialização de uma porta de 
switch. Versões típicas de bloqueio de porta asseguram que a porta de switch não pode 
funcionar como uma Porta E e não podem ser utilizados para criar um ISL, como um 
switch mal-intencionado. Algumas variantes asseguram que a função da porta seja 
restrita a somente a Porta F, Porta E, ou uma combinação destes.

Desativação de porta persistente: evita que uma porta de switch seja ativada mesmo 
depois de um reboot de switch.
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Controle do acesso amplo de Switch e Fabric

• Listas de controle de acesso(ACLs)
 Incluem políticas de controle de conexão de dispositivos e de 

controle de conexão de switch
 A política de controle de conexão de dispositivo específica quais 

HBAs, portas de armazenamento podem ser conectadas a um switch 
em particular

 A política de controle de conexão de switch evita que  switches não 
autorizados se juntem a um switch em particular

• Vinculação de Fabric
 Evita que um switch não autorizado se junte a qualquer fabric

• Controle de acesso com base na função (RBAC)
 Permite atribuir funções a usuários que especificam explicitamente 

os direitos de acesso
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Conforme as empresas expandem seus SANs localmente ou a longas distâncias, há uma 
necessidade maior de administrar a segurança de SAN com eficácia. A segurança de rede 
pode ser configurada no FC switch utilizando listas de controle de acesso (ACLs) e no 
fabric utilizando vinculação de fabric. 

As ACLs incorporam as políticas de controle de conexão de dispositivos e controle de 
conexão de switch. A política de controle de conexão de dispositivos especifica quais 
HBAs e portas de armazenamento podem ser conectadas a um switch em particular, 
evitando que dispositivos não autorizados o acessem. Similarmente, a política de 
controle de conexão de switch especifica quais switches podem ser conectados a um 
switch específico, prevenindo que switches não autorizados se juntem a ele.

A vinculação de fabric previne que um switch não autorizado se junte a qualquer switch 
existente no fabric. Ele assegura que os dados autorizados da associação existam em 
cada switch e qualquer tentativa de conectar qualquer switch no fabric utilizando um 
ISL, faz com que o fabric se segmente.

O controle de acesso com base na função oferece proteção adicional à SAN, evitando 
atividade não autorizada no fabric para operações de gerenciamento. Isto permite que o 
administrador de segurança atribuir funções para os usuários que, explicitamente 
específica os privilégios ou direitos de acesso após registrarem no fabric. Por exemplo, a 
função de admin de zona pode modificar as zonas no fabric, enquanto um usuário 
básico pode ver somente as informações relacionadas ao fabric, como os tipos de porta 
e nós de registros.
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• Permite a criação de múltiplos 
SANs lógicos sobre um SAN físico 
comum

• Os eventos no fabric em um VSAN 
não são propagados para outros

• O zoneamento deve ser 
configurado para cada VSAN

Particionamento lógico de um fabric:
VSAN

VSAN 20
RH

VSAN 10 
Engenharia

Storage 
Array

Storage
Array

Hosts Hosts

Host

FC Switch

FC Switch
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VSANs permite a criação de múltiplos SANs lógicos em um SAN físico comum. Eles 
oferecem recursos para construir fabrics consolidados maiores e ainda assim, manter a 
segurança necessária e o isolamento entre eles. A figura no slide retrata o 
particionamento lógico de um fabric utilizando VSAN.

O administrador de SAN pode criar VSANs distintos preenchendo cada um deles com 
portas de switch. No exemplo, as portas switch são distribuídas por dois VSANs: 10 e 20, 
para os setores de engenharia e recursos humanos, respectivamente. Embora eles 
partilhem o mecanismo físico do switch com outros setores, eles podem ser 
administrados individualmente como fabrics independentes. O zoneamento deverá ser 
feito para cada VSAN para fixar todo SAN físico. Cada VSAN administrada pode possuir 
somente um conjunto ativo por vez.

Os VSANs minimizam o impacto dos eventos perturbadores dos grandes fabrics, pois o 
tráfego de gerenciamento e de controle no SAN, que pode incluir RSCNs, eventos de 
ativação do conjunto de zonas e outros, não ultrapassa os limites do VSAN. Portanto, os 
VSANs são uma alternativa melhor em termo de custos para construir os fabrics físicos 
isolados. Eles contribuem com a disponibilidade e segurança de informação isolando os 
eventos do fabric e oferecendo controle de autorização dentro de um fabric simples.
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Arquitetura de segurança de SAN : defesa em 
profundidade

Zona de segurança D
Host - Switch

Zona de segurança G
Switch - armazenamento

WAN

Zona de segurança F
Extensão de distância

LAN

Zona de segurança C
Controle de acesso- Switch

Firewall
Zona de segurança B

Zona de segurança E
Switch -

Switch/roteador

Zona de segurança A
Administrador
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Os ambientes de sistema de redes de armazenamento são alvos em potencial para 
acesso não autorizado, roubo ou má utilização, devido à extensão e complexidade 
destes ambientes. Portando, as estratégias de segurança são com base no conceito da 
defesa em profundidade, que recomenda múltiplas camadas de segurança integradas. 
Isto assegura que a falha de um controle de segurança não comprometerá os ativos sob 
esta proteção. A figura no slide ilustra os vários níveis (zonas) de um sistema de rede de 
armazenamento que deve ser protegido. Os FC SANs não somente sofrem certos riscos e 
vulnerabilidades que são únicas, mas também compartilham os problemas comuns de 
segurança associados com a segurança física e o acesso administrativo remoto. Além de 
implementar as medidas de segurança específica de SAN, as organizações devem 
alavancar simultaneamente outras implementações de segurança na empresa.

Abaixo se encontra uma lista abrangente de estratégias de proteção que devem ser 
implementadas em várias zonas de segurança  :

Zona A (Autenticação no console de gerenciamento):

(a) Acesso LAN de gerenciamento restrito para usuários autorizados (Bloquear os 
endereços MAC) (b) implementar encapsulamento de VPN para acesso remoto seguro 
ao gerenciamento LAN e (c) utilizar a autenticação de dois fatores para acesso à rede.

Zona B (Firewall)

Bloquear o tráfego inapropriado (a) filtrando os endereços que não devem ser 
permitidos em sua LAN e (b) rastreando protocolos de portas de block que não estão em 
uso.
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Zona C (Controle de acesso Switch)

Autenticar os usuários/administradores de FC switches utilizando RADIUS (Remote 
Authentication Dial In User Service) e DH-CHAP (Diffie-Hellman Challenge Handshake
Authentication Protocol)

Zona D (Host para switch)

Acesso restrito de fabric para legitimar os hosts através da implementação (a) ACLs: HBAs 
conhecidas podem conectar somente em portas switch específicas e (b) um método de 
zoneamento seguro, como zoneamento de porta (também conhecido como zoneamento 
hard).

Zona E (Switch para Switch/Switch para roteador)

Proteger o tráfego no fabric (a) utilizando a autenticação da Porta E, (b) criptografando o 
tráfego no transito e (c) implementando controles de FC switch e controles de portas.

Zona F (Extensão da distância)

Implementar a criptografia para dados em trânsito (a)FC-SP para longas distancias e (b) 
IPSec para extensão SAN através de FCIP

Zona G (Switch para armazenamento)

Proteger os storage arrays em seu SAN através (a) mascaramento de LUN com base em 
WWPN e (b) bloqueio de S_ID: mascaramento com base na fonte de endereço de Fibre 
Channel.
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Implementação de segurança em NAS 

• Permissões e ACLs
 Proteção para os recursos de NAS pela restrição de acesso 

• Outros mecanismos de autenticação e autorização
 Kerberos e serviços de diretórios

 Implementado para verificar a identidade dos usuários da rede e 
definir seus privilégios

 Firewalls
 Para proteger a infraestrutura de armazenamento a partir do acesso 

não autorizado e ataques mau intencionados
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NAS está aberto a múltiplos exploits, incluindo vírus, worms, acessos não autorizados, 
snooping e adulterações de dados. Vários mecanismos de segurança são implementados 
em NAS para proteger os dados e a infraestrutura do sistema de rede de 
armazenamento.

As permissões e ACLs formam o primeiro nível de proteção para os recursos NAS 
restringindo o acesso e o compartilhamento. Estas permissões são implementadas sobre 
e acima dos comportamentos e atributos padrões associados à arquivos e pastas. Além 
disso, vários outros mecanismos de autenticação e autorização, como Kerberos e os 
serviços de diretórios são implementados para verificar a identidade dos usuários de 
rede e definir seus privilégios. Da mesma forma, os firewalls protegem a infraestrutura 
de armazenamento do acesso não autorizados e de ataques mau intencionados.
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Compartilhamento do arquivo NAS: Windows ACLs
• Tipos de ACLs
 Listas de controle de acesso discricionário (DACL)

 Normalmente conhecidas como ACL e utilizadas para determinar o 
controle de acesso

 Sistema de listas de controle de acesso (SACL)
 Determina qual acesso precisa ser auditado, caso uma auditoria seja 

permitida

• Propriedade do objeto
 O proprietário do objeto possui direitos codificados para o objeto
 Os objetos filho dentro de um objeto pai herdam, 

automaticamente os ACLs do objeto pai
• Identificadores de segurança (SIDs)
 SIDs identificam exclusivamente um usuário ou grupo de usuários
 ACLs utilizam SIDs para controlar o acesso aos objetos
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Windows suporta dois tipos de ACLs: listas de controle de acesso discricionário (DACLs) 
e sistema de listas de controle de acesso (SACLs). A DACL, normalmente referido como 
ACL, que determina o controle de acesso. O SACL determina quais acessos precisam ser 
auditados, se uma auditoria for permitida.

Além destes ACLs, Windows também suporta o conceito da propriedade do objeto. O 
proprietário de um objeto possui direitos codificados para aquele objeto e estes direitos 
não precisam ser garantidos explicitamente no SACL. O proprietário, SACL e DACL são 
todos mantidos estaticamente como atributos de cada objeto. Windows também 
oferece a funcionalidade para permissões herdadas, que permite que o objeto filho 
existente dentro do objeto pai, automaticamente herde as ACLs do objeto pai.

Os ACLs são também aplicados a objetos de diretório conhecidos como identificadores 
de segurança (SIDs). Estes são automaticamente gerados pelo servidor ou domínio de 
Windows quando um usuário ou grupo é criado, eles são abstraídos do usuário. Desta 
forma, apesar  de um usuário poder identificar seu ID de log-in como “Usuário1”, ele é 
simplesmente uma representação textual do verdadeiro SID, que é utilizado pelo 
sistema operacional subjacente. Processos internos no Windows se referem ao SID de 
uma conta ao invés do nome do usuário ou do grupo da conta enquanto garante o 
acesso à um objeto. ACLs são definidos utilizando Windows Explorer GUI padrão, mas 
também podem ser configurados com os comandos CLI ou outras ferramentas de 
terceiros.
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Compartilhamento de arquivo de NAS: permissões UNIX 

• Permissões UNIX especificam o que pode ser feito com um 
arquivo e por quem
 Permissões comuns: ler/gravar/executar

• Todo arquivo e diretório (pasta) possui três relações de 
propriedade :
 Direitos para o proprietário do arquivo
 Direitos para o grupo, o qual o usuário pertence
 Direitos para todos os outros usuários
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Para o sistema operacional UNIX, um usuário é uma abstração que denota uma 
entidade lógica para atribuição de privilégios de propriedade e operação para o sistema. 
Um usuário pode ser tanto uma pessoa como um sistema operacional. O sistema UNIX 
só está ciente dos privilégios do usuário para executar operações especificas no sistema 
e identifica cada usuário pelo ID do usuário (UID) e nome do usuário, 
independentemente se é uma pessoa, um sistema operacional ou um dispositivo.

No UNIX, os usuários podem ser organizados em um ou mais grupos. O conceito de 
grupo serve para atribuir conjuntos de privilégios para um determinado recurso e 
compartilha-los entre os muitos usuário que os necessitam. Por exemplo, um grupo de 
pessoas, que estão trabalhando em um projeto, pode precisar da mesma permissão 
para um conjunto de arquivos.

As permissões UNIX especificam as operações que podem ser executadas por qualquer 
relação de propriedade com respeito ao arquivo. Em termos mais simples, estas 
permissões especificam o que o proprietário pode fazer, o que cada grupo de 
proprietário pode fazer e o que todos podem fazer com o arquivo. Para qualquer relação 
de propriedade dada, três bits são utilizados para especificar as permissões de acesso. O 
primeiro bit indica o acesso de leitura (r), o segundo bit indica o acesso de gravação (w) 
e o terceiro bit indica o acesso de execução (x). Por UNIX definir três relações de 
propriedade (proprietário, grupo e todos), um trio (definindo a permissão de acesso) é 
necessário para cada relação de propriedade, resultando em nove bits. Cada bit pode 
ser tanto set como clear. Quando exibido, um set bit é marcado pelo sua letra de 
operação correspondente (r,w ou x), um clear bit é indicado por um traço (-) e todos são 
colocados em uma fileira, como rwzr-zr-z. Neste exemplo, o proprietário pode fazer 
qualquer coisa com o arquivo, mas o grupo de proprietários  e o resto do mundo pode 
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somente ler ou executar. Quando mostrado, um caractere indicando um modo de arquivo 
pode preceder este padrão de nove bit. Por exemplo, se um arquivo é um diretório, ele é 
indicado com um “d”, mas se é um link, é indicado como “l”.
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Autenticação e autorização

Autenticação Windows

Controladora de domínio de Windows/
Active Directory

Autenticação de UNIX

Servidor NIS

Objeto UNIX
-rwxrwxrwx

Objeto Windows
ACL

SID abc recusa gravação
SID xyz permite gravação

Autorização

Usuário SID - abc

Client de UNIX 

Client Windows

Root do usuário

Dispositivo NAS

Permissões validadas 
com NIS ou 

controladora de domínio
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Em um ambiente de compartilhamento de arquivos, os dispositivos NAS utilizam 
protocolos padrões de compartilhamento de arquivo, NFS e CIFS. Portanto, a 
autenticação e a autorização são implementadas e suportadas nos dispositivos NAS da 
mesma forma que em um ambiente de compartilhamento de arquivos de UNIX ou 
Windows.

A autenticação precisa verificar a identidade de um usuário de rede e, portanto, envolve 
uma pesquisa de credencial de log-in em um servidor sistema de informação da rede 
(NIS) em um ambiente UNIX. Da forma similar, um client Windows é autenticado pelo 
controladora de domínio Windows que hospeda o Active Directory. O Active Directory
utiliza LDAP para acessar as informações sobre os objetos da rede no diretório e 
Kerberos para segurança da rede. Os dispositivos NAS utilizam as mesmas técnicas de 
autenticação para validar as credenciais de usuários da rede. A figura no slide representa 
o processo de autenticação em um ambiente NAS.

A autorização define os privilégios do usuário na rede. As técnicas de autorização para 
os usuários de UNIX e Windows são bem diferentes. Os arquivos do UNIX utilizam o 
modo bits para definir os direitos de acesso garantidos aos proprietários, grupos e 
outros usuários, enquanto Windows utilizam um ACL para permitir ou negar certos 
direitos à um usuário em particular para um arquivo em particular.

Embora os dispositivos NAS suportem ambas metodologias para os usuários de UNIX e 
Windows, as complexidades aparecem quando os usuários de UNIX e Windows acessam 
e compartilham os mesmos dados. Caso o dispositivo de NAS suporte múltiplos 
protocolos, a integridade de ambas metodologias de permissão deve ser mantida. Os 
vendedores de dispositivo de NAS oferecem um método de mapeamento de permissões 
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de UNIX para Windows e vice versa, portanto um ambiente de multiprotocolos pode ser 
suportado. 
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Kerberos – Protocolo de autenticação de rede

• Utiliza  a criptografia da chave secreta
• Um client pode provar sua identidade para o servidor e vice 

versa através de uma conexão de rede insegura
• Client de Kerberos
 Uma entidade que recebe um tíquete de serviço para o serviço de 

Kerberos

• Servidor de Kerberos
 Se refere ao Key Distribution Center (KDC)
 Implementa o Authentication Service (AS) e o serviço de concessão 

de tíquete (TGS - Ticket Granting Service)
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Kerberos é um protocolo de autenticação de rede, projetado para oferecer uma 
autenticação consistente para aplicativos de client/servidor utilizando uma criptografia 
de chave secreta. Ele utiliza a criptografia para que um client e servidor possam provar 
suas identidades um ao outro através de uma conexão de rede insegura. Após terem 
provado suas identidades, o client e o servidor podem optar por criptografar todas as 
suas comunicações para assegurar a privacidade e a integridade dos dados. 

No Kerberos, as autenticações ocorrem entre os clients e os servidores. O client recebe 
um tíquete para um serviço e o servidor decifra este tíquete utilizando uma chave 
secreta. Qualquer entidade, usuário ou host que receber um tíquete de serviço para um 
serviço de Keberos é chamado um client de Keberos. O termo servidor de Kerberos
geralmente se refere ao Key Distribution Center (KDC). O KDC implementa o 
Authentication Service (AS) e o 

Serviço de Concessão de Tíquete (TGS - Ticket Granting Service). O KDC possui uma 
cópia de cada senha associada com cada principal, portanto é absolutamente 
importante que o KDC permaneça seguro. No Kerberos, os usuários e servidores, para os 
quais uma chave secreta foi armazenada no banco de dados do KDC são conhecidas 
como principals.
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Autorizaçao de Kerberos

Windows 

KDC

Prova de ID (1)

TGT + nome do servidor(3)
TGT (2)

KerbC (KerbS TKT) (5)

Active
Directory

(4)

Dispositivo
NAS

Keytab (7)

487Módulo 14: Segurança da infraestrutura do armazenamento

Client

487

O processo de autenticação Kerberos mostrado na figura do slide inclui os seguintes 
passos:

1. O usuário se conecta na estação de trabalho no domínio do Active Directory (ou 
floresta) utilizando um ID e senha. O computador do client envia uma solicitação de 
tíquete de Kerberos para o AS que está sendo executado no KDC. O KDC verifica a 
informação de log-in do usuário a partir do Active Directory.

2. O KDC responde com um tíquete de concessão de tíquete (TGT - Ticket Granting
Ticket) e uma chave da sessão criptografados. O TGT possui um período de validade 
limitada. O TGT pode ser decifrado somente pelo KDC e o client pode decifrar 
somente a chave da sessão.

3. Quando o client solicita um serviço do servidor, ele envia a solicitação, que consiste 
de TGT criptografado com a chave da sessão previamente gerada, e a informação de 
recursos para o KDC.

4. O KDC verifica as permissões no Active Directory e assegura que o usuário está 
autorizado a utilizar o serviço.

5. O KDC devolve o tíquete de serviço ao client, que contém campos endereçados ao 
client e ao servidor que hospeda o serviço.

6. O client, então, envia o tíquete de serviço ao servidor que hospeda os recursos 
solicitados.

7. O servidor, neste caso o dispositivo NAS, decifra a parte do servidor do tíquete e 
armazena as informações no arquivo keytab. Assim que o tíquete Kerberos do client
é validado, este processo de autorização não precisa ser repetido. O servidor 
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permite, automaticamente, que o client acesse os recursos apropriados.

8. Uma sessão client-servidor é estabelecida. O servidor retorna o ID da sessão ao 
client, que rastreia  a atividade do client, como o bloqueio de arquivo, assim que a 
sessão é ativada.
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Firewalls da camada da rede

• Firewalls são implementadas nos ambientes NAS 
 Para proteger contra as ameaças de segurança na rede de IP
 Para examinar os pacotes de rede e compará-los ao conjunto de 

regras de segurança configuradas
 Os pacotes que não são autorizados pela regra de segurança são 

ignorados

• Rede de perímetro (DMZ)
 Para proteger ativos internos enquanto permite o acesso com base 

na Internet a vários recursos

Rede
Interna

Servidor do aplicativo
Rede de perímetro (DMZ)

Rede
Externa
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Por utilizarem a pilha de protocolo de IP, os dispositivos NAS são vulneráveis a vários 
ataques iniciados através de rede de IP publica. Os firewalls da camada da rede são 
implementados nos ambientes de NAS para proteger os dispositivos de NAS destas 
ameaças de segurança. Estes firewalls de camada de rede podem examinar os pacotes 
da rede e compará-los ao conjunto de regras configuradas de segurança. Os pacotes que 
não são autorizados pela regra de segurança são descartados e não é permitido sua 
continuidade ao destino. As regras são estabelecidas com base no endereço da origem 
(rede ou host), no endereço do destino (rede ou host), em uma porta ou a combinação 
destes fatores (IP de origem, IP de destino e número da porta). A eficácia de um firewall 
depende de quão sólidas e amplas as regras de segurança são. Um conjunto de regras 
definidas  vagamente pode aumentar  probabilidade de uma falha de segurança.

Uma rede de perímetro (DMZ) é normalmente utilizada em ambientes de sistema de 
rede. Uma DMZ oferece um meio para proteger os ativos internos, enquanto permite o 
acesso com base na internet a vários recursos. Em um ambiente DMZ, os servidores que 
precisam ser acessados através da internet, são colocados entre os dois conjuntos de 
firewalls. As portas específicas de aplicativos, como HTTP ou FTP, são permitidas aos 
servidores DMZ através do firewall. Entretanto, é permitido o tráfego com base na 
internet penetrar o segundo conjunto de firewalls e ganhar acesso à rede interna. Os 
servidores no DMZ podem ou não ter permissão para comunicar com os recursos 
internos. Em tal configuração, o servidor no DMZ é um aplicativo de web voltado à 
internet acessando os dados armazenados em um dispositivo NAS, que podem estar 
localizados na rede privada interna. O projeto de proteção serviria somente aos dados 
para aplicativos internos ou externos através da DMZ. 
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Implementação de segurança no IP SAN: CHAP

• CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) 
 Oferece um método para iniciadores e destinos autenticarem um 

ao outro utilizando um código secreto

Iniciador

Host

Destino

iSCSI 
Storage Array

1. Inicia um registro no destino

2. Desafio CHAP é enviado ao iniciador

3. Pega um código secreto e 
calcula o valor utilizando um 
função hash unidirecional

4. Devolve o valor hash para o destino

5. Calcula o valor hash
esperado do segredo 
compartilhado e compara o 
valor recebido do iniciador

6. Se o valor coincidir, a autenticação é confirmada 
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O CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol) é um mecanismo básico de 
autenticação que tem sido amplamente adotado por dispositivos de rede e hosts. O 
CHAP oferece um método para iniciadores e destinos autenticarem um ao outro 
utilizando um código ou senha secretos. Os segredos do CHAP são, normalmente 
segredos de 12 a 128 caracteres. O segredo nunca é trocado diretamente através de um 
canal de comunicação. Ao invés, uma função hash unidirecional converte-o em um valor 
hash, que é então trocado. Uma função hash, utilizando o algoritmo MD5, transforma os 
dados de tal forma que o resultado é único e não pode ser alterado à sua forma original. 
A figura no slide representa um processo de autenticação CHAP.

Se o iniciador solicitar a autenticação CHAP reversa, o iniciador autentica o destino 
utilizando o mesmo procedimento. O segredo de CHAP deve ser configurado no 
iniciador e no destino. Uma entrada de CHAP, formado pelo nome de um nó e o segredo 
associado ao nó, é mantida pelo destino e iniciador.

As mesmas etapas são executados em um cenário de autenticação CHAP de duas vias. 
Depois de completar estas etapas, o iniciador autentica o destino. Caso ambas etapas de 
autenticação obtenham sucesso, então o acesso aos dados é permitido. CHAP é 
frequentemente utilizado porque é um protocolo razoavelmente simples de 
implementar e pode ser implementado através de um número distinto de sistemas.
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Protegendo IPSAN com domínio de detecção de iSNS

gerenciamento
Plataforma de

Host A

Host B Host C

Dispositivo A

Dispositivo B
iSNS pode ser parte 

da rede ou 
estação de gerenciamento

Dois

detecção
domínios de

IP SAN
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Os domínios de detecção iSNS funcionam da mesma forma que as zonas FC. Os 
domínios de detecção oferecem agrupamentos funcionais de dispositivos em um IP-
SAN. Para que os dispositivos de comuniquem entre si, eles devem estar configurados 
com o mesmo domínio de detecção. As Notificações de Alteração de Estado (SCNs) 
informam o servidor iSNS quando os dispositivos são adicionados ou removidos de um 
domínio de detecção. 
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Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Questões de segurança
• Medidas de segurança

Aula 4: Segurança em ambientes virtualizados e em nuvem
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Esta aula abrange a visão geral de segurança em ambiente virtualizado e em nuvem, 
além de tratar sobre as questões e medidas de segurança nestes ambientes.
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Segurança em ambientes virtualizados e em nuvem 

• Estes ambientes possuem ameaças adicionais devido a 
multitenancy e a falta de controle sobre os recursos em nuvem

• Questões de segurança específicas à virtualização são comuns à 
todos os modelos de nuvem

• Em nuvens públicas, há questões de segurança adicionais que 
exigem contramedidas específicas
 Clientes possuem menos controle para obrigar as medidas de 

segurança em nuvem públicas 
 A dificuldade para o provedor de serviço em nuvem (CSP) para 

atender as necessidades de segurança de todos os clientes
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Até este momento, este módulo tratou somente sobre as ameaças e medidas de 
segurança em data center tradicional. Estas ameaças e medidas também são aplicáveis 
ao armazenamento de informações em ambientes virtualizados e em nuvem. 
Entretanto, os ambientes computacionais virtualizados e em nuvem representam 
ameaças adicionais aos dados de uma empresa devido a multitenancy e a falta de 
controle sobre os recursos em nuvem. Uma nuvem pública possui mais questões de 
seguranças se comparada à nuvem privada, e exige contramedidas adicionais. Isto 
porque, em uma nuvem pública, os usuários de nuvem (consumidores) normalmente 
tem controle limitado sobre os recursos e, portanto a aplicação de mecanismos de 
segurança para os consumidores é relativamente difícil. A partir de uma perspectiva de 
segurança, tanto os consumidores como os provedores de serviço em nuvem (CSP) 
possuem várias questões de segurança e enfrentam múltiplas ameaças.
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Questões de segurança

• Multitenancy
 Permite que múltiplos locatários independentes sejam atendidos 

utilizando o mesmo conjunto de recursos de armazenamento
 A localização compartilhada de múltiplas VMs em um único servidor 

e compartilhamento dos mesmos recursos aumentam a área de 
ataque

• Velocidade de ataque
 Qualquer ameaça de segurança existente na nuvem se espalha 

mais rapidamente e causa mais impacto do que nos data centers 
tradicionais

• Garantia de informações e dados de privacidade
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As empresas estão adotando, rapidamente a virtualização e a computação em nuvem; 
entretanto, elas possuem questões de segurança. As principais questões de segurança 
são multitenancy, velocidade de ataque, garantia de informação e privacidade de dados.

Multitenancy, em virtude da virtualização, permite que múltiplos locatários 
independentes sejam atendidos utilizando o mesmo conjunto de recursos de 
armazenamento. Apesar dos benefícios oferecidos pelo multitenancy, a questão de 
segurança ainda é a principal preocupação de usuários e provedores de serviços. A 
localização compartilhada de múltiplas VMs em um único servidor e o 
compartilhamento dos mesmos recursos aumentam a área de ataque. Pode acontecer 
de dados críticos de negócios de um locatário sejam acessados por outro locatário 
concorrente, que executa aplicativos utilizando os mesmos recursos.

Velocidade de ataque se refere à situação na qual qualquer ameaça de segurança 
existente na nuvem se espalhe mais rapidamente e cause maior impacto do que em um 
data center tradicional. Garantia de informação para usuários assegurarem 
confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados na nuvem. Além disso, o 
usuário da nuvem precisa assegurar que todos os usuários operando na nuvem sejam 
verdadeiros e acessem os dados somente com direitos e escopo legítimos 

A privacidade de dados é também uma grande preocupação no ambiente virtualizado e 
em nuvem. Um CSP precisa  assegurar que as informações de identificação pessoal (PII –
Personally Identifiable Information) de seus clientes são legalmente protegidas de 
qualquer divulgação não autorizada.
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Medidas de segurança

• Proteger o computador
 Protege o servidor físico, as VMs e o hypervisor

• Proteger a rede
 Firewall virtual

 Oferece pacotes que filtram e monitoram o tráfego de VM para VM

 DMZ e criptografia de dados

• Proteger o armazenamento
 Controle de acesso e criptografia de dados
 Utiliza LUNs separadas para arquivos de configuração de VM e 

dados de VM 
 Separa o tráfego da VM do tráfego de gerenciamento
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As maiores ameaças aos sistemas de armazenamento em ambientes virtualizados e em 
nuvem surgem devido os compromissos nos níveis de computação, de rede e de 
segurança física. Isto por que o acesso aos sistemas de armazenamento é oferecido 
utilizando a computação e a infraestrutura de rede. Portanto, as medidas de segurança 
adequadas devem estar no local dos níveis de computação e de rede para garantir a 
segurança de armazenamento.

Proteger uma infraestrutura de computação inclui reforçar a segurança do servidor 
físico, do hypervisor, da VM e do guest SO (SO executado dentro da máquina virtual). A 
segurança do servidor físico envolve a implementação de mecanismos de autenticação e 
autorização do usuário. Estes mecanismos identificam os usuários e oferecem privilégios 
de acesso no servidor. Para minimizar a área de ataque no servidor, componentes do 
hardware inutilizados, tais como NICs, portas USB ou drive, devem ser removidos ou 
desativados.

Um hypervisor é o único ponto de falha de segurança para todas as VMs em execução 
nele. Rootkids e malware instalados no hypervisor tornam difícil a detecção para o 
software antivírus instalado no guest OS. Para proteger contra os ataques, as 
atualizações do hypervisor crítico de segurança devem ser instaladas regularmente. 
Além do mais, o sistema de gerenciamento do hypervisor também deve ser protegido. 
Ataques maldosos e infiltrações ao sistema de gerenciamento podem impactar todas as 
VMs existente e permitem que os invasores criem novas VMs. O acesso ao sistema de 
gerenciamento deve ser restrito à administradores autorizados. Além disso, deve-se ter 
um firewall separado instalado entre o sistema de gerenciamento e o restante da rede.

Isolamento e fortalecimento da VM são os mecanismos comuns de segurança para 
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proteger uma VM de um ataque. O isolamento da VM ajuda a prevenir o guest OS 
comprometido de impactar outros guest OSs. O isolamento da VM é implementado no 
nível do hypervisor. Além do isolamento, as VMs devem ser fortalecidas contra as 
ameaças de segurança. O fortalecimento é um processo para alterar a configuração 
padrão para alcançar uma maior segurança.

As principais medidas de segurança que minimizam as vulnerabilidades na camada da 
rede são o firewall, a detecção de intrusão, a rede de perímetro (DMZ) e a criptografia de 
dados em trânsito. Em um ambiente virtualizado e em nuvem, um firewall também pode 
proteger hypervisores e VMs. Por exemplo, se a administração remota está habilitada em 
um hypervisor, o acesso à todas as interfaces de administração remota deve ser 
restringido por um firewall. Um firewall também protege o tráfego de VM para VM. O 
serviço do firewall pode ser oferecido utilizando um firewall virtual (VF – Virtual Firewall) 
executado no hypervisor. O VF dá visibilidade e controle sobre o tráfego da VM e reforça 
as políticas no nível da VM. DMZ e criptografia de dados também são implementados 
como medidas de segurança em ambientes virtualizados e em nuvem. Entretanto, estas 
implementações funcionam da mesma forma em um data center tradicional.

Os mecanismos comuns de segurança que protegem o armazenamento incluem o 
seguinte:

• Métodos de controle de acesso para regular quais usuários e processos acessam os 
dados em um sistema de armazenamento.

• Zoneamento e mascaramento de LUN

• Criptografia de dados em repouso ( no sistema de armazenamento) e de dados em 
trânsito. Criptografia de dados também deve incluir criptografar backups e chaves de 
criptografia de armazenamento separadamente dos dados.

• Destruição de dados que removem os vestígios de dados excluídos 

Além destes mecanismos, o isolamento de diferente tipos de tráfego utilizando VSANs
aumentam ainda mais a segurança dos sistemas de armazenamento. No caso do 
armazenamento utilizado pelo hypervisores, é necessário etapas adicionais de segurança 
para proteger o armazenamento. O armazenamento para hypervisores utilizando 
clustered file systems com múltiplas VMs pode precisar de LUNs separadas para os 
componentes e dados da VM.
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• Produtos de segurança RSA
• VMware vShield

O conceito na prática
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Módulo 14: Segurança da infraestrutura do 
armazenamento 
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A seção conceito na prática abrange os produtos de segurança de RSA e VMware. 
O produto inclui RSA SecureID, RSA Identity e gerenciamento de acesso, 
gerenciador de proteção de dados RSA e VMware vShield.
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Produtos de segurança RSA

• RSA SecureID
 Oferece autenticação de dois fatores 

 Com base em algo que o usuário conhece (uma senha ou PIN) e algo 
que o usuário possui (um dispositivo autenticador) 

 O dispositivo autenticador altera, automaticamente, as senhas à 
cada 60 segundos

• RSA Identity and Access Management
 Oferece identidade, segurança e gerenciamento de controle de 

acesso para ambientes físicos, virtuais e com base em nuvem

• RSA Data Protection Manager 
 Permite a implementação da criptografia,  geração de tokens e 

gerenciamento de chaves da empresa
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A autenticação de dois fatores RSA SecurID oferece uma camada adicional de segurança 
para assegurar que somente usuários válidos tenham acesso aos sistemas e dados. RSA 
SecurID tem como base algo que o usuário conhece (uma senha ou PIN) e algo que o 
usuário possui (um dispositivo autenticador). Ele gera um novo código de senha de uso 
exclusivo à cada 60 segundos, tornando-o difícil para qualquer outra pessoa, que não 
seja o usuário, colocar o código de token correto à qualquer momento. Para acessar 
seus recursos, os usuários combinam seus número de identificação pessoal (PIN) com o 
código do token que aparece no visor do seu autenticador SecurID em um dado 
momento. O resultado é uma senha exclusiva de uso único, utilizada para assegurar a 
identidade do usuário.

O produto RSA Identity and Access Management oferece identidade, segurança e 
gerenciamento de controle de acesso para ambientes físicos, virtuais e com base em 
nuvem através do gerenciamento de acesso. Ele possibilita que identidades confiáveis 
interajam, livremente e com segurança, com os sistemas e acesso. A família RSA Identity 
and Access Management possui dois produtos RSA Access Manager e RSA Federated
Identity Manager. O RSA Access Manager permite que as organizações gerenciem, 
centralmente, as políticas de autenticação e autorização para um grande número de 
usuários, portais da web online e recursos de aplicativos. O RSA Federated Identity
Manager permite que os usuários finais colaborem com os parceiros de negócios, 
provedores de serviços terceirizados e parceiros da cadeia de fornecimento ou através 
de múltiplos escritórios ou agências com uma identidade e log on único.

O RSA Data Protection Manager permite a implementação da criptografia, geração de 
tokens e gerenciamento de chaves da empresa, simples e acessível. A família do RSA 
Data Protection Manager é composta por dois produtos: Application Encryption and
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Tokenization e Enterprise Key Management. Application Encryption and Tokenization
juntamente com o RSA Data Protection Manager ajudam alcançar a conformidade com 
regulamentações relacionadas com PII. O gerenciamento de chaves da empresa é uma 
ferramenta de gerenciamento de uso fácil para criptografar as chaves no banco de dados, 
no servidor de arquivos e nas camadas de armazenamento.
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VMware vShield

• A família VMware vShield abrange três produtos
 vShield App

 Solução de firewall sensível à aplicativos com base no hypervisor
 Observa a atividade da rede entre as máquinas virtuais

 vShield Edge
 Oferece segurança da rede de perímetro abrangente
 Implementado como um aplicativo virtual e serve como um gateway 

de segurança da rede para todos os hosts
 Oferece muitos serviços incluindo firewall, VPN e DHCP

 vShield Endpoint
 Consiste de uma VM de segurança especial fortalecida com um 

software de antivírus de terceiros
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A família VMware vShield abrange três produtos: vShield App, vShield Edge e vShield
Endpoint.

O VMware vShield App é uma solução de firewall sensível à aplicativos com base no 
hypervisor. Ele protege os aplicativos, no ambiente virtualizado, das ameaças com base 
na rede, oferecendo visibilidade nas comunicações da rede e reforçando políticas 
granulares com grupos de segurança. VMware vShield App observa a atividade da rede 
entre as máquinas virtuais para definir e refinar as políticas de firewall e proteger os 
processos de negócios, através de relatório detalhado do tráfego do aplicativo.

O VMware vShield Edge oferece segurança da rede de perímetro abrangente para 
ambientes virtualizados. É implementado como um aplicativo virtual e serve como um 
gateway de segurança da rede para todos os hosts de em ambiente virtualizado. Oferece 
muitos serviços incluindo firewall, VPN e serviço DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).

VMware vShield Endpoint consiste de uma VM de segurança especial fortalecida com 
um software de antivírus de terceiros. VMware vShield Endpoint simplifica e acelera a 
implementação do antivírus e  do antimalware, porque os mecanismos de antivírus e de 
arquivos de assinaturas são atualizados somente dentro de uma VM de segurança 
especial. VMware vShield Endpoint melhora o desempenho da VM descarregando o 
arquivo de digitalização e outras tarefas das VMs para a VM de segurança. Ele evita 
antivírus storms e gargalos associados com múltiplas varreduras e atualizações 
simultâneas de antivírus e antimalware. Também satisfaz os requisitos de auditoria com 
registros detalhados das atividades do antivírus e do antimalware.  
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Módulo 14: Resumo

Principais pontos abordados neste módulo:
• Framework de segurança de informações
• Domínios de segurança de armazenamento
• Controles que podem ser implementados contra ameaças 

identificadas em cada domínio
• Arquitetura de segurança SAN
• Mecanismos de proteção em ambientes SAN, NAS e IP SAN
• Segurança em ambientes virtualizados e em nuvem
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Este módulo tratou sobre o framework da segurança de informações e vários domínios 
de segurança de armazenamento, além da implementação de segurança em SAN, NAS e 
IP SAN e a segurança no ambiente virtualizado e em nuvem.

O framework de segurança básico para armazenamento é criado em torno dos quatro 
principais serviços de segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade e 
responsabilidade.

Para identificar as ameaças que se aplicam à rede de armazenamento, os caminhos de 
acesso ao armazenamento de dados podem ser categorizados em três domínios de 
segurança: acesso do aplicativo, acesso de gerenciamento e backup, replicação e 
arquivo.

Os ambientes de sistemas de rede de armazenamento são potenciais alvos para acesso 
não autorizado, roubo e mal uso devido a  amplitude e complexidade destes ambientes. 
Portanto as estratégias de segurança são com base no conceito de defesa em 
profundidade, que recomenda múltiplas camadas de segurança integradas.

O zoneamento e mascaramento de LUN, a segurança em porta de FC switch, o amplo 
controle de acesso de switch e fabric e o compartilhamento lógico de um fabric (Virtual 
SAN) são os métodos de segurança SAN mais comumente utilizados.

As permissões  e ACLs, Kerberos e serviços de diretório e firewalls são os mecanismos 
comuns de segurança implementados em NAS. CHAP e domínio de detecção de iSNS são 
medidas de segurança implementadas no ambiente IP SAN.

Os ambientes computacionais virtualizados e em nuvem representam ameaças aos 
dados da organização devido a multitenancy e falta de controle sobre os recursos em 
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nuvem.
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Teste seu conhecimento - 1

• Qual ataque envolve executar uma ação e eliminar evidências 
que poderiam provar a identidade do invasor?
A. Recusa de serviço
B. Espionagem
C. Recusa
D. Snooping

• Qual é a função do Active Directory na autenticação Kerberos?
A. Implementar o serviço de autenticação e serviço de concessão de 

tíquetes.
B. Verificar o ID da sessão quando a sessão servidor-cliente é 

estabelecida.
C. Verificar a informação do registro do usuário.
D. Manter a chave de segurança para os servidores
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Teste seu conhecimento - 2

• Como as vulnerabilidades podem ser reduzidas em um ambiente 
de TI?
A. Minimizando a área de ataque e minimizando o fator trabalho
B. Minimizando a área de ataque e maximizando o fator trabalho
C. Maximizando tanto a área de ataque como o fator trabalho
D. Minimizando tanto a área de ataque como o fator trabalho

• Qual mecanismo de segurança evita uma porta switch de ser 
ativada mesmo depois de uma reinicialização do switch?
A. Travamento de porta
B. Desativação de porta persistente
C. Vinculação de porta
D. Zoneamento de porta
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Teste seu conhecimento - 3

• Qual mecanismo de segurança assegura que a porta pode ser 
somente inicializada com um tipo de porta específica?
A. Travamento de porta
B. Desativação de porta persistente
C. Vinculação de porta
D. Zoneamento de porta
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Módulo 15: Gerenciamento da infraestrutura de 
armazenamento

Ao completar este módulo, você estará apto a:
• Listar os principais componentes da infraestrutura de 

armazenamento que são monitorados
• Listar os principais parâmetros de monitoramento
• Descrever as atividades de gerenciamento de armazenamento 
• Descrever os desafios do gerenciamento da infraestrutura de 

armazenamento e as soluções
• Descrever a estratégia de gerenciamento do ciclo de vida das 

informações (ILM – Information Lifecycle Management )

503

Este módulo trata sobre gerenciamento da infraestrutura de armazenamento. Ele lista os 
principais componentes da infraestrutura que são monitorados, assim como os 
parâmetros de monitoramento. Além disso, o módulo descreve as atividade de 
gerenciamento de armazenamento, seus desafios e suas soluções. Finalmente, descreve 
a estratégia do gerenciamento do ciclo de vida das informações. 
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Módulo 15: Gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Principais componentes da infraestrutura de armazenamento, 

que são monitorados
• Parâmetros de monitoramento
• Tipos de alertas

Aula 1: Monitoramento da infraestrutura de armazenamento
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Esta aula trata sobre os componentes da infraestrutura de armazenamento que são 
monitorados e sobre os parâmetros do monitoramento dos componentes da 
infraestrutura de armazenamento. Além disso, detalha os três tipos de alertas e 
fornecerá exemplos de monitoramento.
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Gerenciamento da infraestrutura de armazenamento

• Gerenciar a infraestrutura de armazenamento é a chave para 
assegurar a continuidade dos negócios
 Estabelecer os processos de gerenciamento e implementar as 

ferramentas apropriadas são essenciais para atender os níveis de 
serviços

 A virtualização mudou o paradigma do gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento

• Monitorar é o aspecto mais importante, que forma a base para o 
gerenciamento do armazenamento
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O crescimento sem precedentes das informações, a proliferação de aplicativos, a 
complexidade dos processos de negócios e as exigências de disponibilidade de 
informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, exigem esforços cada vez maiores da 
infraestrutura de TI.  Gerenciar a infraestrutura de armazenamento de forma eficiente é 
a chave que permite que, as organizações enfrentem esses desafios e garante a 
continuidade dos negócios. 

O Gerenciamento abrangente da infraestrutura de armazenamento requer a 
implementação de ferramentas inteligentes e processos sólidos para atender os níveis 
de serviço exigidos. Estas ferramentas permitem ajustes de desempenho, proteção de 
dados, controle de acesso, auditoria centralizada e atendimento dos requisitos de 
conformidade. Elas também asseguram a consolidação e uma melhor utilização dos 
recursos existentes, limitando assim, a necessidade de excessivos investimentos 
contínuos em infraestrutura. 

O processo de gerenciamento define os procedimentos para um manuseio eficiente das 
várias operações, como incidentes, problemas e alterações de solicitações. É 
imprescindível gerenciar, não somente os componentes individuais, mas também a 
infraestrutura de ponta à ponta devido à interdependência dos componentes. 

O gerenciamento da infraestrutura de armazenamento  também é composto por 
estratégias, como gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM), que otimiza os 
custos de armazenamento e atende os níveis de serviços. ILM ajuda a gerenciar as 
informações com base no seu valor para o negócio. 

Gerenciar a infraestrutura de armazenamento requer a realização de várias atividades, 
incluindo acessibilidade, capacidade, execução e gerenciamento de segurança. Todas 
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essas atividades estão inter-relacionadas e devem ser consideradas para maximizar o 
retorno do investimento. As tecnologias de virtualização mudaram dramaticamente o 
paradigma do gerenciamento de infraestrutura de armazenamento.
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Monitoramento da infraestrutura de armazenamento 

• Principais componente que devem ser 
monitorados:
 Servidores
 Redes 
 Storage arrays 
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Acessibilidade

Capacidade

Desempenho

Parâmetros monitorados
Segurança

Rede 
redundante

Storage arrays de 
produção

Storage arrays 
remotos

Servidor em cluster

Client 

FC Switches 
redundantes

Arrays redundantes

IP

HBA

HBA

HBA

HBA

NIC

NIC

Agrupamento 
de NIC

NIC

NIC

HBAs redundantes
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O monitoramento é um dos aspectos mais importantes que forma a base para o 
gerenciamento de recursos da infraestrutura de armazenamento. O 
monitoramento oferece o status do desempenho e acessibilidade de vários 
componentes. Também permite que os administradores executem as atividades 
de gerenciamento essenciais. O monitoramento também ajuda a analisar a 
utilização e o consumo de vários recursos da infraestrutura de armazenamento. 
Essas análise facilita o planejamento das capacidades, a previsão e otimização 
desses recursos. Os parâmetros do ambiente da infraestrutura de 
armazenamento como aquecimento, ventilação e refrigeração (HVAC) também 
são monitorados. Os principais componentes de infraestrutura de 
armazenamento que devem ser monitorados são:

• Servidores 

• Redes

• Storage Arrays

Esses componentes podem ser físicos ou virtuais. Cada um desses componentes 
deve ser monitorado quanto a acessibilidade, capacidade, desempenho e 
segurança.
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Parâmetros de monitoramento

• Acessibilidade
 Para identificar falhas em qualquer componente que possa levar à 

indisponibilidade de serviço ou a degradação do desempenho

• Capacidade
 Para assegurar a disponibilidade da quantidade adequada de 

recursos e evitar a indisponibilidade de serviço ou a degradação do 
desempenho

• Desempenho
 Para avaliar a eficiência e a utilização dos componentes e 

identificar os gargalos

• Segurança
 Para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade 

da infraestrutura de armazenamento
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Acessibilidade se refere à disponibilidade do componente em desempenhar a operação 
designada durante um período específico. Monitorar a acessibilidade de um 
componente de hardware (por exemplo, uma porta, um HBA ou um drive de disco) ou 
um componente de software (por exemplo, uma instância de banco de dados) envolve 
verificar seu status de disponibilidade, revisando os alertas gerados pelo sistema. Por 
exemplo, uma falha em uma porta pode causar uma cadeia de alertas de 
disponibilidade.  

A infraestrutura de armazenamento utiliza os componentes redundantes para evitar um 
ponto único de falha. A falha de um componente pode causar a paralização que afeta a 
disponibilidade do aplicativo ou pode causar degradação do desempenho, mesmo que a 
acessibilidade não seja comprometida. O monitoramento contínuo para a acessibilidade 
esperada de cada componente e o relato de qualquer divergência, ajuda o administrador 
a identificar os componentes falhos e a planejar ações corretivas para manter os 
requisitos de SLA.

Capacidade se refere a quantidade de recursos disponíveis da infraestrutura de 
armazenamento. Exemplos de monitoramento de capacidade incluem examinar o 
espaço livre disponível no file system ou em um grupo RAID, a quota da caixa de e-mail 
alocada para usuários ou o número de portas disponíveis em um switch. A capacidade 
inadequada leva a degradação do desempenho ou até mesmo uma indisponibilidade de 
um aplicativo / serviço. O monitoramento da capacidade garante a disponibilidade 
ininterrupta de dados e a escalabilidade evitando a paralização antes que ela ocorra. Por 
exemplo, se 90% das portas estão sendo utilizadas em um determinado SAN fabric, isso 
pode indicar que um novo switch  será necessário caso haja a necessidade de se instalar 
mais arrays e servidores no mesmo fabric. O monitoramento  da capacidade geralmente 
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utiliza ferramentas analíticas para realizar a análise de tendência. Essas tendências 
ajudam a entender a necessidade de futuros requisitos de recursos e oferecer uma 
estimativa do tempo necessário para implantá-los.

O monitoramento do desempenho avalia a eficiência da execução de diferentes 
componentes de infraestrutura de armazenamento e ajuda a identificar os gargalos. O 
monitoramento de desempenho mede e analisa o comportamento nos termos de tempo 
de resposta ou a capacidade de desempenhar em um certo nível pré-definido. Também 
lida com a utilização de recursos que afeta a maneira que os recursos se comportam e 
respondem. A medição do desempenho é uma tarefa complexa que envolve avaliar vários 
componentes de vários parâmetros inter-relacionados. O número de I/Os executados por 
um disco, tempo de resposta de um aplicativo, utilização da rede, e a utilização de um 
servidor CPU são exemplos de parâmetros de desempenho que são monitorados. 

Monitorar uma infraestrutura de armazenamento por segurança, ajuda a controlar e 
prevenir o acesso não autorizado, seja acidental ou mal-intencionado. Monitoramento de 
segurança ajuda a controlar alterações de configurações não autorizadas de elementos 
da infraestrutura de armazenamento. Por exemplo, o monitoramento de segurança 
controla e relata a configuração inicial do zoneamento realizada e todas as alterações 
posteriores. O monitoramento de segurança, também detecta indisponibilidade de 
informações aos usuários autorizados, devido a quebra de segurança. A segurança física 
de uma infraestrutura de armazenamento também deve ser monitorada continuamente 
por meio de leitores de cartões, exames biométricos, ou câmeras de vídeo.
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Componentes Monitorados – Host

• Acessibilidade
 Componentes do hardware como HBAs, NICs, e discos internos
 Status de vários processos/aplicativos

• Capacidade
 Utilização do file system
 Banco de dados: espaço da tabela/utilização do espaço de registro
 Quota do usuário

• Desempenho
 Utilização da CPU da memória
 Tempo de resposta da transação

• Segurança
 Autenticação e autorização 
 Segurança física (acesso do data center)
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Hosts, redes e armazenamento são os componentes dentro do ambiente de 
armazenamento que devem ser monitorados pela acessibilidade, capacidade, 
desempenho e segurança. 

A acessibilidade de um host depende do status de disponibilidade dos 
componentes de hardware e dos processos de software em execução nele. Por 
exemplo, uma falha de NIC em um host pode causar inacessibilidade do host para 
seu usuário. O cluster de servidor é um mecanismo que oferece alta 
disponibilidade, caso ocorra uma falha no servidor. Em um ambiente virtualizado 
de servidores, múltiplas VMs compartilham um conjunto de recursos. Esses 
recursos são realocados dinamicamente, o que garante uma melhor 
acessibilidade e utilização dos recursos.

O monitoramento da utilização do file system de um host é importante para 
garantir que a capacidade de armazenamento suficiente esteja disponível para os 
aplicativos. A falta de espaço do file system interrompe a disponibilidade do 
aplicativo. O monitoramento ajuda estimar a taxa de crescimento do file system e 
prever quando ele vai chegar a 100%. Assim, o administrador pode estender 
(manualmente ou automaticamente) o espaço do file system de forma proativa 
para evitar a interrupção do aplicativo. A utilização de tecnologia de 
provisionamento virtual permite o gerenciamento eficiente dos requisitos de 
capacidade de armazenamento, mas é altamente dependente do monitoramento 
da capacidade. 
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Monitoramento de desempenho do host envolve, principalmente, uma verificação 
do status da utilização dos diversos recursos do servidor, tais como CPU e 
memória. Por exemplo, se um servidor executando um aplicativo está passando 
de 80 por cento de utilização da CPU de forma contínua, ele sugere que o servidor 
pode estar ficando sem força de processamento, o que pode levar a uma 
degradação do desempenho e tempo de resposta mais lento. Os administradores 
podem tomar várias medidas para corrigir o problema, como a atualização ou a 
adição de mais processadores, deslocando a carga de trabalho para servidores 
diferentes, e restringindo o número de acessos simultâneos de clientes. Em um 
ambiente virtualizado, a CPU e a memória adicional podem ser alocados 
dinamicamente à partir do pool, se disponível, para atender aos requisitos de 
desempenho.

O monitoramento de segurança em servidores envolve o rastreamento de falhas 
de log-in e de execução de aplicativos ou processos de software não autorizados. 
Medidas proativas contra acessos não autorizados aos servidores tem como base 
as ameaças identificadas. Por exemplo, um administrador pode bloquear o acesso 
do usuário se várias falhas de log-in forem registradas.
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Componentes Monitorados – Rede

• Acessibilidade
 Componentes físicos como switches e portas
 Componentes lógicos como zonas

• Capacidade
 Links entre switches e utilização da porta

• Desempenho
 Avaliar o desempenho do componente individual e ajudar a identificar os 

gargalos da rede
 Monitoramento do desempenho da porta e utilização do link

• Segurança
 Alterações não autorizadas no fabric
 Falhas de log-in
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As redes de armazenamento precisam ser monitoradas para assegurar a 
comunicação adequada entre o servidor e array de armazenamento. O acesso 
ininterrupto aos dados através da rede de armazenamento depende da 
acessibilidade dos componentes físicos e lógicos na rede de armazenamento. Os 
componentes físicos da rede de armazenamento incluem switches, portas, cabos 
e fontes de alimentação. Os componentes lógicos incluem construções, tais como 
zonas. Qualquer falha nos componentes físicos ou lógicos causa indisponibilidade 
de dados. Por exemplo, erros no zoneamento, como especificar o WWN errado 
de uma porta, resulta em uma falha para acessar a porta, que potencialmente 
impede o acesso de um host ao seu armazenamento 

Monitoramento de capacidade na rede de armazenamento envolve o 
monitoramento da disponibilidade de portas em um switch, o número de portas 
disponíveis no fabric, a utilização de links entre switches, portas individuais e 
cada dispositivo interconectado no fabric. O monitoramento de capacidade 
fornece todos os insumos necessários para um futuro planejamento e otimização 
de recursos do fabric. 

Monitorar o desempenho da rede de armazenamento é útil para avaliar o 
desempenho do componente individual e ajuda a identificar os gargalos da rede. 
Por exemplo, monitorar o desempenho da porta envolve fazer as medições da 
utilização do link de envio ou de recebimento, que indicam o quão ocupada a 
porta do switch está. Portas usadas intensamente podem causar filas de I/Os nos 
servidores, resultando em baixo desempenho. 
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Para redes de IP, monitorar o desempenho inclui monitorar a latência da rede, 
perda de pacote, utilização da largura de banda para I/O, erros de rede, taxa de 
retransmissão de pacotes e colisões. 

O monitoramento de segurança na rede de armazenamento fornece informações 
sobre qualquer alteração não autorizada na configuração do fabric.  Por exemplo, 
alterar as políticas de zoneamento que podem afetar a segurança dos dados. 
Falhas de log-in e acessos não autorizados nos switches para a realizar alterações 
administrativas devem ser continuamente registradas e monitoradas.
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Componentes Monitorados – Armazenamento 

• Acessibilidade
 Componentes do hardware como controladoras e discos
 Processos do software como o processo de replicação

• Capacidade
 Utilização da capacidade e tendência de consumo

• Desempenho
 Taxas de utilização dos componentes do storage array 
 Tempo de resposta do I/O, utilização do cache

• Segurança
 Controle de acesso e segurança física (o acesso ao data center)

Módulo 15: Gerenciamento da infraestrutura de armazenamento 510

510

A acessibilidade do storage array deve ser monitorada pelos componentes de seu 
hardware e pelos vários processos. Os storage arrays são normalmente configurados 
com componentes redundantes e, portanto, falhas nos componentes individuais não 
afetam sua acessibilidade. Entretanto, uma falha em qualquer processo no storage array 
pode atrapalhar ou comprometer a continuidade da operação dos negócios. Por 
exemplo, a falha na tarefa de replicação afeta os recursos de recuperação de desastres. 
Alguns storage arrays oferecem o recurso de enviar mensagens para a central de suporte 
do fabricante, caso ocorra uma falha no hardware ou no processo, conhecida como Call
Home.

O  monitoramento da capacidade de um storage array permite que o administrador 
responda às necessidades do armazenamento preventivamente, com base na utilização 
da capacidade e nas tendências do consumo. As Informações sobre o espaço de 
armazenamento não configurado e não alocado são também necessárias para decidir se 
um novo servidor pode ser alocado à capacidade de armazenamento do array. 

O storage array pode ser monitorado utilizando a medição de desempenho, como as 
taxas de utilização de  vários componentes do storage array, o tempo de resposta do I/O 
e a utilização do cache. Por exemplo, um componente do storage array sobrecarregado 
pode levar a uma degradação do desempenho. 

O storage array é, normalmente um recurso partilhado, que pode ser exposto à ameaças 
de segurança. Monitorar a segurança ajuda a rastrear configurações não autorizadas de 
um storage array e assegura que apenas usuários autorizados tenham permissão para 
acessá-los.
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Exemplo de monitoramento de acessibilidade: falha de 
switch
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SW 1

SW 2

→ Inacessível
H3

H2

H1

Servidores de 
aplicativo

Storage array 

Sem redundância 
devido a falha do 

switch SW1
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A infraestrutura de armazenamento necessita de uma implementação de solução 
completa para monitorar constantemente todos os parâmetros dos seus componentes 
críticos. A detecção precoce e alertas preventivos garantem um serviço ininterrupto de 
ativos críticos. Além disso, a ferramenta de monitoramento deve analisar os impactos de 
uma falha  e reduzir as causas dos sintomas. Os próximos slides ilustram exemplos de 
monitoramento de acessibilidade, capacidade, desempenho e segurança dos 
componentes da infraestrutura de armazenamento.

A falha em qualquer componente pode afetar a acessibilidade de um ou mais 
componentes devido às suas interconexões e dependências. Considere uma 
implementação na infraestrutura de armazenamento com três servidores: H1, H2 e H3. 
Todos os servidores são configurados com dois HBAs, cada um conectado ao storage 
array de produção por 2 switches, SW1 e SW2, como mostrado no slide. Todos os 
servidores compartilham duas portas de armazenamento no storage array. Um software 
de múltiplos caminhos também está instalado nos três servidores.

Se um dos switches falhar, SW1 falha, o software de múltiplos caminhos inicia um 
failover de caminho e todos os outros servidores continuam acessando os dados através 
do outro switch, SW2. No entanto, devido a ausência do switch redundante, uma 
segunda falha no switch, pode resultar na inacessibilidade do array. O monitoramento 
da acessibilidade possibilita detectar a falha do switch e auxilia o administrador a tomar 
uma ação corretiva antes que outras falhas ocorram.

Na maioria dos casos, o administrador recebe um alerta do sintoma de um componente 
com falha e pode iniciar as ações antes que os componentes falhem.
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Exemplo de monitoramento de capacidade: espaço do 
file system
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→ inacessível

File system

FS Extendido

Com monitoramento do file system

File system

Sem monitoramento do file system

Servidor Servidor

Advertência: FS está 
66% completo

Crítico: FS está 80% 
completo
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Esse exemplo ilustra a importância do monitoramento da capacidade dos file systems 
nos servidores de arquivos.  A figura no slide mostra o ambiente de um file system 
quando cheio e isto resulta na paralização da aplicativo quando o monitoramento da 
capacidade não é implementado. O monitoramento pode ser configurado para enviar 
uma mensagem quando o limite da capacidade do  file system for atingido. Por exemplo, 
quando o file system chega a 66% da capacidade, uma mensagem de alerta é enviada, e 
uma mensagem crítica é enviada quando o file system chega a 80% da capacidade. Isso 
permite que o administrador aja para aumentar o file system antes que acabe a 
capacidade. Monitorar pró- ativamente os file systems pode evitar paralizações no 
aplicativo devido à falta de espaço no file system. 
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Exemplo de monitoramento de desempenho: utilização            
da porta do array
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Este exemplo ilustra a importância de monitorar o desempenho no storage array. Neste 
exemplo, os servidores H1, H2 e H3 (com 2 HBAs cada), estão conectados ao storage 
array por um switch SW1. Os três servidores compartilham as mesmas portas de 
armazenamento no storage array para acessar as LUNs. Um novo servidor executando 
um aplicativo com elevada carga de trabalho deve ser implementado para compartilhar 
a mesma porta de armazenamento com H1, H2 e H3. Monitorar a utilização da porta do 
array garante que o novo servidor não afete negativamente o desempenho dos outros 
servidores. Neste exemplo, a utilização da porta de armazenamento compartilhada é 
ilustrada pela linhas cheias e pontilhadas no gráfico. Se a utilização da porta antes da 
implementação for próxima a 100%, então a implementação do novo servidor não é 
recomendada, pois isto pode impactar o desempenho dos outros servidores. No 
entanto, se a utilização da porta antes da implementação estiver próxima à linha 
pontilhada, então há espaço para adicionar um novo servidor.
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Exemplo de monitoramento de segurança: storage array
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Este slide ilustra a importância do monitoramento de segurança no storage array. Neste 
exemplo, o storage array é compartilhado entre dois grupos de trabalho, GT1 e GT2. Os 
dados do GT1 não devem ser acessados pelo GT2 e vice-versa. Um usuário do GT1 pode 
tentar fazer uma réplica local dos dados que pertencem a GT2. Se essa ação não for 
monitorada ou registrada, é difícil rastrear a violação de protocolos de segurança. Por 
outro lado, se essa ação for monitorada, uma mensagem de alerta pode ser enviada 
para desencadear uma ação corretiva ou, pelo menos, permitir a detecção como parte 
das operações regulares de auditoria.
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Alertas

• É parte integral do monitoramento 
• Mantém os administradores informados sobre o status dos 

componentes e processos
• As ferramentas de monitoramento permitem que os 

administradores  atribuam diferentes níveis de gravidade para 
diferentes condições
 Classificado como informação, advertência e alerta fatal
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Tipos de alertas Descrição Exemplo

Informação
• Fornece informações úteis
• Não é necessário a intervenção do 

administrador
• Criação da zona ou LUN

Advertência • Exige a atenção administrativa • FS ficando cheio
• Pequenos erros de mídia

Fatal • Exige atenção imediata • Falha de componente
• Falha de energia
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Alertar eventos é parte integral do monitoramento. Os alertas mantém o administrador 
informado sobre o status de vários componentes e processos,  por exemplo, as 
condições como falha de energia, discos, memória ou switches, que podem impactar a 
disponibilidade dos serviços e necessitarem da atenção imediata do administrador. 
Outras condições, tais como um file system atingindo o limite de capacidade ou um 
pequeno erro de mídia em discos, são consideradas sinais de alerta e podem também 
exigir atenção administrativa.

As ferramentas de monitoramento permitem que os administradores atribuam 
diferentes níveis de gravidade para diferentes condições, com base no impacto da 
condição alertada . Toda vez que uma condição com um nível de gravidade especial 
ocorre, um alerta é enviado para o administrador, um script é rodado ou um chamado 
de incidente é aberto para que a ação corretiva inicie. A classificação do alerta pode 
variar de um alerta informativo até um alerta fatal. Os alertas de informação fornecem 
informações úteis, mas que não precisam de intervenção do administrador. A criação de 
uma zona ou LUN é um exemplo de alerta de informação. Alertas de advertência 
requerem atenção administrativa para que a condição alertada seja contida e não afete 
a acessibilidade. Por exemplo, se um alerta indica que o número dos erros de mídia se 
aproxima de um valor de limiar pré-determinado, o administrador pode decidir se deve 
ou não substituir o disco. Alertas fatais requerem atenção imediata porque a condição 
pode afetar o desempenho geral ou a disponibilidade. Por exemplo, se um disco falha, o 
administrador deve garantir a troca rapidamente. 

Monitoramento contínuo, com alertas automatizados, permitem aos administradores 
responder às falhas rapidamente e pró-ativamente. Os alertas fornecem informações 
que ajudam os administradores a priorizar sua resposta aos acontecimentos.
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Módulo 15: Gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Atividades de gerenciamento da infraestrutura de 

armazenamento
• Gerenciamento da infraestrutura de armazenamento em 

ambiente virtualizado
• Desafios do gerenciamento da infraestrutura de armazenamento
• Solução ideal para o gerenciamento da infraestrutura de 

armazenamento

Aula 2: Gerenciamento da infraestrutura de armazenamento
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Essa aula detalha as atividades de gerenciamento de infraestrutura de armazenamento e 
o gerenciamento em um ambiente virtualizado. Também abrange exemplos e desafios 
do gerenciamento do armazenamento. Finalmente, descreve a solução ideal para o 
gerenciamento de infraestrutura de armazenamento.
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Atividades de gerenciamento da infraestrutura de 
armazenamento
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• Os principais componente que devem ser 
gerenciados são:
 Servidores
 Redes
 Storage arrays 

Acessibilidade

Capacidade

Desempenho

Atividades de gerenciamento
Segurança

Relatório

Rede 
redundantes

Storage arrays de 
produção

Storage arrays 
remotos

Servidor em cluster

Client 

FC Switches 
redundantes

Arrays redundantes

IP

HBA

HBA

HBA

HBA

NIC

NIC

Agrupamento 
de NICs

NIC

NIC

HBAs redundantes
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O ritmo do crescimento das informações, a proliferação de aplicativos, a infraestrutura 
heterogênea, e os exigentes requisitos de nível de serviço resultaram em aumento da 
complexidade do gerenciamento de infraestruturas de armazenamento. No entanto, o 
surgimento de virtualização de armazenamento e de outras tecnologias, como a 
desduplicação e compressão de dados, o provisionamento thin, o acesso ao 
armazenamento federado, e armazenamento com classificação por níveis, permitiram 
aos administradores gerir, de forma eficiente, os recursos de armazenamento.

As atividades fundamentais do gerenciamento de infraestrutura de armazenamento 
realizadas em um data center podem ser, amplamente, classificadas em gerenciamento 
de disponibilidade, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de desempenho, 
gerenciamento de segurança e emissão de relatórios.
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Gerenciamento de disponibilidade

• A principal atividade é fornecer a redundância em todos os 
níveis

• Exemplos de tarefas de gerenciamento de disponibilidade são:
 Instalar dois ou mais HBAs por servidor
 Instalar software de múltiplos caminhos
 Implementar servidor em cluster
 Configurar RAID
 Implementar fabric redundante
 Configurar backup e replicação de dados
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O objetivo do gerenciamento de disponibilidade é assegurar que  os 
requisitos de disponibilidade de todos os componentes e serviços sejam 
constantemente cumpridos.

Gerenciamento de disponibilidade
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Uma tarefa essencial no gerenciamento de disponibilidade é estabelecer uma diretriz 
adequada com base nos níveis de serviço definidos para garantir a disponibilidade. O 
gerenciamento de disponibilidade envolve todas as questões relacionadas com a 
disponibilidade de componentes ou serviços para garantir que os níveis de serviço sejam 
cumpridos. A atividade fundamental no gerenciamento de disponibilidade é a 
redundância fornecida em todos os níveis, incluindo componentes, dados ou até mesmo 
níveis de locais. Por exemplo, quando um servidor é implementado para suportar uma 
função crítica do negócio, ele exige alta disponibilidade. Isto é geralmente realizado por 
meio da implantação de dois ou mais HBAs, software de múltiplos caminhos e de cluster 
de servidor. O servidor deve ser conectado a um storage array utilizando pelo menos 
dois fabrics e switches independentes, que possuem redundância integrada. Provisão 
RAID-LUN  protegida para o servidor utilizando, pelo menos, duas portas front-end. 
Além disso, os storage arrays devem ter redundância integrada para vários componentes 
e devem suportar a replicação local e remota.
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Gerenciamento de capacidade

• Os exemplos das atividades de gerenciamento da capacidade 
são:
 Provisionamento de armazenamento
 Impor quota de capacidade para usuários
 Análise da tendência do consumo da capacidade

• As tecnologias como desduplicação de dados, compressão e 
provisionamento virtual ajudam a gerenciar a capacidade de 
armazenamento eficientemente
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O objetivo do gerenciamento de capacidade é garantir a disponibilidade 
adequada dos recursos, com base nos requisitos de nível de serviços.

Gerenciamento de capacidade
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O objetivo do gerenciamento de capacidade é garantir a disponibilidade adequada de 
recursos com base em seus requisitos de nível de serviço. O gerenciamento de 
capacidade também envolve a otimização da capacidade com base nos custos e nas 
necessidades futuras, além de fornecer uma análise de capacidade de gerenciamento 
que compara o armazenamento alocado com o armazenamento regularmente previsto. 
Ele também fornece análise de tendências com base na taxa de consumo que deve ser 
racionalizada entre a aquisição de armazenamento e horários de implementação. O 
provisionamento de armazenamento é um exemplo de gerenciamento de capacidade 
que envolve atividades como criar conjuntos de RAID e LUNS e alocá-los à um host. 
Impor quotas de capacidade para os usuários é outro exemplo de gerenciamento de 
capacidade. Provisionar uma quantidade fixa de espaço para seus arquivos restringe os 
usuários de excederem a capacidade alocada.

Tecnologias como a desduplicação e compressão de dados, tem reduzido a quantidade 
de dados a ser feito backups e desse modo, reduzir a quantidade de capacidade de 
armazenamento a ser gerenciada.
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Gerenciamento de desempenho

• As principais atividades são:
 Aperfeiçoamento para melhorar o desempenho
 Identificação de gargalos do desempenho

• Os exemplos das atividades de gerenciamento de desempenho 
são:
 Configurar múltiplos caminhos 
 Escolher o tipo de RAID e configuração de cache apropriados
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O objetivo do gerenciamento de desempenho é garantir a eficiência 
operacional ideal para todos os componentes.

Gerenciamento de desempenho
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O gerenciamento de desempenho garante a eficiência operacional ideal de todos os 
componentes. A análise de desempenho é uma atividade importante que ajuda a 
identificar o desempenho dos componentes da infraestrutura de armazenamento. Essa 
análise fornece informações se o componente atinge o nível de desempenho esperado.

Várias atividades de gerenciamento de desempenho precisam ser realizadas ao 
implementar um novo aplicativo ou servidor em uma infraestrutura de armazenamento 
existente. Todo componente deve ser validado para recursos de desempenho 
adequados, como definida pelos níveis de serviços. Por exemplo, para otimizar os níveis 
de desempenho esperados, as atividades no servidor, como a configuração de volume, o 
design de banco de dados ou o layout do aplicativo, a configuração de vários HBAs e o 
software de múltiplos caminhos inteligente, devem ser aperfeiçoados. As tarefas de 
gerenciamento de desempenho em um SAN, incluem projetar e implementar ISLs
suficientes em um multiswitch fabric com uma largura de banda adequada para suportar 
os níveis de desempenhos requisitados.  As tarefas de configuração do storage array 
incluem a seleção de um tipo de RAID apropriado, layout de LUN, porta front-end, porta 
back-end e configuração de cache, quando o desempenho completo for considerado.
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Gerenciamento de segurança

• Evita acessos e configurações não autorizados aos componentes 
da infraestrutura de armazenamento 

• Os exemplo de tarefas de gerenciamento de segurança são:
 Gerenciar as contas dos usuários
 Configurar zoneamento e mascaramento de LUN 
 Configurar serviços  de criptografia
 Instalar antivírus e firewalls
 Auditar os registros de eventos
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O objetivo do gerenciamento de segurança é garantir confidencialidade, 
integridade e disponibilidade de informações.

Gerenciamento de segurança

521

O principal objetivo da atividade do gerenciamento de segurança é garantir a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações em ambientes 
virtualizados e não virtualizados. O gerenciamento de segurança evita acessos não 
autorizados e a configuração dos componentes da infraestrutura de armazenamento. 
Por exemplo, durante a implementação de um aplicativo ou um servidor, as tarefas de 
gerenciamento de segurança incluem gerenciar as contas de usuário e políticas de 
acesso que autorizam os usuários a executar atividades com base em funções. As tarefas 
de gerenciamento de segurança em um ambiente SAN incluem a configuração de 
zoneamento para restringir que um HBA não autorizado, e acesso à portas de storage 
array específicas. Da mesma forma, a tarefa de gerenciamento de segurança em um 
storage array inclui o mascaramento de LUN, que restringe o host de acessar um 
conjunto definido de LUNs.
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Relatórios

• Envolve reunir informações de vários componentes ou processos 
e gerar relatórios

• Os relatórios normalmente utilizados são:
 Relatório de planejamento de capacidade
 Relatórios de configuração e gerenciamento de ativos
 Relatório de desempenho
 Relatório de chargeback
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Relatórios sobre uma infraestrutura de armazenamento envolvem manter o controle e 
coletar informações a partir de vários componentes / processos. Estas informações são 
compiladas para gerar relatórios para análise de tendências, planejamento de 
capacidade, chargeback, e desempenho. Os relatórios de planejamento de capacidade 
contém informações atuais e históricos sobre a utilização do armazenamento, file 
systems, tablespace do banco de dados, portas, e assim por diante. Relatórios de 
configuração e gerenciamento de ativos incluem detalhes sobre alocação de dispositivo, 
réplicas locais ou remotas, e configuração de fabric. Este relatório também lista todos os 
equipamentos, com detalhes, como a data de compra, a condição de arrendamento, e 
os registros de manutenção. Os relatórios de chargeback contêm informações sobre a 
atribuição ou a utilização de componentes de infraestrutura de armazenamento por 
vários departamentos ou grupos de usuários. Os relatórios de desempenho fornecem 
detalhes sobre o desempenho de vários componentes de infraestrutura de 
armazenamento.
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Gerenciamento da infraestrutura de armazenamento no 
ambiente virtualizado
• A tecnologia da virtualização permite gerenciar a infraestrutura 

de armazenamento de modo mais eficiente
 Virtualização na camada de armazenamento

 Exemplo: provisionamento virtual de LUN

 Virtualização na camada de rede
 Exemplo: VLAN e VSAN

 Virtualização na camada computacional
 Exemplo: máquinas virtuais, virtualização da memoria
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A tecnologia da virtualização mudou drasticamente a complexidade do gerenciamento 
da infraestrutura de armazenamento. De fato, a flexibilidade e a facilidade do 
gerenciamento são umas das principais razões para a ampla adoção da virtualização em 
todas as camadas da infraestrutura de TI. 

Na camada de armazenamento, a virtualização do armazenamento permitiu a migração 
dinâmica dos dados e extensão dos volumes de armazenamento. Devido a extensão 
dinâmica, os volumes de armazenamento podem expandir ininterruptamente para 
atender os requisitos de capacidade e desempenho. Como a virtualização quebra a 
ligação entre os volumes de armazenamento apresentados ao host e seu 
armazenamento físico, os dados podem ser migrados dentro e entre data centers, sem 
qualquer tempo de inatividade. Isso faz com que as tarefas dos administradores, para 
reconfigurar o ambiente físico, fiquem mais fáceis. O provisionamento de 
armazenamento virtual é outra ferramenta que alterou os custos do gerenciamento de 
infraestrutura e a complexidade do cenário. No provisionamento convencional, a 
capacidade de armazenamento é provisionada antecipadamente ao crescimento futuro. 
Devido ao crescimento desigual, alguns usuários ou aplicativos acabam ficando sem 
capacidade, enquanto outros têm excesso de capacidade que são subutilizadas. A 
utilização da virtualização, pode atender esse desafio e tornar o gerenciamento de 
capacidade menos desafiador. No provisionamento virtual, o armazenamento é alocado 
à partir de um pool compartilhado para hosts em demanda. Isto melhora a utilização da 
capacidade disponível e, assim, reduz a complexidade do gerenciamento de capacidade. 
A virtualização também contribui para o gerenciamento eficiente da rede. VSANs e 
VLANs tornaram o trabalho dos administradores mais fácil, isolando logicamente as 
diferentes redes, utilizando ferramentas do gerenciamento ao invés de separá-las 



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

fisicamente. Diferentes redes virtuais podem ser criadas em uma única rede física e a 
reconfiguração dos nós pode ser feita rapidamente sem mudanças físicas. Eles também 
abordam alguns dos problemas de segurança que podem existir em um ambiente 
convencional. Para o host, a virtualização computacional tornou a implementação, a 
reconfiguração e a migração mais fáceis do que o ambiente físico. Computação, aplicativo 
e virtualização de memória não só melhoraram o provisionamento, mas também 
contribuíram para a alta disponibilidade de recursos.
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Multitenancy de armazenamento

• Permite que múltiplos inquilinos compartilharem os mesmos 
recursos de armazenamento oferecidos por um único  
proprietário (provedor de recursos)

• Segurança e garantia de nível de serviço são as principais 
preocupações em um ambiente de armazenamento de múltiplos 
inquilinos

• O ambiente seguro de múltiplos inquilinos de armazenamento 
deve seguir os quatro pilares da multitenancy:
 Separação segura 
 Garantia de serviço
 Disponibilidade
 Gerenciamento
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Vários locatários compartilhando os mesmos recursos fornecidos por um único 
proprietário (provedor de recursos)  é chamado multitenancy. Dois exemplos 
comuns de multitenancy são múltiplas máquinas virtuais compartilhando o 
mesmo hardware do servidor através da utilização de hypervisor em execução no 
servidor, e vários aplicativos de usuário utilizando a mesma plataforma de 
armazenamento. A multitenancy não é um conceito novo. No entanto, tornou-se 
um tema de muita discussão devido ao aumento de popularidade da 
implementação na nuvem pois,  a infraestrutura compartilhada é o componente 
central de qualquer estratégia em nuvem. Como em qualquer serviço 
compartilhado, a segurança  e a garantia de nível de serviço são as principais 
preocupações em um ambiente de armazenamento multilocatário. A 
multitenancy segura significa que nenhum locatário pode acessar os dados de 
outro locatário. Para conseguir isso, qualquer implementação de armazenamento 
deve seguir os quatro pilares do multitenancy:

• Separação segura: permite a separação do caminho de dados através de vários 
locatários em um ambiente multi-locatário. Na camada de armazenamento, este 
pilar pode ser dividido em quatro requisitos básicos: separação de dados em 
repouso, separação de endereço de espaço, separação de autenticação e de 
serviço de nome, e de separação de acesso a dados.

•Garantia de serviço: níveis de serviço consistentes e confiáveis são essenciais 
para multitenancy de armazenamento. A garantia de serviço tem um papel 
importante no fornecimento de níveis de serviços, que podem ser únicos para 
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cada locatário. 

•Disponibilidade: alta disponibilidade garante uma arquitetura flexível que 
fornece tolerância à falhas e redundância. Isto é ainda mais crítico quando a 
infraestrutura de TI é compartilhada por vários locatários, pelo impacto da falha 
ser ampliado. 

• Gerenciamento: inclui provisões que permitem que um proprietário gerencie a 
infraestrutura básica enquanto delega responsabilidades do gerenciamento para 
os locatários para os recursos que eles interagem no dia a dia. Este conceito é 
conhecido por equilibrar o provedor (proprietário) em controle com os recursos 
do locatário em controle.
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Gerenciamento de armazenamento - Exemplo 1 –
Alocação de armazenamento para um novo servidor
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A figura no slide ilustra as atividades executadas no servidor SAN e no storage array ao 
alocar o armazenamento para um novo servidor. 

Considere a implementação de um novo servidor RDBMS em uma infraestrutura de 
armazenamento existente não virtualizada. Como parte das atividades de 
gerenciamento de armazenamento, em primeiro lugar, o administrador precisa instalar e 
configurar as HBAS e drivers de dispositivos no servidor, antes deste estar conectado 
fisicamente ao SAN. Opcionalmente, o software de múltiplos caminhos pode ser 
instalado no servidor, o que pode requerer configuração adicional. Depois, as portas do 
storage array devem ser conectadas ao SAN.

Como próximo passo, o administrador precisa executar o zoneamento nos switches de 
SAN para permitir o acesso do novo servidor às portas do storage array por meio de seus 
HBAs. Para garantir caminhos redundantes entre o servidor e o storage array, os HBAs do 
servidor devem ser conectados em diferentes switches e zoneados com diferentes 
portas de array. 

Posteriormente, o administrador precisa configurar as LUNs no array e atribuir essas 
LUNS para as portas front-end do storage array. Além disso, a configuração do 
mascaramento da LUN é executado no storage array, que limita o acesso à LUNs por um 
servidor específico.

Em seguida, o servidor descobre as LUNs atribuídas à ele através de um processo de 
nova varredura de barramento ou, ás vezes, através de uma reinicialização do servidor, 
dependendo do sistema operacional instalado. Um gerente de volumes pode ser 
utilizado para configurar os volumes lógicos e os file systems no host. O número de 
volumes lógicos ou file systems  a ser criado depende de como se espera que um banco 
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de dados ou um aplicativo utilize o armazenamento.

Em relação ao aplicativo, a tarefa do administrador inclui a instalação de um banco de 
dados ou um aplicativo sobre os volumes lógicos ou file systems que foram criados. O 
último passo é fazer com que o banco de dados ou aplicativo seja capaz de utilizar o novo 
espaço do file system. 

Em um ambiente virtualizado, o provisionamento de armazenamento para uma VM que 
executa um RDBMS requer diferentes tarefas administrativas. 

Semelhante ao ambiente não virtualizado, uma conexão física deve ser estabelecida entra 
um servidor físico, que contém a máquina virtual e o storage array através de um SAN. No 
nível SAN, um VSAN pode ser configurado para transferir os dados entre o servidor físico 
e o storage array. O VSAN isola este tráfico de armazenamento de qualquer outro tráfico 
em SAN. Além disso, o administrador pode configurar o zoneamento dentro da VSAN.

Em relação ao armazenamento, os administradores precisam para criar thin LUNs no pool 
de armazenamento compartilhado e atribuir esses thin LUNs para as portas de front-end
do storage array. Semelhante ao ambiente físico, o mascaramento da LUN precisa ser 
realizado sobre o storage array.  

Em relação ao servidor físico, o hipervisor descobre as LUNs atribuídas. O hipervisor cria 
um volume lógico e um file system para armazenar e gerenciar os arquivos da VM. E 
então o administrador  cria uma VM e instala o SO e RDBMS. Enquanto a VM é criada, o 
hipervisor cria um arquivo de disco virtual e outros arquivos da VM no file system do 
hipervisor. O arquivo do disco virtual aparece para a VM como disco SCSI e é utilizado 
para armazenar os dados do RDBMS. Alternadamente o hipervisor permite que o 
provisionamento virtual crie um disco virtual thin e  o atribuí à VM. Os hipervisores
normalmente possuem recursos de múltiplos caminhos nativos. Opcionalmente, um 
software de terceiros pode ser instalado no hipervisor.  

Course Introduction 525
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Gerenciamento do armazenamento - Exemplo 2 –
Relatório chargeback
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Este exemplo explora as tarefas necessárias para o gerenciamento da infraestrutura de 
armazenamento criar um relatório chargeback. A figura no slide mostra uma 
configuração implementada em uma infraestrutura de armazenamento. Três servidores 
com dois HBAs cada, conectados em um storage array por dois switches, SW1 e SW2. Os 
aplicativos departamentais individuais são executados em cada um dos servidores. A 
tecnologia de replicação do array é utilizada para criar réplicas locais e remotas. O 
volume de produção é representado por A, o volume da réplica local por B e o volume 
da réplica remota por C. 

Um relatório documentando a quantidade exata de recursos de armazenamento 
utilizados por cada aplicativo é criado utilizando uma análise de chargeback para cada 
departamento. Se a unidade para  faturamento é com base na quantidade de 
armazenamento bruto (capacidade utilizada mais proteção fornecida) configurada para 
um aplicativo utilizado por um departamento, a quantidade exata do espaço bruto 
configurado deve ser relatado para cada aplicativo. O slide mostra um exemplo de 
relatório. O relatório mostra as informações em dois aplicativos, Folha de pagamento_1 
e Engenharia_1.

O primeiro passo para determinar os custos do chargeback é correlacionar o aplicativo 
com a quantidade exata do armazenamento bruto configurado para aquela aplicativo. O 
espaço de armazenamento do aplicativo da Folha de Pagamento_1 é traçado a partir do 
file systems para volumes lógicos, para grupos de volumes e para as LUNS no array. 
Quando os aplicativos são replicados, o espaço de armazenamento utilizado para a 
replicação local e remota, também são identificados. No exemplo mostrado, o aplicativo 
está utilizando Origem Vol1 e Vol2 (no array de produção). Os volumes de replicação são 
Réplica Local Vol1 e Vol2( no array de produção) e Réplica Remota Vol1 e Vol2 (no array 
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remoto).

A quantidade de armazenamento alocado para o aplicativo pode ser facilmente 
computada depois que os dispositivos do array forem identificados. Neste exemplo, 
considere que a Origem Vol1 e Vol2 possuem o tamanho de 50GB cada, o 
armazenamento alocado para o aplicativo é de 100GB (50 + 50).  O armazenamento 
alocado para a replicação é 100GB para a replicação local e 100GB para a replicação 
remota. Do armazenamento alocado, o armazenamento bruto configurado para o 
aplicativo é determinado com base na proteção RAID, que é utilizada para vários 
dispositivos do array. 

Se os volumes da produção do aplicativo da Folha de Pagamento_1 são protegidos por 
RAID 1, o espaço bruto utilizado pelos volumes de produção é 200GB. Supondo que as 
réplicas locais estão em volumes desprotegidos e que as réplicas remotas estão 
protegidas com a configuração RAID 5, então 100GB do espaço bruto é utilizado pela 
réplica local e 125GB pela réplica remota. Portando, a capacidade total bruta utilizada 
pela aplicativo da Folha de Pagamento_1 será de $ 2.125 (supondo que o custo por GB de 
armazenamento é $5). Este exercício deve ser repetido para cada aplicativo da empresa 
para gerar o relatório chargeback. 

Os relatórios chargeback podem ser ampliados para incluir os custos pré-estabelecidos de 
outros recursos, como o número de portas do switch, HBAs e portas do array na 
configuração. Os relatórios de chargeback são utilizados por administradores de data 
centers para assegurar que os consumidores estejam cientes dos custos dos níveis de 
serviços que foram solicitados.
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Desafios do gerenciamento da infraestrutura de 
armazenamento
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Monitorar e gerenciar a infraestrutura de armazenamento atual é um desafio complexo. 
Isto é devido à heterogeneidade dos storage arrays, das redes, dos servidores, dos 
bancos de dados e dos aplicativos no ambiente. Por exemplo, os storage array 
heterogêneos variam em suas capacidade, desempenho, proteção e arquiteturas. 

Cada componente em um data center normalmente vem com ferramentas específicas 
do fornecedor para a gerenciamento. Um ambiente com múltiplas ferramentas faz com 
que o entendimento do status geral do ambiente seja desafiador, porque as ferramentas 
podem não ser interoperáveis. De forma ideal, as ferramentas de gerenciamento devem 
correlacionar informações de todos os componentes em um único lugar. Essas 
ferramentas fornecem uma visão do ambiente de ponta-a-ponta e uma análise imediata 
da principal causa para resolução mais rápida aos alertas.
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Desenvolvendo um solução ideal
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Uma solução ideal deve oferecer uma percepção significativa para o status da 
infraestrutura geral e oferecer uma análise da principal causa para cada falha. Esta 
solução deve também oferecer monitoramento e gerenciamento central em um 
ambiente de armazenamento de múltiplos fornecedores e criar uma visão de ponta à 
ponta da infraestrutura de armazenamento.

O benefício do monitoramento de ponta à ponta é a capacidade de correlacionar o 
comportamento de um componente com o outro. Isto ajuda a depurar ou analisar o 
problema, quando olhar para cada componente individualmente não for suficiente para 
revelar a verdadeira causa do problema.

O sistema de monitoramento e gerenciamento central devem reunir informações de 
todos os componentes e gerenciá-los através de uma interface de usuário único. Além 
disso, deve oferecer um mecanismo para notificar os administradores sobre os vários 
eventos utilizando métodos como e-mail e traps SNMP (Simple Network Management 
Protocol). Também deve possuir o recurso de gerar relatórios de gerenciamento e 
executar scripts automatizados para automação de tarefas

A solução ideal deve ser com base nos padrões da indústria, aproveitando os APls
comuns, terminologia modelos de dados e taxonomia. Isto permite a implementação do 
gerenciamento com base na política através dos dispositivos, serviços, aplicativos e 
topologias implementadas heterogêneos.

O protocolo SNM era, tradicionalmente o padrão utilizado para gerenciar ambientes SAN 
de múltiplos fornecedores. Entretanto, o SNMP era, essencialmente o protocolo de 
gerenciamento de rede e era inadequado para oferecer informações detalhadas 
necessárias para gerenciar ambientes SAN. A indisponibilidade de funções de detecção 



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved

automática e fracas construções de modelo são algumas inadequações de SNMP em um 
ambiente SAN. Mesmo com estas limitações, SNMP ainda possui um papel predominante 
no gerenciamento de SAN, embora padrões mais novos de gerenciamento de SAN de 
armazenamento surgiram para monitorar e gerenciar ambientes de armazenamento de 
forma mais eficaz.
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SMI (Storage Management Initiative- iniciativa de 
gerenciamento de armazenamento)
• SNIA tem se empenhado na iniciativa para desenvolver uma 

interface de gerenciamento de armazenamento
• SNIA desenvolveu uma especificação chamada SMI-S (Storage 

Management Initiative-Specification – iniciativa de 
gerenciamento de armazenamento)
 Ele forma um modelo normalizado e abstraído para o qual os 

componentes da infraestrutura de armazenamento podem ser 
mapeados

 Permite um controle padronizado dos recursos de ponta à ponta
 Os produtos compatíveis com SMI-S são mais fáceis e rápidos de 

implementar
 Elimina a necessidade do desenvolvimento  de interfaces de 

gerenciamento proprietário-fornecedor
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O Storage Networking Industry Association (SNIA) tem se empenhado na iniciativa para 
desenvolver uma interface de gerenciamento de armazenamento comum. O SNIA 
desenvolveu uma especificação chamada SMI-S (Storage Management Initiative, 
iniciativa de gerenciamento de armazenamento). Esta especificação tem como base a 
tecnologia Web-Based Enterprise Management (WBEM) e Distributed Management Task
Force’s (DMTF) Common Information Model (CIM). A iniciativa foi criada formalmente 
para permitir interoperabilidade e gerenciamento amplos entre armazenamento 
heterogêneos e componentes SAN. Para mais informações, visite www.snia.org.

SMI-S oferece importantes benefícios para usuários e fornecedores. Ele forma um 
modelo normalizado e abstraído para o qual os componentes lógicos e físicos da 
infraestrutura de armazenamento podem ser mapeados. Este modelo é utilizado pelos 
aplicativos de gerenciamento como o gerenciamento de recursos de armazenamento , 
gerenciamento de dispositivo e gerenciamento de dados, para controle padronizado, de 
ponta à ponta dos recursos de armazenamento.

Utilizando SMI-S, os desenvolvedores de software de dispositivo possuem um modelo 
de objeto unificado com detalhes sobre o gerenciamento da amplitude do 
armazenamento e dos componentes de SAN . Os produtos compatíveis com SMI-S levam 
à uma implementação mais fácil e mais rápida e a adoção acelerada de frameworks de 
gerenciamento de armazenamento com base nas políticas. Além disso, SMI-S elimina a 
necessidade do desenvolvimento de interfaces de gerenciamento proprietário-
fornecedor e permite que os fornecedores se concentrem nos recursos de valor 
agregado.
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EMP - Enterprise Management Platform

• Conjunto de aplicativos para gerenciar e monitorar a 
infraestrutura de armazenamento
 Oferece gerenciamento de ponta à ponta de recursos físicos e 

virtuais
 Gera alertas para informar o  status dos componentes e processos
 Programa operações como gerenciamento de provisionamento e 

configuração 
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Uma EMP (Enterprise Management Platform) é um conjunto de aplicativo que oferece 
uma solução integrada para gerenciamento e monitoramento da infraestrutura de 
armazenamento corporativo. Estes aplicativos possuem frameworks poderosos, flexíveis 
e unificados que oferecem gerenciamento de ponta à ponta, tanto dos recursos físicos, 
como virtuais. A EMP oferece controle de ponto único centralmente gerenciado para os 
recursos em todo ambiente de armazenamento.

Estes aplicativos podem monitorar, pró-ativamente os componentes da infraestrutura de 
armazenamento e alertar usuários sobre os eventos. Estes alertas são mostrados, tanto 
em um console que descreve, com uma cor diferente, o componente com falha, como 
podem ser configurados para serem enviados por e-mail. Além do monitoramento, uma 
EMP oferece a funcionalidade de gerenciamento necessário, que pode ser 
implementado de forma nativa na EMP ou pode  iniciar o utilitário de gerenciamento do 
proprietário fornecido pelo fabricante do componente.

Uma EMP também permite um fácil agendamento de operações que podem ser 
executadas regularmente, como as de recursos de provisionamento, gerenciamento de 
configuração e investigação de falha. Estas plataformas também oferecem recursos de 
relatórios analíticos extensos de reparação para facilitar o gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento. EMC ControlCenter e EMC Phosphere, descritos 
neste capitulo, são exemplos de uma EMP.
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Módulo 15: Gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento

Os seguintes tópicos serão abordados nesta aula:
• Desafios do gerenciamento de informações
• Gerenciamento do ciclo de vida das informações
• Armazenamento com classificação por nível

Aula 3: Gerenciamento do ciclo de vida das informações
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Esta aula descreve os desafios do gerenciamento de informações e, também, a 
estratégia de gerenciamento do ciclo de vida das informações. Finalmente, esta aula 
explica o armazenamento com classificação por nível. 
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Desafios do gerenciamento de informações

• A explosão do universo digital
 Grande crescimento de informações

• O aumento da dependência das informações
 O uso estratégico das informações tem um papel muito 

importante para determinar o sucesso de uma empresa

• A mudança do valor das informações
 As informações que são valiosas hoje podem se tornar menos 

importantes amanhã
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Tanto no ambiente de data center tradicional, como no virtualizado, gerenciar as 
informações pode ser caro se não for gerenciado apropriadamente. Juntamente 
com as ferramentas, uma estratégia da gerenciamento eficaz é também 
necessária para gerenciar as informações eficientemente. Esta estratégia deve 
abordar os seguintes desafios fundamentais que existem nos data centers atuais: 

• A explosão do universo digital: a taxa de crescimento das informações 
aumenta exponencialmente. A criação de cópias de dados para assegurar alta 
disponibilidade e redefinição contribuíram para o grande crescimento das 
informações.

• O aumento da dependência das informações: o uso estratégico das 
informações tem um importante papel para determinar o sucesso de uma 
empresa e oferece vantagens competitivas no mercado.

• A mudança do valor das informações: as informações que são valiosas hoje 
podem se tornar menos importantes amanhã. O valor das informações muitas 
vezes altera ao longo do tempo.
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Gerenciamento do ciclo de vida das informações
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Uma estratégia proativa que permite que uma empresa de TI
gerencie eficientemente as informações durante todo seu ciclo de vida
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Planejar uma estratégia que atenda estes desafios envolve entender o valor das 
informações no seu ciclo de vida. Quando a informação é, primeiramente, criada, ela 
frequentemente tem um valor muito alto e é acessada frequentemente. Com o passar 
do tempo, a informação é acessada com menos frequência e seu valor diminui para a 
empresa. Entender o valor das informações ajuda na implementação da infraestrutura 
apropriada de acordo com a mudança de valor das informações.

Por exemplo, em um aplicativo de pedido de vendas, o valor da informação (dados do 
consumidor) altera do momento em que o pedido é feito até o momento em que a 
garantia é anulada. O valor das informações é maior quando a empresa recebe um novo 
pedido de vendas e o processa para entregar o produto. Depois do pedido ser atendido, 
os dados do consumidor não precisam estar disponíveis para o acesso em tempo real. A 
empresa pode transferir estes dados para um armazenamento secundário mais barato, 
com desempenho inferior, até que a solicitação de garantia ou outro evento os acione. 
Depois que a garantia é anulada, a empresa pode descartar as informações.

Gerenciamento do ciclo de vida das informações (ILM) é uma estratégia proativa que 
permite que uma empresa de TI gerencie as informações, com eficiência, ao longo de 
seu ciclo de vida com base nas políticas de negócios pré-definidas. A partir da criação 
até a exclusão dos dados, o ILM alinha os requisitos e processos de negócios com os 
níveis de serviços de forma automatizada. Isto permite que uma empresa de TI otimize a 
infraestrutura de armazenamento para o máximo de retorno sobre o investimento.
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Benefícios da ILM

• Oferece custo total de propriedade mais baixo 
 Alinhando os custos da infraestrutura e de gerenciamento com a 

mudança do valor das informações

• Oferece gerenciamento simplificado 
 Automatizando os processos

• Mantém as conformidades 
 Conhecimento sobre o que dados necessitam de proteção e por 

quanto tempo

• Utilização otimizada
 Implementando o armazenamento com classificação por nível
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Implementar uma estratégia de ILM possui os seguintes principais benefícios, 
que atendem diretamente os desafios do gerenciamento de informações:

• Gerenciamento simplificado: integrar os passos e interfaces do processo com 
as ferramentas individuais e aumentando a automação.

• Manter as conformidades: conhecer quais dados precisam ser protegidos e 
por quanto tempo.

• Custo total de propriedade (TCO) mais baixo: alinhar os custos da 
infraestrutura e do gerenciamento com o valor das informações. Como 
resultado, os recursos não são desperdiçados, e a complexidade não é 
introduzida pelo gerenciamento dos dados de baixo valor, em detrimento dos 
dados  de alto valor.

• Utilização otimizada: implementar o armazenamento com classificação por 
nível.
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Armazenamento com classificação por nível

• Cada nível possui um plano diferente de proteção, desempenho e 
custo

• Um armazenamento eficiente com classificação por nível requer 
políticas definidas de classificação por nível 

• As implementações do armazenamento com classificação por nível 
são:
 Armazenamento manual com classificação por nível
 Armazenamento automatizado com classificação por nível

• A transferência dos dados acontece entre os níveis
 Dentro de um storage array (Intra-array)
 Entre os storage arrays (Inter-array)
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É uma técnica de estabelecer a hierarquia dos tipos de armazenamento e 
identificar os dados candidatos a serem deslocados para o tipo de 
armazenamento apropriado, a fim de atender os requisitos de nível de 
serviço a um custo baixo. 

Armazenamento com classificação por nível 

535

O armazenamento com classificação por nível é uma técnica para estabelecer uma 
hierarquia de diferentes tipos de armazenamento (níveis). Isto permite armazenar os 
dados certos no nível certo, com base nos requisitos de nível de serviço, a um custo 
mínimo. Cada nível possui diferentes planos de proteção, desempenho e custo. Por 
exemplo, drivers SSDs (solid-state drivers) de desempenho alto ou drivers FC podem ser 
configurados como armazenamento de nível 1, para manter os dados acessados com 
mais frequência, e drivers SATA de baixo custo como armazenamento de nível 2, para 
manter os dados acessados com menos frequência. Manter os dados utilizados 
frequentemente em SSD ou FC melhora o desempenho do aplicativo. A transferência 
dos dados acessados com menos frequência para SATA pode liberar a capacidade de 
armazenamento nos drivers de alto desempenho e reduzir os custos de 
armazenamento.  Esta transferência de dados acontece com base nas políticas definidas 
de classificação por nível. A política de classificação por nível pode ser com base nos 
parâmetros como tipo , tamanho e frequência de acesso do arquivo, e assim por diante. 
Por exemplo, se a política determina “mover os arquivos, que não são acessados nos 
últimos 30 dias, para o nível mais baixo”, então todos os arquivos que atendem esta 
condição são transferidos para o nível mais baixo.

O armazenamento com classificação por nível pode ser implementado como um 
processo manual ou automatizado. O armazenamento manual com classificação por 
nível é o método tradicional onde o administrador de armazenamento monitora a carga 
de trabalho do armazenamento periodicamente e transfere os dados entre os níveis. O 
armazenamento manual com classificação por nível é complexo e demorado. O 
armazenamento automatizado com classificação por nível automatiza o processo por 
níveis, no qual a transferência de dados entre os níveis é executada sem interrupção. No 
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armazenamento automatizado com classificação por nível, a carga de trabalho do 
aplicativo é monitorada pro-ativamente; os dados ativos são transferidos 
automaticamente para um nível de alto desempenho e os dados inativos para um nível 
de alta capacidade e desempenho baixo. As transferências de dados entre os vários níveis 
pode acontecer dentro dos (intra-array) ou entre os (inter-array) storage arrays.
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• LUN por níveis
 Transfere a LUN inteira de 

um nível ao outro
 Não traz benefícios de 

custo e desempenho

• Sub-LUN por níveis
 Uma LUN é dividida em 

fragmentos menores e 
hierarquizada naquele 
nível

 Oferece benefícios de 
custo e desempenho

Armazenamento com classificação por nível Intra-array
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O processo de armazenamento com classificação por nível dentro de um storage array é 
chamado de armazenamento com classificação por nível intra-array. Ele permite o uso 
eficiente dos drives de SSD, FC e SATA em um array e oferece otimização de 
desempenho e custos. O objetivo é manter os SSDs ocupados armazenando neles, os 
dados mais frequentemente acessados, enquanto transferem os dados acessados com 
menos frequência para os drivers SATA. A transferência de dados feita entre as camadas 
pode ser executada ao nível LUN ou ao nível sub-LUN. O desempenho pode ser 
melhorado implementando o cache hierárquico.

Tradicionalmente, o armazenamento com classificação por nível é operado no nível de 
LUN para transferir uma LUN inteira de um nível de armazenamento à outro. Este 
movimento inclui tanto os dados ativos como inativos. Este método não traz benefícios 
de custo e desempenho. Atualmente o armazenamento com classificação por nível pode 
ser implementado no nível sub-LUN. Neste nível, uma LUN é dividida em segmentos 
menores e hierarquizada naquele nível. A transferência de dados com muita 
granularidade, por exemplo 8 MB, reforça, consideravelmente o valor da proposta do 
armazenamento automatizado com classificação por nível. A hierarquização no nível 
sub-LUN transfere, eficientemente, os dados ativos para drivers mais rápidos e os dados 
menos ativos para drivers mais lentos.
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Armazenamento com classificação por nível Inter-array
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O processo de armazenamento com classificação por nível entre storage arrays é 
chamado armazenamento com classificação por nível inter-array. O armazenamento 
com classificação por nível inter-array automatiza a identificação dos dados ativos e 
inativo para deslocá-los para níveis de desempenho e capacidade diferentes entre os 
arrays. A figura no slide mostra um exemplo de um ambiente de armazenamento de dois 
níveis. Este ambiente otimiza o desempenho no armazenamento primário e a 
capacidade e custos no armazenamento secundário. O mecanismo de politicas, que 
pode ser um software ou hardware onde as politicas estão configuradas, facilita a 
transferência de dados inativos ou não acessados com frequência, do armazenamento 
primário para o secundário. Alguns motivos predominantes para hierarquizar os dados 
nos arrays são arquivamento ou ara atender os requisitos de conformidade. Como 
exemplo, o mecanismo de políticas pode ser configurado para deslocar todos os 
arquivos no armazenamento primário que não foram acessados em um mês e arquivá–
los no armazenamento secundário. Para cada arquivo arquivado, o mecanismo de 
políticas cria um pequeno stub file, que economiza espaço, no armazenamento 
primário, que aponta para os dados no armazenamento secundário. Quando o usuário 
tentar acessar o arquivo no local original no armazenamento primário, é oferecido ao 
usuário, de modo transparente, o arquivo verdadeiro do armazenamento secundário.
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• Permite a criação de um cache 
secundário de grande capacidade  
utilizando SSDs

• Permite a classificação por nível 
entre DRAM cache e SSDs (cache 
secundário)

• A maioria das leituras é feita 
diretamente pelo cache de alto 
desempenho hierarquizado

Classificação por nível do cache
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• Aumenta o desempenho durante o pico da carga 
de trabalho

• Ininterrupto e transparente para os aplicativos

Benefícios

DRAM Cache

SSD

Cache por 
nível

Camada 
0

Storage array

Camada 
1
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A classificação por níveis também pode ser implementada ao nível do cache. Um amplo 
cache no storage array melhora o desempenho retendo uma grande quantidade de 
dados acessados frequentemente  no cache, portanto a maioria das leituras é feita 
diretamente do cache. Entretanto, configurar um amplo cache no storage array, envolve 
mais custos. Uma alternativa é aumentar o tamanho do cache utilizando o SSDs no 
storage array. Na hierarquização do cache, os SSDs são utilizados para criar um cache 
secundário com capacidade maior e permitir a classificação por níveis entre DRAM 
(cache primário) e SSDs (cache secundário). Cache para server flash é um outro tipo de 
hierarquização de cache, no qual uma placa cache é instalada no servidor para 
aumentar, ainda mais, o desempenho do aplicativo.
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Módulo 15: Gerenciamento da infraestrutura de 
armazenamento

• EMC ControlCenter
• EMC Prosphere
• EMC Unisphere
• EMC Unified Infrastructure Management (UIM)

Conceito na prática
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Estes conceitos na prática abrangem os exemplos de produto de software de 
gerenciamento da infraestrutura de armazenamento. São quatro produtos: EMC 
ControlCenter, EMC Prosphere, EMC Unisphere e EMC Unified Infrastructure 
Management.
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EMC ControlCenter

• Uma plataforma de gerenciamento corporativo
 Contém aplicativos de gerenciamento de recursos de 

armazenamento para gerenciar um infraestrutura de 
armazenamento de múltiplos fornecedores

• Oferece uma visão completa da toda infraestrutura de 
armazenamento em rede, incluindo o ambiente virtualizado

• Permite a implementação da estratégia de ILM oferecendo o 
gerenciamento da infraestrutura de armazenamento hierárquico 

• Possui recursos de segurança embutidos que oferecem controle 
de acesso, confidencialidade de dados, integridade de dados, 
registros e auditoria
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EMC ControlCenter é uma família de aplicativos de gerenciamento de recursos de 
armazenamento SRM (storage resource management) que oferece uma solução 
unificada para gerenciar um infraestrutura de armazenamento de múltiplos 
fornecedores. Ele auxilia a enfrentar os desafio de gerenciar um ambiente de 
armazenamento amplo e complexo, que inclui hosts, redes de armazenamento, 
armazenamento e virtualização por todas as camadas. ControlCenter oferece recursos 
como planejamento de armazenamento, provisionamento , monitoramento e 
elaboração de relatórios. Permite implementar a estratégia ILM oferecendo 
gerenciamento abrangente da infraestrutura de armazenamento hierárquico. Além 
disso, oferece uma visão completa de toda a infraestrutura de armazenamento em rede 
que inclui  SAN, NAS e recursos de armazenamento do host, e também, o ambiente 
virtualizado. Fornece console administrativo central, descoberta de novos componentes, 
gerenciamento de quotas, gerenciamento de eventos, análise da causa principal e 
chargeback. ControlCenter vem com recursos de segurança embutidos, que oferecem 
controle de acesso, confidencialidade de dados, integridade de dados, registros e 
auditoria. Ele oferece uma interface intuitiva e fácil de utilizar ,que fornece uma visão 
das relações complexas do ambiente. ControlCenter utiliza um agente para descobrir os 
componentes no ambiente.
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EMC Prosphere

• É um software de gerenciamento de recursos de 
armazenamento, construído para atender as demandas da nova 
era da computação em nuvem

• Os principais recursos são:
 Oferece visibilidade de ponta à ponta de todos os objetos
 Permite o gerenciamento de múltiplos locais à partir de um 

simples console
 Melhora a produtividade nos ambientes virtualizados com os  

“Smart Groups”
 Permite uma implementação rápida, fácil e eficiente

 Sem agentes de detecção de objetos
 Prosphere é empacotado como um aplicativo virtual
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EMC ProSphere também é um software de gerenciamento de recursos de 
armazenamento construído para atender a nova era de computação em nuvem. EMC 
ProSphere melhora os níveis de produtividade e serviços nos ambientes virtualizados e 
em nuvem. ProSphere inclui os seguintes principais recursos:

• Visibilidade de ponta à ponta: ele oferece uma interface intuitiva e fácil de utilizar, 
que fornece uma visão sobre as complexas relações entre os objetos em grandes 
ambientes virtualizados.

• Gerenciamento de múltiplos locais: de um simples console, a arquitetura federada do 
ProSphere agrega as informações de todos os locais e simplifica o gerenciamento de 
informações entre os data centers. ProSphere é gerenciado à partir de um navegador 
da Web para permitir ao gerenciamento remoto, um acesso fácil pela Internet.

• Melhoria na produtividade nos crescentes ambientes virtualizados: ProSphere
apresenta uma tecnologia inovadora chamada Smart Groups, que agrupa objetos 
com características similares em um grupo de usuário definidos, para executar tarefas 
de gerenciamento. Isto permite que a TI utilize uma abordagem com base na política  
para gerenciar os objetos ou para estabelecer políticas de coleta de dados.

• Implementação rápida, fácil e eficiente: a detecção, sem agentes, elimina o trabalho 
de implementar e gerenciar os agentes do host. ProSphere é empacotado como um 
aplicativo virtual, que pode ser instalado em curto prazo de tempo.

• Fornecimento de TI como um serviço: com ProSphere, os níveis de serviços podem 
ser, agora, monitorados a partir do host para as camadas do armazenamento. Isto 
permite que as empresas mantenham os níveis de serviços consistente, com uma 
ótima relação preço-desempenho, para atender os objetivos de negócios a fim de 
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EMC Unisphere

• É uma plataforma de gerenciamento de armazenamento 
unificado para gerenciar:
 EMC VNX e VNXe
 EMC RecoverPoint/SE

• Alguns dos principais recursos oferecidos pelo Unisphere são:
 Oferece gerenciamento unificado com base no arquivo, no bloco, e 

no armazenamento com base no objeto
 Suporta armazenamento com classificação automatizada por níveis
 Oferece gerenciamento tanto dos componentes físicos como dos 

virtuais
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EMC Unisphere é uma plataforma de gerenciamento de armazenamento unificado que 
oferece interfaces de usuário intuitivas para gerenciar EMC RecoverPoint SE, EMC VNX e 
storage arrays VNXe. Unisphere é via Web e suporta gerenciamento remoto de storage 
arrays. Alguns dos principais recursos oferecido pelo Unisphere são:

• Oferece gerenciamento unificado para arquivo, bloco e armazenamento de objeto.

• Oferece single sign-on para todos os dispositivos em um domínio de gerenciamento.

• Suporta armazenamento com classificação automatizada por níveis e assegura que os 
dados são armazenados no nível correto para satisfazer desempenho e custo.

• Oferece gerenciamento tanto dos componentes físicos como virtuais.
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EMC Unified Infrastructure Manager (UIM)

• Soluções de gerenciamento unificado para Vblocks
• Permite configurar os recursos de Vblock e ativar os serviços
• Oferece um painel de controle mostrando a configuração da 

infraestrutura de Vblock e a utilização de recursos
• Oferece uma visão da topologia da infraestrutura
• Oferece um console de alertas que lista os alertas contra 

recursos e serviços afetados negativamente
• Executa a verificação de conformidade durante a configuração 

de recursos
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EMC Unified Infrastructure Manager é uma solução de gerenciamento unificada para 
Vblocks. (Tratou-se sobre Vblocks no módulo 13). Ele permite configurar os recursos da 
infraestrutura de Vblock e ativar os serviços em nuvem. Oferece uma interface de 
usuário único para gerenciar múltiplos Vblocks e eliminar a necessidade de configurar o 
computador, a rede e o armazenamento separadamente, utilizando diferentes 
ferramentas de gerenciamento de infraestrutura virtual. 

UIM oferece um painel de controle que mostra como a infraestrutura de Vblock é 
configurada e como os recursos são utilizados. Isto possibilita ao administrador 
monitorar a configuração e a utilização dos recursos da infraestrutura do Vblock e 
planejar os requisitos de capacidade. UIM também oferece uma topologia ou uma visão 
do mapa da infraestrutura Vblock, que permite ao administrador localizar e entender 
rapidamente as interconexões dos componentes e serviços da infraestrutura de Vblock. 
Ele oferece um console de alerta, que permite que o administrador veja os alertas 
contra os recursos de infraestrutura de Vblock e os serviços associados afetados pelos 
problemas. UIM executa uma verificação de conformidade durante a configuração de 
recursos. Ele valida a conformidade com as melhores práticas de configuração. Também 
evita atribuições de identidade de recursos conflitantes, como,  atribuir, acidentalmente, 
um endereço MAC à mais de um NIC virtual.
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Módulo 15: Resumo

Os principais pontos apresentados neste módulo:
• Principais componentes da infraestrutura de armazenamento 

que são monitorados
• Principais parâmetros de monitoramento
• Atividades do gerenciamento de armazenamento
• Desafios do gerenciamento da infraestrutura de armazenamento  
• Plataforma de gerenciamento empresarial
• Gerenciamento do ciclo de vida das informações
• Armazenamento com classificação por níveis
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Este módulo tratou sobre os principais componentes de gerenciamento da 
infraestrutura de armazenamento que devem ser monitorados, como servidores, 
storage arrays e controles ambientais.

Estes principais componentes devem ser monitorados quanto à acessibilidade, 
capacidade, desempenho e segurança.

Este módulo também apresentou as principais atividades de gerenciamento como o 
gerenciamento de disponibilidade, gerenciamento de capacidade, gerenciamento de 
desempenho, gerenciamento de segurança e emissão de relatórios.

Este módulo também abordou os principais desafios do gerenciamento da infraestrutura 
e a solução ideal.

Além disso, este módulo tratou sobre o gerenciamento do ciclo de vida das informações 
(ILM), que é uma estratégia proativa que permite  que uma empresa de TI, gerencie 
efetivamente, as informações durante todo o seu ciclo de vida, com base nas políticas 
de negócios pré-definidas. 

Finalmente, este módulo detalhou as técnicas de armazenamento com classificação por 
níveis que identifica os dados candidatos e realocá-los para o tipo de armazenamento 
apropriado, à fim de atender os requisitos de nível de serviços por um custo mínimo.
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Teste seu conhecimento - 1

• Que tipo de alerta é gerado se pequenos erros da mídia no drive 
de disco se aproximam de seu valor limite pré-definido?
A. Fatal
B. Advertência
C. Informação
D.Marca d’água

• Qual é o propósito do relatório chargeback?
A. Relata investimentos na infraestrutura de gerenciamento
B. Relata custos da desativação dos componentes da infraestrutura
C. Relata a utilização dos componentes da infraestrutura por vários 

usuários
D. Relata os encargos para a violação do SLA
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Teste seu conhecimento - 2
• Que parâmetro de monitoramento ajuda a assegurar a 

disponibilidade da quantidade adequada de recursos e evita a 
indisponibilidade do serviço?
A. Disponibilidade
B. Capacidade
C. Desempenho
D. Segurança

• Qual pilar da multitenancy assegura consistência e níveis de 
serviços confiáveis em um ambiente de armazenamento 
multilocatário?

A. Separação segura
B. Garantia de serviço
C. Disponibilidade de serviço
D. Armazenamento com classificação por níveis
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Teste seu conhecimento - 3

• Qual das alternativas melhor descreve a especificação SMI?
A. Restringe fornecedores de criar novos recursos e funções para 

gerenciar subsistemas de armazenamento
B. Elimina a necessidade de desenvolvimento das interfaces de 

gerenciamento de propriedade do fornecedor
C. Evita a interoperabilidade entre os recursos de múltiplos 

fornecedores
D. Possibilita a implementação da infraestrutura suportada ILM 
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Resumo do curso

Principais pontos abordados neste curso:
• Principais elementos do ambiente do data center
• Principais componentes dos sistemas de armazenamento 

inteligente e tecnologia RAID
• Tecnologias de sistema de rede de armazenamento
• Soluções de continuidade de negócios
• Tecnologia de computação em nuvem
• Segurança e gerenciamento da infraestrutura de 

armazenamento
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Este curso abrangeu a importância das informações em nossas vidas diárias. A crescente 
dependência das informações para as empresas aumentou os desafios de 
armazenamento, proteção e gerenciamento de dados. 

O curso também detalhou os cinco principais elementos do data center, que são 
essenciais para sua funcionalidade, tais como aplicativo, sistema de gerenciamento do 
banco de dados, host ou computador, rede e armazenamento.

O curso também tratou sobre RAID, que é uma técnica de combinar múltiplos drives de 
discos em uma unidade lógica e oferecer proteção, desempenho, ou ambos. 

Este curso abrangeu os sistemas de armazenamento inteligentes, que são arrays RAID 
ricos em recursos, que oferecem recursos de processamento de I/O altamente 
otimizado.

Além disso, este curso detalhou as tecnologias de sistema de rede de armazenamento, 
como FC SAN, IP SAN e FCoE, que oferecem acesso de bloco para o armazenamento. 
Também foi tratado sobre NAS, que é um dispositivo de armazenamento e 
compartilhamento de arquivos, dedicado e de desempenho alto, que permite aos seus 
clients compartilharem os arquivos através de uma rede de IP. Este módulo abordou o 
armazenamento unificado com base em objeto.

Ademais, este curso tratou sobre as soluções de continuidade de negócios, tais como 
backup e replicação, além apresentar as soluções de arquivamento de dados que 
permitem atender às conformidades.

Foi tratado, também, sobre a computação em nuvem que é o estilo da próxima geração 
da computação, que oferece computação altamente escalável e flexível, e está 
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disponível sob demanda. 

Finalmente, este módulo abordou a segurança da infraestrutura de armazenamento, que 
é essencial para assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Também foi 
tratado sobre as atividades de gerenciamento nos ambientes de armazenamento.

Course Introduction 548



Copyright © 2012 EMC Corporation. All rights reserved 549

EMC Proven Professional. Copyright © 2012 EMC Corporation. All Rights Reserved.

EMC Proven Professional

Thank You!
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Isto conclui o treinamento. Obrigado pela sua participação.


