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Embora o flash seja rápido e tenha acelerado a transformação da empresa moderna, ele é 
mais caro do que a mídia giratória. Em nossa jornada rumo ao data center orientado para 
flash, não faria sentido não garantir que o armazenamento em flash ofereça capacidade e 
eficiência superiores. Com a Garantia HPE Store More, você pode ter certeza de que tirará 
o máximo de seu investimento em flash. Se você não estiver satisfeito com a eficiência de 
armazenamento das suas cargas de trabalho no seu novo sistema all-flash HPE Nimble 
Storage, nós trabalharemos para deixá-lo feliz. Por exemplo, a Hewlett Packard Enterprise 
resolverá problemas e fornecerá conhecimento técnico relativo à redução de dados ou 
oferecerá armazenamento adicional, se necessário.2

O HPE Nimble Storage é um armazenamento em flash extremamente eficiente, que 
muda drasticamente a economia do flash e oferece à empresa uma experiência de usuário 
muitíssimo simples. A profunda integração e otimização de tecnologias avançadas de 
redução de dados trabalham automaticamente para oferecer uma solução completa,  
com o máximo de eficiência, para reduzir o alto custo e volume do flash. 

Desenvolvido para ambientes de carga de trabalho mista, as operações de redução de 
dados do HPE Nimble Storage estão sempre em operação para proporcionar simplicidade 
e facilidade de uso, sendo executadas em linha para gerar o máximo de eficiência sem 
comprometer o desempenho. Isso não só aumenta a durabilidade do flash, mas também 
alcança desempenho consistente, pois não exige tarefas pós-processo com uso intenso 
de recursos. Além disso, a execução da redução de dados em linha proporciona economia 
previsível, conforme os dados são carregados no sistema, e não deixa que você fique sem 
espaço devido ao processamento posterior. Proporcionando a redução de dados completa 
com o sistema operacional HPE NimbleOS, que não apresenta despesas gerais elevadas, o 
desempenho de flash fica disponível e acessível para todas as cargas de trabalho.

O HPE Nimble Storage oferece redução de dados avançada 

Desduplicação em linha sempre em operação
A desduplicação no array HPE Nimble Storage é extremamente eficiente, sem deixar de 
manter os altos níveis de desempenho. Os algoritmos de desduplicação do HPE Nimble 
Storage exigem muito menos memória no array para gerenciar e reduzir a quantidade 
de dados armazenados em um determinado volume de dados. Como resultado, nós 
gerenciamos mais capacidade física com menos memória do que nossos concorrentes,  
ou seja, você gasta menos em flash de alto custo. 

Estando sempre em operação, as duplicidades são eliminadas conforme os dados vão 
chegando. As operações de gravação de alto desempenho, tais como cópias de dados, 
movimentações de máquina virtual (VM) ou ingestão de dados em massa, não paralisam 
a desduplicação. É por conta dessa habilidade essencial que você não fica sem espaço 
durante a execução de cargas de trabalho que geram muitos blocos duplicados, como 
atualizações de patches em paralelo para um grande número de imagens de VM. Além 
disso, com o processamento da desduplicação antes que qualquer outra técnica de redução 
de dados seja aplicada e antes da gravação de dados em flash, nós proporcionamos maior 
desempenho e eficiência de dados e evitamos grandes volumes de gravação desnecessária, 
o que causa o desgaste prematuro do flash. 

As avançadas tecnologias de redução de dados do 
HPE Nimble Storage mudam a economia do flash e 
ajudam você a tirar o máximo da capacidade de flash 
do seu sistema, ao mesmo tempo em que melhoram a 
durabilidade da mídia flash.

Armazene mais dados por terabyte bruto com a HPE, 
em comparação à concorrência.1 Obtenha mais por 
menos com eficiência geral melhor. Tudo isso com taxas 
de redução de dados garantidas para suas cargas de 
trabalho. É simples assim.
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Os dados de todos variam um pouco
Quer saber mais sobre o impacto das 
tecnologias de redução de dados 
do HPE Nimble Storage sobre seu 
ambiente?

Por meio de uma avaliação e relatório, 
descubra como os arrays all-flash HPE 
Nimble Storage podem simplificar seu 
ambiente de armazenamento e carga 
de trabalho, enquanto ainda reduzem o 
custo e o volume do flash.3 O relatório 
destaca as ineficiências e as maneiras de 
utilizar melhor a sua infraestrutura atual, 
independentemente dos equipamentos 
que você usa hoje.

As avaliações são opcionais e não são 
obrigatórias para participar do programa 
de Garantia HPE Store More. Entre em 
contato com o seu representante de 
vendas ou parceiro de canal HPE para 
obter mais informações.

1  Com base em análise da HPE de dados disponíveis 
ao público, realizada em fevereiro de 2019; testes 
internos realizados em dezembro de 2018.

2  Desde que o armazenamento adicional 
não faça com que o armazenamento total 
do array HPE Nimble Storage adquirido 
ultrapasse sua capacidade máxima.

3  Não se aplicam condições nem 
restrições à avaliação e relatório.



Compressão adaptável, em linha, sempre em operação 
As técnicas avançadas de compressão adaptável se alternam entre os algoritmos de 
compressão, de forma automática e dinâmica, a fim de gerar menos área ocupada por flash e 
desempenho superior. Nossa técnica de tamanho de bloco variável permite uma compressão 
em linha de alto desempenho, que ajuda a eliminar a necessidade de agrupar blocos, 
evitando a onerosa desvantagem de ler-modificar-gravar em atualizações aleatórias que os 
sistemas em flash da concorrência sofrem. 

Block Folding
Block Folding atinge três objetivos: maior eficiência de espaço para armazenar mais dados, 
melhor desempenho de gravação aleatória e maior durabilidade do flash. O Block Folding 
pega blocos de tamanhos variados, resultantes da desduplicação e da compressão, os 
coloca em pacotes ou dobra em grandes blocos otimizados para armazenamento, os quais 
são sequencialmente otimizados para gravação em mídias de armazenamento. O processo 
de dobramento ajuda naturalmente a eliminar a fragmentação, reduzindo enormemente o 
desgaste do flash, além de gerar desempenho superior, otimizado para gravação. 

O desempenho de gravação aleatória também melhora por meio da integração de gravações 
aleatórias em um pequeno número de gravações sequenciais na mídia. As gravações 
sequenciais nos grupos de RAID diminuem drasticamente o número de cálculos de RAID 
necessários e evita a atividade de leitura-modificação-gravação associada aos sistemas 
RAID de gravação no local. Usando Block Folding, os arrays HPE Nimble Storage oferecem 
as mais elevadas taxas de capacidade bruta a efetiva entre os principais arrays all-flash,  
sem deixar de manter os altos níveis de desempenho contínuo de baixa latência.4

Provisionamento reduzido automatizado
O provisionamento reduzido do HPE Nimble Storage é completamente automatizado 
e ajusta o tamanho de volumes para todas as cargas de trabalho de forma dinâmica, 
automaticamente. Assim, você não precisa se preocupar com a alocação dos tamanhos de 
volumes, podendo simplesmente deixar que suas cargas de trabalho façam o que devem 
fazer e que o HPE Nimble Storage elimine qualquer preocupação do provisionamento.

Eliminação de padrão zero
A eliminação de padrão zero é um caso especial de compressão e desduplicação.  
Se um bloco estiver cheio de zeros, em vez de processá-lo, nós simplesmente liberamos 
o armazenamento que estaria associado a esses dados. Para algumas cargas de trabalho, 
como bancos de dados que mantêm blocos de dados inicializados, essa simples otimização 
melhora significativamente o desempenho e a redução de dados.

Prevenção de cópias
Evitar a criação de dados é, de longe, a técnica de redução de dados mais eficiente.  
Os arrays HPE Nimble Storage comportam instantâneos eficientes e clones de cópia zero. 
Tais técnicas criam cópias virtuais de seus dados para quase qualquer finalidade, permitindo 
a prevenção de praticamente todas as cópias físicas de dados.

Clones de cópia zero
Crie quantos clones de cópia zero que precisar, de qualquer instantâneo. Com a mesma 
eficiência e desempenho dos instantâneos em que se baseiam, os clones de cópia zero 
são perfeitos para instâncias de teste de desenvolvimento, cópias e relatórios, ou então 
para trabalhar com cópias históricas de seus dados. Os kits de ferramentas do HPE Nimble 
Storage integram o gerenciamento de clones a aplicativos populares que simplificam a 
criação de instâncias completas de bancos de dados usando essa tecnologia.

Instantâneos
Você precisa de uma imagem dos seus dados consistente com falhas ou aplicativos?  
A implementação de instantâneos do HPE Nimble Storage é tão eficiente que comportamos 
até 1.000 instantâneos por volume. Os instantâneos são tirados rapidamente, não 
comprometem o desempenho para serem mantidos e precisam de espaço apenas para 
reter a diferença entre o volume ativo e o instantâneo. Não é necessário limitar o número de 
instantâneos que você tira, nem gerenciar um espaço separado, reservado para dados de 
instantâneos.
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Por que HPE Nimble Storage é tão 
confiante?
O HPE Nimble Storage lançou um novo 
padrão de eficiência total do sistema 
que não só diminui o custo do flash, 
mas também prolonga a durabilidade 
da mídia flash e oferece o menor custo 
total de propriedade de qualquer 
array all-flash. O HPE Nimble Storage 
alcança redução de dados superior com 
seu array de tecnologias de redução 
de dados avançadas e sempre em 
operação.7

Por exemplo, o cliente comum que 
utiliza o HPE Nimble Storage terá 
essas taxas de redução de dados por 
aplicativo:8

Aplicativo Taxas de redução de 
dados

Infraestrutura de 
desktop virtual 
(VDI)

7,5 – 21,0x

Ambientes de 
servidor virtual

3,0 – 6,0x

Bancos de dados 3,0 – 8,0x

4  Com base em análise da HPE de dados disponíveis 
ao público, realizada em fevereiro de 2019; testes 
internos realizados em dezembro de 2018.

5  O HPE Nimble Storage estabelece o padrão 
de disponibilidade de seis noves

6  Arrays all-flash HPE Nimble Storage

7  Calculadora de TCO do HPE Nimble Storage

8  Com base em um estudo interno da HPE, a 
economia média de redução de dados por carga 
de trabalho deriva dos dados de telemetria do 
HPE Nimble Storage no momento da publicação. 
As taxas de redução de dados apresentadas 
incluem provisionamento reduzido, mas não 
instantâneos. A Garantia HPE Store More pode 
estar disponível para outras cargas de trabalho 
com uma avaliação de armazenamento. Entre em 
contato com o seu representante de vendas ou 
parceiro de canal HPE para obter mais informações.

https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/redefining-standard-system.html
https://www.hpe.com/us/en/resources/storage/redefining-standard-system.html
https://psnow.ext.hpe.com/doc/PSN1009969160USEN.pdf
https://h50001.www5.hpe.com/5599e8ef-12c7-4b61-bec6-98bfb11baf8d/index.html?timestamp=1546814344037
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Resiliência de dados não comprometida
O HPE Nimble Storage oferece 99,9999% de disponibilidade comprovada.5 Ele utiliza um 
único tipo de RAID, assim você não precisa descobrir qual nível de RAID usar. O exclusivo 
RAID de paridade tripla+ do HPE Nimble Storage, em conjunto com as somas de verificação 
de várias etapas em cascata, oferece uma proteção sem igual, em que três unidades 
quaisquer podem falhar simultaneamente (a parte tripla) e, durante a recompilação, o 
restante das unidades poderia apresentar erros de leitura de setor simultaneamente que, 
mesmo assim, o array não sofreria nenhuma perda de dados (a parte +).6 Toda redução de 
dados do HPE Nimble Storage vem com este firme compromisso com a integridade dos 
dados. 

Permita que a HPE demonstre com o HPE Nimble Storage como pode acelerar e simplificar 
sua jornada rumo a uma empresa moderna, orientada para flash, e reduza o alto custo do 
flash com a Garantia HPE Store More.

Garantia HPE Store More para HPE Nimble Storage
• Esta garantia aplica-se a compras de novos arrays all-flash HPE Nimble Storage realizadas

(não para unidades de validação do conceito ou demonstração) até 31 de dezembro de 
2019.

• A definição do tamanho e do preço do array HPE Nimble Storage deve ser feita com base
nas suas tecnologias de redução de dados, inclusive o provisionamento reduzido, pela
Hewlett Packard Enterprise ou parceiro de canal autorizado.

• O array HPE Nimble Storage deve executar o sistema operacional HPE NimbleOS versão
5.0 (ou superior) com desduplicação e compressão ativas.

• Esta garantia não se aplica a ambientes em que compressão ou criptografia ocorrem fora
do array HPE Nimble Storage. Por exemplo, os dados podem não ser comprimidos na
camada do aplicativo ou criptografados no host ou switch.

• Nenhuma carga de trabalho que contenha dados que não possam ser comprimidos ou que
sejam previamente comprimidos (como arquivos de áudio e vídeo) será elegível.

• O cliente deve migrar uma porção significativa dos dados para o array HPE Nimble Storage
para observar uma redução de dados estatisticamente precisa (por exemplo, migrar uma
única VM mostra menos desduplicação do que migrar 10 VMs).

• O array HPE Nimble Storage deve ser instalado de acordo com as melhores práticas do
HPE Nimble Storage.

• O HPE Nimble Storage deve ser configurado para enviar telemetria para HPE InfoSight.

• Esta garantia é válida por um período de 180 dias, que começa a partir do momento em
que o array HPE Nimble Storage chega ao local do cliente.

• Para se qualificar para a garantia, apenas dados de bancos de dados devem ser
armazenados em volumes usando as categorias de aplicativo DB2, Oracle ou SQL Server.
Apenas dados de servidores virtuais devem ser armazenados em volumes usando a
categoria de aplicativo de Servidor Virtual. Apenas dados de desktops virtuais devem ser
armazenados em volumes usando a categoria de aplicativo de Desktop Virtual.

• O cliente deve trabalhar com a Hewlett Packard Enterprise em remediação de boa-fé.

Saiba mais em
hpe.com/in/en/storage/nimble
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