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Os prós e contras dos backups  
e instantâneos

Backup tradicional

Recuperação confiável e retenção 
com eficiência de custos

Incapaz de atender a RPOs/RTOs 
sem interrupção do aplicativo

Instantâneos

Backup e recuperação rápidos 
e sem interrupções

Limitações de retenção

Instantâneos perdidos se  
o sistema de armazenamento 
falhar

Integração de armazenamento 
principal e de backup

Combine o melhor dos 
instantâneos e backups para 
uma proteção rápida, eficiente 
e confiável

Proteger seus aplicativos essenciais para os negócios sem afetar o desempenho está se revelando 
cada vez mais desafiador em face de data centers all-flash, crescimento implacável de dados, 
Acordos de nível de serviço (SLAs) de recuperação rígidos e ambientes de nuvem híbrida cada 
vez mais virtualizados. As abordagens tradicionais para a proteção de dados não conseguem 
fornecer, com economia, a proteção de ponta a ponta que seus aplicativos e hipervisores exigem. 
É necessária uma maneira mais rápida, fácil e eficiente de proteger os dados.

EVOLUÇÃO DE ARQUITETURAS DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PARA APLICATIVOS ESSENCIAIS AOS NEGÓCIOS

Os processos de backup centrados no servidor podem afetar o desempenho do aplicativo com 
dados normalmente fluindo através do aplicativo e do servidor de backup. As infraestruturas 
de servidor de backup apresentam custos e complexidade crescentes com a necessidade  
de adquirir e gerenciar servidores adicionais, licenças de software e equipamentos de rede  
à medida que os dados do aplicativo aumentam.

Snapshots baseados em array e replicação fornecem cópias “point-in-time” rápidas e sem 
interrupções de seus dados. Mas os instantâneos por si só não podem fornecer backup 
abrangente, pois têm limitações de retenção e uma dependência do sistema de armazenamento 
subjacente. Simplificando, seus instantâneos serão perdidos se o sistema de armazenamento falhar.

Uma abordagem melhor é combinar a disponibilidade quase instantânea e não intrusiva de 
snapshots locais e remotos e replicação com a recuperação confiável e retenção econômica 
de backups. Esta arquitetura modernizada inovadora é fornecida com reconhecimento de 
aplicativo, proteção de dados integrada ao flash.

BEM-VINDO À PROTEÇÃO DE DADOS INTEGRADA AO FLASH

HPE Recovery Manager Central (RMC) software integra HPE 3PAR, HPE Primera e HPE Nimble 
Storage com Sistemas HPE StoreOnce para fornecer um instantâneo integrado ao flash, 
replicação e backup, serviço que aumenta as abordagens tradicionais de backup.

Combinando o desempenho de instantâneos e replicação com a proteção de backups,  
o Recovery Manager Central permite uma proteção rápida, eficiente, confiável e simples  
para seus aplicativos essenciais aos negócios.
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Rápida
Cumprir os SLAs com backup 
e recuperação rápidos, sem 
interrupções e consistentes 
com aplicativos

Confiável
Proteger aplicativos com 
o desempenho de instantâneos 
e a proteção de backups 

Eficiente

HPE Recovery Manager Central

Elimine custos e complexidade de 
abordagens de backup tradicionais 
com backup direto de HPE 3PAR, 
HPE Primera e HPE Nimble Storage 
para StoreOnce

Descomplicado
Capacite hipervisor e proprietários 
de aplicativos para controlar backup 
e recuperação direta e perfeitamente 
de suas interfaces nativas preferidas

FIGURA 1. HPE Recovery Manager Central – Valor chave de negócios

Check if the document is available 
in the language of your choice.

https://www.hpe.com/br/pt/storage/rmc-backup
https://www.hpe.com/br/pt/storage/3par
https://www.hpe.com/br/pt/storage/hpe-primera
https://www.hpe.com/br/pt/storage/nimble.html
https://www.hpe.com/br/pt/storage/nimble.html
https://www.hpe.com/br/pt/storage/storeonce
https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/4AA5-5173ENW


ELIMINE AS JANELAS DE BACKUP E ATIVE RAPIDAMENTE 
RECUPERAÇÃO

Você precisa cumprir SLAs de recuperação rígidos sem impacto no desempenho de seus 
aplicativos? O HPE Recovery Manager Central (RMC) permite eliminar a janela de backup e 
permitir uma recuperação rápida com instantâneos locais e remotos rápidos, sem interrupções 
e consistentes com o aplicativo.

O HPE RMC remove o servidor de aplicativos e o servidor de backup do caminho de dados, 
eliminando assim qualquer impacto no desempenho do aplicativo. Instantâneos escaláveis 
e não duplicativos permitem aos administradores um número maior de backups para um 
histórico estendido frequente de pontos de recuperação, oferecendo flexibilidade ao se 
comprometer com SLAs de objetivo de ponto de recuperação (RPO) restrito.

O HPE RMC aproveita a tecnologia diferencial de instantâneo no HPE 3PAR, HPE Primera  
e HPE Nimble Storage, garantindo que apenas os blocos alterados sejam enviados para o  
HPE StoreOnce System. Isso reduz o tráfego de rede e o uso de armazenamento para custos mais 
baixos. Cada backup é concluído na velocidade de um incremental, mas é armazenado como 
um backup completo sintético, o que torna a recuperação do aplicativo mais rápida e eficiente.

O backup HPE RMC oferece backups até 23x mais rápidos e restaurações até 15x mais 
rápidas do que os métodos de backup tradicionais com consumo de CPU 9x menor.1

Domingo

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Dados completos

Backup completo

Backup sintético 1

Backup sintético 2

Backup sintético 3

Dados delta

Dados delta

Dados delta

Snapshot 1

Snapshot 2

Snapshot 3

Snapshot 4

FIGURA 2. Backups completos incrementais e sintéticos

REDUÇÃO NOS CUSTOS E NA COMPLEXIDADE

Você está procurando melhorar a eficiência reduzindo o custo e a complexidade de sua 
infraestrutura de backup? O recurso HPE RMC Express Protect permite fazer backup  
de instantâneos diretamente do HPE 3PAR, HPE Primera e HPE Nimble Storage para  
o HPE StoreOnce.

O HPE RMC agiliza e simplifica sua arquitetura de backup, eliminando a infraestrutura 
externa. Requer menos servidor, armazenamento e recursos de rede e reduz o número  
de sistemas que você precisa comprar e manter para proteção de dados. 

O HPE RMC reduz o tempo e o estresse da proteção de dados, permitindo a criação  
e automação de políticas de proteção de dados com apenas alguns cliques.

O HPE RMC reduz o número de instantâneos necessários para proteção. Todos os 
backups são desduplicados usando a tecnologia StoreOnce, reduzindo assim os requisitos 
de armazenamento de backup em até 20 vezes. Esses dados desduplicados podem ser 
armazenados com eficiência de custos no StoreOnce por longos períodos.

REDUZIR A EXPOSIÇÃO AOS RISCOS

Você deseja reduzir sua exposição ao risco, garantindo a recuperação de seus dados de backup?

O HPE RMC oferece retenção e recuperação confiáveis e econômicas de backups desduplicados 
com o HPE StoreOnce System.
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FIGURA 3. HPE StoreOnce System

1  Com base em testes da HPE de 
comparação de desempenho de backup 
entre o HPE Recovery Manager Central 
e ambientes de backup tradicionais

https://www.hpe.com/br/pt/storage/rmc-backup
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Instantâneos com backup no HPE StoreOnce são volumes autocontidos e totalmente independentes 
que podem ser restaurados de volta ao original ou diferente HPE 3PAR, HPE Primera, ou HPE Nimble 
Storage no caso de um desastre ou problemas físicos com o ambiente de armazenamento de 
produção. Os backups podem ser copiados de um HPE StoreOnce System para outro ou para 
a nuvem para fins de recuperação de desastres. Esse nível de proteção de dados não pode ser 
alcançado apenas com os instantâneos.

PROTEÇÃO DE DADOS INTEGRADA AO APLICATIVO
O HPE RMC reduz o custo e a complexidade ao habilitar a proteção integrada ao aplicativo para 
VMware®, Microsoft SQL, Microsoft Exchange, Oracle®, SAP HANA®, HPE 3PAR File Persona  
e qualquer aplicativo habilitado para Microsoft VSS em execução como uma máquina virtual.  
Os administradores de banco de dados VM, Oracle, SAP HANA, Exchange e SQL podem gerenciar 
instantâneos consistentes de aplicativos, backup e recuperação de forma integrada e direta de 
suas interfaces nativas preferidas.

O HPE RMC também permite que backups e instantâneos consistentes com travamento sejam 
executados em qualquer aplicativo em execução no HPE 3PAR, HPE Primera ou HPE Nimble Storage.

Uma API também é fornecida para fins de script de plug-in. Isso permite que os desenvolvedores 
integrem o gerenciamento de instantâneos e os benefícios de backup do HPE RMC a seus 
próprios aplicativos de negócios, como SAP HANA.

O gerenciamento de proteção de dados simplificado é ainda mais habilitado pela integração 
HPE RMC com HPE 3PAR SSMC. Isso fornece aos administradores de armazenamento HPE 3PAR a 
capacidade de definir políticas de proteção no momento do provisionamento de volume, permitindo a 
proteção de dados em nuvem integrada de ponta a ponta, gerenciada por meio de um console simples.

CONSTRUÍDO PARA PROTEÇÃO DE DADOS NA NUVEM
Suporte HPE RMC para HPE Cloud Volumes Backup e HPE Cloud Bank Storage permite que você 
aproveite a economia, agilidade e flexibilidade da nuvem para proteção de dados modernizada.

Com o HPE Cloud Volumes Backup, você pode mover sua infraestrutura de backup para a nuvem, 
independentemente do tipo de armazenamento ou dos aplicativos de backup sem alterar os 
fluxos de trabalho existentes. Esse serviço permite que os clientes evitem bloqueios de nuvem 
pública e eliminem despesas de saída, com a flexibilidade de recuperar no local para restaurações 
operacionais ou na nuvem para executar outras cargas de trabalho.

Com o HPE Cloud Bank Storage, você pode mover facilmente seus dados de backup do  
HPE StoreOnce para nuvem pública, privada, híbrida ou um armazenamento de objeto no local, 
permitindo retenção de longo prazo, arquivamento e recuperação de desastres confiável na 
nuvem que é simples e eficiente.

COLOQUE SEUS DADOS DE BACKUP PARA TRABALHAR
O HPE RMC permite que você evolua seu processo de backup de uma apólice de seguro 
reativa para um serviço proativo de valor agregado para sua empresa. Ele fornece uma solução 
de gerenciamento de dados de cópia integrada ao armazenamento que resolve os desafios 
da proliferação de dados de cópia e provisionamento manual de dados com acesso rápido, 
automatizado e de impacto zero para recuperação, teste/desenvolvimento, análises e relatórios.

SIMPLIFIQUE A MOBILIDADE DOS DADOS
O HPE RMC permite que você replique bidirecionalmente os volumes de dados entre os arrays 
HPE Nimble Storage, HPE Primera e HPE 3PAR – eliminando a necessidade de usar ferramentas 
específicas de host ou hipervisor ou dispositivos caros baseados em rede.

Invista com eficácia com  
o HPE Pointnext Services
Acelere o retorno sobre o investimento 
(ROI) em tecnologia, reduza o tempo 
de implementação e o impacto nos 
ambientes de backup e gerencie os dados 
de maneira mais eficaz com o serviço de 
solução de Backup e Recuperação HPE. 
Os serviços de instalação e inicialização 
da HPE ajudam você a instalar, integrar 
e implantar adequadamente os sistemas 
StoreOnce em seu ambiente.  
hpe.com/br/pt/services/pointnext.html
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