
UMA ABORDAGEM FLEXÍVEL 
AO ARMAZENAMENTO

Uma transformação digital está revolucionando 
os negócios modernos e criando novo valor e 
experiências em um mundo hiperconectado, 
onde quase tudo e todos geram e compartilham 
dados, em um ritmo inimaginável alguns anos 
atrás.

Manter o ritmo da explosão de dados significa 
que as empresas devem renunciar ao modelo 
tradicional e rigidamente isolado para 
armazenamento em favor de uma abordagem 
flexível e definida por software, que simplifica 
o provisionamento, habilita a escala granular 
e fornece gerenciamento extensível sem 
sacrificar o desempenho ou a segurança.

SIMPLIFICANDO

Uma abordagem de armazenamento definido 
por software (SDS) agrupa essencialmente 
o armazenamento de conexão direta de um 
servidor (ou cluster de servidores) em um plano 
de dados virtual, tornando o provisionamento 
e o gerenciamento de armazenamento 
independentes do hardware subjacente.

Embora certamente seja um uso eficiente e 
vantajoso dos recursos, o aumento do uso do 
SDS criou o equívoco de que o hardware do 
servidor não importa mais quando o ambiente 
é definido por software. Mas não é o caso.

TUDO COMEÇA COM 
O SERVIDOR

O desempenho do software, e o armazenamento 
que ele define, depende essencialmente 
do servidor no qual ele é executado. Tanto 
que a VMware®, pioneira do SDS, definiu 

configurações de servidor específicas de SDS e 
fez parceria com a Hewlett Packard Enterprise 
para certificá-las. O resultado é o HPE vSAN 
Ready Nodes.

Integrados aos servidores HPE ProLiant Gen10, 
os HPE vSAN Ready Nodes são otimizados 
para as principais cargas de trabalho, atingindo 
um equilíbrio adequado de processador, 
memória, rede, controlador de E/S e recursos 
de armazenamento.

À medida que os requisitos mudam, cada  
HPE vSAN Ready Node pode ser dimensionado 
e adaptado às necessidades únicas da carga 
de trabalho ou do cliente, com um conjunto 
de opções selecionadas sem violar as 
especificações certificadas pela VMware.

PRONTO PARA A NUVEM

Uma empresa moderna funciona com 
infraestrutura atualizada, livre de camadas 
de infraestrutura isoladas e gerenciamento 
fragmentado.

Os HPE vSAN Ready Nodes separam processos 
e tecnologias tradicionais e manualmente, 
mudando para uma abordagem automatizada 
e segura que estende a otimização além das 
cargas de trabalho para incluir uma integração 
fortemente acoplada do gerenciamento físico  
e virtual.

Explorando a inteligência integrada dos 
servidores HPE ProLiant Gen10, o HPE OneView 
para VMware vCenter Server® coleta e apresenta 
dados essenciais do servidor ao vCenter Server, 
permitindo uma interface única para monitorar  
e gerenciar recursos físicos e virtuais.

Essa etapa diferenciada estabelece os 
HPE vSAN Ready Nodes como uma base 
inteligente para a nuvem privada ou híbrida.
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Check if the document is available 
in the language of your choice.

UMA ESCOLHA INTELIGENTE 
PARA ARMAZENAMENTO 
DEFINIDO POR SOFTWARE
HPE vSAN Ready Nodes simplificam de maneira inteligente a jornada 
da transformação digital

https://www.hpe.com/us/en/servers/gen10-servers.html
https://www.hpe.com/us/en/integrated-systems/software.html
https://www.hpe.com/us/en/solutions/cloud.html
https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/a50000017ENW


Servidor HPE Especificação da 
VMware

CPU Memória Armazenamento

HPE ProLiant 
DL325 Gen10

Híbrido 2 (HY-2)

All Flash 6 (AF-6)

All Flash 8 (AF-8)

6 núcleos mín.

24 núcleos mín.

24 núcleos mín.

32 GB mín.

256 GB mín.

384 GB mín.

Cache: 1x200 GB mín.
Capacidade: 2 TB mín.
Cache: 2x200 GB mín.
Capacidade: 8 TB mín.
Cache: 2x400 GB mín.
Capacidade: 12 TB mín.

HPE ProLiant 
DL360 Gen10

Híbrido 2 (HY-2)

All Flash 8 (AF-8)

6 núcleos mín.

24 núcleos mín.

32 GB mín.

384 GB mín.

Cache: 1x200 GB mín.
Capacidade: 2 TB mín.
Cache: 2x400 GB mín.
Capacidade: 12 TB mín.

HPE ProLiant 
DL380 Gen10 
8SFF

Híbrido 2 (HY-2)

All Flash 4 (AF-4)

All Flash 8 (AF-8)

6 núcleos mín.

20 núcleos mín.

24 núcleos mín.

32 GB mín.

128 GB mín.

384 GB mín.

Cache: 1x200 GB mín.
Capacidade: 2 TB mín.
Cache: 1x200 GB mín.
Capacidade: 4 TB mín.
Cache: 2x400 GB mín.
Capacidade: 12 TB mín.

HPE ProLiant 
DL380 Gen10
24SFF

Híbrido 2 (HY-2)

Híbrido 8 (HY-8)

All Flash 8 (AF-8)

6 núcleos mín.

24 núcleos mín.

24 núcleos mín.

32 GB mín.

384 GB mín.

384 GB mín.

Cache: 1x200 GB mín.
Capacidade: 2 TB mín.
Cache: 2x400 GB mín.
Capacidade: 12 TB mín.
Cache: 2x400 GB mín.
Capacidade: 12 TB mín.

HPE VSAN READY NODES
Configurações certificadas que podem ser otimizadas para qualquer carga de trabalho
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FIGURA 1. Um cluster padrão HPE vSAN Ready Node pode se expandir para até 64 nós

TABELA 1. Configurações HPE vSAN Ready Nodes (requisitos mínimos)

SIMPLIFIQUE A JORNADA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Há quase duas décadas, a HPE e a VMware colaboraram na definição, no design e no 
fornecimento do mais amplo portfólio de virtualização integrada e soluções definidas por 
software. Os HPE vSAN Ready Nodes oferecem o desempenho, confiabilidade, agilidade, 
escalabilidade, segurança líder do setor e economia necessários para simplificar de forma 
inteligente a jornada de transformação digital e dar suporte ao futuro dos seus negócios.

SAIBA MAIS EM
hpe.com/us/en/alliance/vmware.html

FIGURA 2. HPE ProLiant DL325 Gen10 
vSAN Ready Node

FIGURA 3. HPE ProLiant DL360 Gen10 
vSAN Ready Node

FIGURA 4. HPE ProLiant DL380  
Gen10 — 8 SFF vSAN Ready Node

FIGURA 5. HPE ProLiant DL380  
Gen10 — 24 SFF vSAN Ready Node 
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Cada HPE vSAN Ready Node 
executando o VMware vSAN™ 
virtualiza o armazenamento físico 
local dos servidores HPE ProLiant. 
Ele os transforma em conjuntos de 
armazenamento que podem ser 
divididos e atribuídos a máquinas e 
aplicativos virtuais de acordo com os 
requisitos de desempenho, capacidade 
ou qualidade de serviço.

Cada servidor no cluster fornece pelo 
menos um dispositivo de cache para 
armazenamento temporário, além de um 
ou mais dispositivos de capacidade para 
armazenamento persistente.

Um conjunto abrangente de opções 
selecionadas está disponível para 
cada HPE vSAN Ready Node para 
aprimorar as configurações sem violar 
as especificações de certificação  
VMware vSAN.
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