
 
O ponto de vista da DataCore sobre o passado, o presente 
e o futuro da virtualização de armazenamento.  
 
George Teixeira, CEO  e Presidente da DataCore Software Corporation 

George, comecemos com uma visão geral da DataCore, o que é que a empresa faz, qual a sua história e 
com uma breve descrição dos seus produtos. Pode falar-nos de si e do seu papel na DataCore? 

GT: Sou um dos fundadores originais e o CEO da DataCore Software. A DataCore Software foi a 
pioneira da virtualização de armazenamento nos finais de 1990 e actualmente é o fornecedor líder de 
software de virtualização de armazenamento independente do hardware. Acreditamos possuir a maior base 
de clientes da indústria das redes de armazenamento (SAN). A DataCore tem clientes em todo o mundo, e 
entre eles incluem-se empresas bem conhecidas como a IKEA, Overstock.com, Hertz, Lufthansa, Samsung, 
LG Electronics, Sony, Canon, DaimlerChrysler, France Telecom, DFW Airport, UK’s Telegraph Group, 
Newmont Mining, além de milhares de pequenas e médias empresas. 
 
As soluções de virtualização do armazenamento da DataCore adicionam inteligência e flexibilidade de 
virtualização às SAN. Proporcionam um carácter “de servidor de armazenamento” aos servidores normais, 
da mesma forma que a Oracle e a VMware convertem os servidores normais em servidores de bases de 
dados. O software da DataCore transforma os servidores normais em “servidores de armazenamento 
virtual” que consolidam, agrupam e fornecem discos virtuais a partir de dispositivos de armazenamento 
físico de todo o tipo, permitindo desenvolver uma gestão e controlo do armazenamento de nível 
empresarial, com aprovisionamento dinâmico (capacidade virtual), protecção de dados, recuperação no 
caso de acidentes, continuidade da actividade e outros serviços, através de redes iSCSI, FC e mistas, ao 
mesmo tempo que facilita a administração e melhora drasticamente a utilização do espaço de 
armazenamento. 
 
A indústria da virtualização evoluiu da forma que você previra inicialmente? Há algo que encontre 
surpreendente, ao fazer uma análise retrospectiva?” 

GT: Dado que a VMware ajudou muito os clientes e parceiros a familiarizarem-se com as vantagens da 
virtualização no âmbito dos servidores, habitualmente começamos por explicar que: “nós fazemos para o 
armazenamento o que a VMware faz para os servidores,” e esta analogia é uma excelente base para explicar 
o que é a virtualização de armazenamento. Mas, neste último ano, ocorreu uma mudança importante. Os 
parceiros e os clientes estão à procura de soluções complementares para alargarem a infra-estrutura virtual 
à toda a empresa, desde o armazenamento ao servidor e ao desktop. Eu diria que este passo para “a 
virtualização total da empresa” é a maior mudança que verificámos nos últimos dois anos. Houve uma 
tomada de consciência do tipo “É a virtualização!”. Antes, se alguém pensava em virtualização, fazia-o 
apenas no contexto de uma solução específica e pontual. Hoje em dia, a virtualização é entendida como 
uma solução de infra-estrutura integral que é absolutamente estratégica para um negócio competitivo. 

Afirmou que a sua plataforma de software é o caminho para um “futuro seguro”. Estava a falar do seu 
produto SANsymphony, e acredita que isto é verdadeiro?  

GT: Sim, as arquitecturas dos nossos dois produtos emblemáticos, SANsymphony™ e SANmelody™, são 
duas apostas num “futuro seguro”. É um assunto obrigatório no debate sobre soluções de virtualização. 
Quando se compra uma matriz de armazenamento ou um dispositivo de hardware para implementar a 
virtualização, o investimento em virtualização torna-se, em certa medida, obsoleto desde o próprio 
momento da aquisição. A plataforma de hardware sobre a qual se constrói o dispositivo é, no melhor dos 
casos, a mais actual que existia na altura do seu desenho, e o investimento em virtualização vai para o lixo 
quando chega o momento de (quer por razões de desempenho e compatibilidade ou por um desejo 
expresso) substituir o equipamento. Por outro lado, as soluções da DataCore são produtos de software, 
independentes do hardware e actualizáveis. Não estão presas a nenhuma plataforma de hardware; são 
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executáveis num servidor normal. Pode conseguir o melhor modelo de servidor que o seu orçamento lhe 
permita, e no momento de o substituir, tornar a fazer o mesmo. A sua solução de virtualização de 
armazenamento da DataCore poderá ser transferida de um para o outro, e, como funcionará num novo 
servidor mais rápido, superará com larga vantagem o desempenho das soluções alternativas existentes que 
sejam dependentes do hardware. 

Pode explicar qual era ou é a definição de “Capacidade Virtual? Esta frase continua-se ser utilizada na 
DataCore e continua a ser uma força motriz para a empresa? 

GT: Com certeza. A Capacidade Virtual ou Aprovisionamento Dinâmico, como agora se costuma designar, 
resolve dois dos problemas actuais mais incómodos – elimina os tempos de inactividade produzidos pelas 
interrupções “espaço de disco esgotado” que requerem um tempo precioso para adicionar discos e reiniciar 
as aplicações, e, por outro lado, reduz o tempo necessário para formatar, atribuir e aprovisionar os discos, 
uma tarefa aborrecida e árdua que exige a automatização do processo. O aprovisionamento dinâmico (Thin 
Provisioning) permite “apontar e clicar” e, de forma automática, atribuir discos virtuais aos servidores de 
aplicações ávidos de espaço de armazenamento, onde e quando for necessário, e em tamanhos que vão 
desde os gigabytes aos terabytes. Para os servidores de aplicações, a apresentação, o desempenho e o 
funcionamento dos discos virtuais são iguais aos de um disco conectado localmente. A diferença é que a 
capacidade real física do disco é obtida automaticamente do pool de armazenamento sobre a SAN, à 
medida que é necessária, assegurando desta forma uma utilização óptima do espaço em disco. As 
aplicações nunca mais ficam sem espaço. Depois de configurado, o aprovisionamento dinâmico (Thin 
Provisioning) é um processo completamente automático, que proporciona a capacidade necessária em cada 
momento sem qualquer tipo de intervenção humana.  
 
Obviamente, é a virtualização que possibilita isto – a capacidade de decidir e afectar recursos 
independentemente dos dispositivos físicos que os podem criar. O aprovisionamento dinâmico é o método 
mediante o qual somos capazes de conseguir uma Elevada Utilização e Simplicidade de Administração, 
duas das vantagens fundamentais que estão a levar as empresas a virtualizarem as suas infra-estruturas. 
Estimou-se que, numa empresa média, a percentagem real de utilização do espaço de armazenamento está 
abaixo de 30%, e agora esta situação está no limite aos mais elevados níveis. Recentemente encontrei-me 
com um executivo de uma importante entidade financeira que me comentou que o seu CEO declarara que 
se estivessem a utilizar apenas um terço do seu espaço de armazenamento, então o custo deste 
armazenamento seria três vezes maior do que o preço original, o que representava uma situação inaceitável. 
O aprovisionamento dinâmico e o pooling de armazenamento são métodos que provam que a virtualização 
da DataCore pode ajudar os clientes a incrementar a utilização do seu espaço de armazenamento até 90%. 
A capacidade de dispor de vários sistemas em uso e de um armazenamento partilhado, e a facilidade com 
que se pode adicionar armazenamento físico suplementar sem interrupções para suportar as aplicações, são 
as características que permitem fazer isto. Este é outro dos benefícios da virtualização do armazenamento. 
 
Também deveria mencionar que fomos os primeiros fornecedores a introduzir o aprovisionamento 
dinâmico no mercado, e que este ano decidimos reduzir o preço de mercado desta função avançada para a 
empresa (download gratuito de teste durante 30 dias). Recentemente apresentámos uma solução 
SANmelody de gama baixa que inclui aprovisionamento dinâmico com um preço inferior a 1000 USD. 
Este preço arrasador resultou em centenas de encomendas e, mais importante, gerou uma onda de interesse 
por parte de PME e novos utilizadores de tecnologia iSCSI que pensavam que este tipo de capacidades 
inovadoras e benefícios não estavam ao seu alcance. 
No passado afirmou “Ninguém mais faz o que nós fazemos, com o objectivo de permitir a utilização de 
qualquer tipo de discos." O que pode dizer actualmente para diferenciar a sua empresa das restantes? 
Além da DataCore, quem diria que são os líderes actuais na virtualização de armazenamento neste 
momento? Continuam a ser a IBM, a Hitachi e vós próprios? Como é que a iSCSI se enquadra em tudo 
isto? 
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GT: Bem, eu diria que o que diferencia a nossa empresa (ao contrário dos nossos produtos) das restantes, é 
o facto de estarmos totalmente comprometidos com uma abordagem da virtualização, gestão e controlo do 
armazenamento, independente do hardware e baseada completamente no software, e em fazer dos nossos 
produtos soluções acessíveis tanto para a grande como para a pequena e média empresa. Isto representa 



 

uma grande diferença entre nós e as duas empresas que nomeou, a Hitachi e a IBM. Nós não incluímos 
hardware dispendioso na venda das nossas soluções; resolvemos o problema com o nosso software e 
deixamos que o cliente escolha o hardware da sua preferência. Tanto a IBM como a Hitachi são parceiros 
importantes da DataCore, e antes de entrarem no mercado com as suas próprias soluções “dependentes do 
hardware”, elas licenciaram as nossas soluções para venda. Isto, logicamente, foi possível porque as nossas 
soluções eram independentes do hardware. Não tenho a certeza se se pode qualificar isto como “irónico”, 
mas certamente que é um ponto a ter em conta. 
 
Outro aspecto que nos diferencia dentro do sector é a nossa experiência na criação e suporte de software de 
armazenamento empresarial. Criar software que virtualiza, controla e gere o armazenamento a um nível 
sofisticado requer uma experiência e um nível de conhecimentos que não são transferíveis de outras áreas 
da concorrência. Mesmo alguém com uma grande experiência em virtualização não consegue fazer o que 
nós fazemos. A maior parte dos nossos engenheiros criam software de armazenamento em conjunto há 
mais de 20 anos, e a virtualização do armazenamento da DataCore foi testada em empresas clientes em 
todo o mundo durante mais de 9 anos. Esta experiência, no laboratório e no mundo real, é o que nos 
diferencia. 
 
A nossa capacidade para dar assistência a todos os nossos serviços de armazenamento em iSCSI, Fibre 
Channel (FC) e redes mistas é verdadeiramente uma vantagem do nosso produto. Os clientes não se querem 
comprometer com este ou com aquele, e querem dispor de flexibilidade que o poder de escolha representa, 
de acordo com as suas necessidades e o seu orçamento, e estamos empenhados em disponibilizar às 
empresas de todos os tamanhos as soluções de virtualização do armazenamento de nível empresarial. Mas o 
que realmente diferencia a nossa empresa neste sector, o aspecto importante que deve ser sublinhado, é que, 
como a nossa solução é independente do hardware, estamos preparados para implementar na nossa solução 
– e no mercado – a compatibilidade para os novos e importantes desenvolvimentos da indústria, como o 
iSCSI; além das inovações próprias como o Traveller™, um revolucionário casamento entre a protecção de 
dados contínua (CDP) e a virtualização, que não só permite a recuperação de dados a partir de qualquer 
ponto no tempo, mas que também permite ao utilizador fazer timeshift com a carga de trabalho de modo a 
poder realizar as imagens em paralelo sem qualquer tipo de interrupção na produção. 
 
É por isto que lideramos o sector em termos de inovação, especialmente nas implementações empresariais 
em grande escala. Fomos os primeiros a integrar e unificar as arquitecturas iSCSI e FC, a adicionar a gestão 
global da área e do domínio, a permitir a definição pelo utilizador dos níveis de prioridade para a 
recuperação, a incorporar pools de aprovisionamento dinâmico “hot swap” (troca quente), e a lista 
continua. No início deste ano lançámos o SANsymphony Enterprise Edition 6.0, que inclui todas as 
características antes mencionadas, e isto é apenas a primeira metade da nossa estratégia de virtualização 
Virtualization II. 

No capítulo da virtualização do servidor na nossa primeira entrevista referiu-se que a DataCore “estava a 
aliar-se estreitamente a parceiros como a VMware que compreendiam este modo de pensar ". Os seus 
produtos funcionam com outros softwares de virtualização do servidor? Pode fazer alguma previsão sobre 
o futuro, a este respeito? 
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GT: Sim, na realidade durante os últimos 12 meses, mais de 60% das nossas vendas estiveram associadas à 
implementação de infra-estruturas de virtualização do servidor. Existe uma ligação natural no centro de 
dados e no terreno entre o que nós fazemos e o que os fornecedores de virtualização do servidor fazem. 
Quando se consolidam os servidores, o que se faz é “pôr todos os ovos no mesmo cesto”, até ao extremo de 
uma única avaria poder inutilizar um bom número de máquinas virtuais. É por isso que as boas práticas na 
virtualização de servidores reclamam uma solução de armazenamento partilhado com failover real. No 
entanto, normalmente o failover automático e a recuperação obtêm-se a um preço elevado, e é por isto que 
continua a ser o elo mais fraco na tentativa de fazer com que uma SAN suporte ambientes de servidor 
virtual. Nós dispomos de soluções SAN de elevada disponibilidade a um preço que representa uma fracção 
das soluções SAN hardware tradicionais. Mas mais importante do que satisfazer eficientemente o custo das 
necessidades de armazenamento, a DataCore e as soluções de virtualização do servidor, como as da 
VMware, estendem juntos a infra-estrutura virtual do armazenamento aos servidores, e, adicionando uma 
solução de virtualização do desktop como a da Citrix, expandem também esta infra-estrutura aos 
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computadores de mesa. Isto é muito importante e faz todo o sentido, visto que o benefício das infra-
estruturas virtuais acaba onde as infra-estruturas físicas assumem o controlo. A dependência dos desktops e 
servidores num armazenamento dedicado e fixo significa que os benefícios de virtualizar estas infra-
estruturas (como a flexibilidade, a utilização, o controlo, a possibilidade de fazer trocas sem interrupções) 
são restringidos pelas limitações do armazenamento físico. A DataCore mapeia o armazenamento 
virtualmente, permitindo aos clientes obterem o máximo partido dos seus investimentos em VMware e 
Citrix, estendendo a infra-estrutura virtual a todo o armazenamento. 
 
Além do nosso trabalho com a VMware, dispomos de uma excelente relação com a Virtual Iron, e também 
temos clientes que estão a utilizar o Virtuozzo e o XenSource. Também temos muitos clientes a 
executarem o Microsoft Virtual Server, e agradeceríamos a oportunidade de colaborar com a Microsoft, 
mas foi muito difícil contactá-la, o que foi uma pena. Os nossos produtos correm em Windows, pelo que 
existem algumas sinergias únicas, tanto comercial como tecnicamente, na área da virtualização e 
armazenamento que deveriam ser exploradas. 

 “Que aspecto tem o futuro para a virtualização de armazenamento e para a DataCore?” 

GT: Qual é o passo seguinte para a DataCore? A Virtualização II conduzirá a protecção e a integridade dos 
dados para outro nível. A utilização das tecnologias CDP e de endereçamento do tempo permitirá atenuar 
as linhas de separação entre o backup, o snapshot e as tecnologias baseadas no disco, avançar na unificação 
entre os mundos da partilha de ficheiros e o armazenamento em bloco, adicionar um maior nível de 
transparência e ferramentas de integração, optimizar e regular os serviços de domínio, proporcionar 
capacidades adicionais de qualidade de serviço e novas operações de grupo, e automatizar e potenciar a 
gestão do disco a partir do nível de dispositivo ao nível da SAN. 
 
Para mais informações, consultar: The Storage Challenged Virtual Enterprise: The 5 Top Storage 
Challenges Confronting Virtual Server Deployments Download PDF  

Acredito que estamos na vanguarda de uma nova era para que situa o armazenamento de dados no contexto 
mais vasto de uma arquitectura da Virtualização Total da empresa. O nosso plano é simples. Estamos a 
transformar a tradicional abordagem estática do armazenamento, em que o utilizador se atolava na 
administração do disco de baixo nível, para um sistema de gestão a nível do serviço mais flexível e 
dinâmico que auto-regula, simplifica e automatiza o aprovisionamento dos recursos de armazenamento para 
se adequar à procura das aplicações do negócio e dos utilizadores, e estamos a optimizar este sistema para 
ser usado com o VMware e outras infra-estruturas virtuais e físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DataCore, the DataCore logo, SANsymphony, SANmelody, and Traveller are trademarks or registered trademarks of 
DataCore Software Corporation. Other DataCore product or service names or logos referenced herein are trademarks of 
DataCore Software Corporation. All other products, services and company names mentioned herein may be trademarks 
of their respective owners.   
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