
SANsymphony™ 
Software de virtualização de armazenamento

Vantagens
Evite riscos. •	 O DataCore evita que o 
armazenamento se torne uma fonte importante 
de interrupções ou um único ponto de 
falhas tornando viáveis SANs altamente 
disponíveis e a recuperação de desastres.

Impulsione a produtividade.•	  O DataCore 
acelera o desempenho dos discos através 
de caches em toda a rede SAN e ao mesmo 
tempo elimina o tempo de inatividade 
relacionado ao armazenamento durante as 
manutenções, atualizações e migrações 
planejadas que costuma tornar mais lenta 
ou interromper as operações de TI.

Contenha custos. •	 Implementar uma rede SAN 
geralmente implica a substituição de discos que 
estão conectados diretamente por equipamentos 
novos.  O DataCore se beneficia de unidades 
existentes e dispositivos de menor custo na nova 
SAN para reduzir significativamente gastos de 
capital. Também adia os gastos com ampliação 
da capacidade através da provisão dinâmica 
da SAN e os snapshots de baixo impacto.

Proteja os investimentos. •	 Diferentemente 
das funções incluídas nos subsistemas 
de armazenamento com curtos lapsos 
de vida, o DataCore suporta múltiplas 
gerações de hardware e fabricantes, 
sem ficar obsoleto. O software pode ser 
transferido para plataformas mais rápidas 
quando se deseja melhorar o desempenho, 
a escalabilidade e o valor em geral.

SALES REFERENCE CARD

Recuperação de desastres
O DataCore protege contra cortes de energia de grande escala que interrompem o acesso aos ativos de 
armazenamento on-line dentro de uma área metropolitana.  Permite que as organizações mudem as 
operações para locais afastados das contingências a centenas ou milhares de quilômetros, transmitindo 
normalmente atualizações de disco entre os locais.

O software utiliza conexões IP padrão para replicar de forma assincrônica entre dispositivos de 
armazenamento similares ou diferentes sem reter os ciclos de host do aplicativo nem diminuir seu 
rendimento. Voltam-se tanto para o servidor virtual como físico. Os snapshots das réplicas mantêm a 
identidade dos volumes de origem de modo que a restauração na ponta remota não seja complicada 
pela atribuição de diferentes discos virtuais. A replicação remota bidirecional permite estabelecer 
negociações recíprocas em que cada lado pode servir como local de recuperação para o outro.

O SANsymphony também suporta relações “um com vários” e “vários com um” bem adaptadas para 
realizar operações de TI centrais com ramificações remotas menores. Os recursos Advanced Site 
Recovery™ automatizam grande parte do processo de cut-over controlado para pontos remotos de 
recuperação de desastre junto com a retomada dos serviços no local central de TI.

Alta disponibilidade
O software DataCore™ atende às exigências de continuidade de negócios ao evitar que a manutenção, 
 atualização, reconfiguração, ampliação e falhas de processos de armazenamento interrompam 
 as operações de TI. Este software, independente dos fabricantes, atualiza automaticamente cópias 
idênticas de discos virtuais armazenados em unidades separadas com uma distância de até 35 km. 
Metade de um disco duplicado sincronicamente pode falhar ou ser tirado de serviço sem provocar a 
inatividade de aplicativos. Um failover transparente ocorre automaticamente. Quando o equipamento 
retorna à atividade o software sincroniza novamente automaticamente o conjunto duplicado antes de 
 restabelecer as rotas originais de entrada e saída. 

Separar a cópia do disco duplicado em diferentes salas, andares ou prédios oferece uma disponibilidade 
consideravelmente maior que uma matriz de redundância interna e topo de linha em um só recinto.  
A segregação física protege metade do espelho de atualizações de microprogramação, erros de técnicos, 
 vazamentos de água, cortes de energia e outros perigos específicos do local.

NON-STOP, LIGHTNING-FAST, WASTE-FREE SANs

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

 
Redes de armazenamento (SANs)•	
Possibilite conexões de alto rendimento - 
com cache, conexões iSCSI e Fibre Channel 
com matrizes/array de disco populares, 
incluindo as que não são capazes de conectar-
se diretamente com as redes SANs.

Virtualização de servidores e desktops •	
Compartilhe o armazenamento das unidades 
existentes sobre SANs virtuais para facilitar 
o movimento de volumes de trabalho 
entre clusters de servidores físicos.

Consolidação de TI•	  
Combine diferentes marcas e modelos de 
discos sob um pool comum, escalonado 
e administrado centralmente. 

Atualizações e ampliação do armazenamento •	
Amplie a capacidade de armazenamento e 
migre dados a novos discos no background 
sem afetar os aplicativos Reutilize unidades 
antigas para as necessidades mais simples.

Continuidade de negócios •	  
Complemente os atributos originais das 
unidades.

Soluções ideal para:
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*A capacidade virtual apresentada aos computadores 
poderia exceder o espaço de disco físico disponível no pool 
de armazenamento quando se deseja oversubscription. Para 
exigências menores na faixa entre 500 gigabytes a 32 terabytes, 
consulte o software DataCore SANmelody™.

** Quando os adaptadores host-bus FCoE ficam geralmente 
disponíveis.

 Nota: O SANsymphony virtualiza dispositivos de armazenamento 
em bloco. Não oferece serviços de arquivos nem Armazenamento 
com Interconexão à Rede (NAS).  No entanto, os servidores 
de arquivos e portas NAS podem utilizar o armazenamento 
aprovisionado pelo SANsymphony para suas necessidades de 
armazenamento.
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Pool centralizado 
O DataCore oferece um conjunto uniforme de funções avançadas em toda a SAN para eliminar 
transtornos específicos dos dispositivos ou dos fabricantes no hardware de armazenamento. O 
pacote de software portátil compensa as deficiências e incompatibilidades criadas pelas diferentes 
marcas, modelos e gerações de subsistemas de discos, o que permite impulsionar completamente 
equipamentos variados como um pool de armazenamento distribuídos e centralizados ao mesmo 
tempo. A composição física do pool pode ampliar ou mudar com o tempo para ajustar-se às novas 
necessidades sem afetar os consumidores do armazenamento. Desta forma, as organizações podem 
selecionar livremente os fornecedores e dispositivos que ofereçam as melhores alternativas sem se 
preocupar com ficar preso a um determinado fornecedor.

Discos virtuais indispensáveis 
O administrador do sistema responsável pelos nodos do DataCore modela grupos de “discos virtuais” 
de acordo com a capacidade, a disponibilidade e as necessidades de rendimento específicas para 
cada aplicativo, de forma semelhante a como se definem diferentes máquinas virtuais para diferentes 
volumes de carga. Suas características fluídas, definidas por software os tornam indispensáveis. 
Nos bastidores, o DataCore alinha os recursos, replica os dados e faz caches dos requisitos para 
satisfazer as exigências de volume desejadas, a proteção de dados e as características de entrada 
e saída. As variáveis de hardware e suas limitações físicas ficam intencionalmente ocultas para os 
clientes da SAN, somente percebidas por LUNs de bom comportamento. Os discos virtuais podem ser 
provisionados, compartilhados, copiados e ampliados sem mudanças de hardware ou tempo inativo. 

A mais alta disponibilidade

O maior rendimento

A mais completa utilização

O maior ROI

Os menores custos

Prerrequisitos
O software DataCore é executado em • 
servidores Windows padrão de 32 e 64 bits 
(máquinas físicas ou virtuais x86/x64). Os 
volumes de trabalho I/O de uma organização, 
suas exigências de disponibilidade e suas 
preferências de marca determinam o tipo e a 
quantidade de servidores a serem configurados 
para operar exclusivamente como “nodos do 
DataCore”

O pool de armazenamento físico é composto de • 
unidades de disco internos e matrizes de disco 
externas conectadas a nodos do DataCore.

O cache I/O da rede SAN é gravado na memória • 
nos nodos do DataCore É possível configurar 
um mínimo de 2 GB RAM por nodo,  até 1 
TB/cada. Podem ser configurados múltiplos 
Terabytes de cache de alto rendimento através 
de vários nodos.

 
Ambientes suportados

SANs de médio a grande porte: •	
O SANsymphony suporta pools de 
armazenamento físico que vão de alguns 
Terabytes até centenas de Petabytes de 
espaço de disco*

Hipervisores e Virtualização de •	
SO Todos os produtos populares de 
virtualização de servidor, incluindo os de 
VMware, Microsoft, Citrix, e Parallels.

Sistemas operacionais do cliente: •	 Windows, 
Unix, MacOS, Solaris, AIX, Linux e NetWare.

Discos: •	 Qualquer unidade de disco ou matriz 
de disco suportado no servidor escolhido 
para hospedar o software DataCore. Incluem 
interfaces IDE, ATA, SCSI, SATA, SAS, iSCSI/
Ethernet, FireWire, Fibre Channel (FC).

Protocolo SANs: •	 iSCSI/Ethernet, Fibre 
Channel, InfiniBand e Fibre Channel sobre 
 Ethernet (FCoE) **. Os recursos da SAN funcionam em dispositivos 

de armazenamento diferentes e incompatíveis

 Para • Alta Disponibilidade, faça uma 
duplicação sincrônica entre dois ou mais 
nodos do DataCore até uma distância de 35 
quilômetros usando links entre nodos de Fibre 
Channel ou iSCSI 

Para • Recuperação de Desastres, faça uma 
replicação assincrônica dos discos virtuais 
entre dois ou mais nodos do DataCore sobre 
distâncias ilimitadas usando conexões IP 
padrão.

Os computadores que precisam de acesso ao • 
pool de armazenamento virtual se conectam 
aos nodos do DataCore mediante conexões 
SAN iSCSI ou de Fibre Channel.

São necessários 1 GB de espaço em disco para • 
a instalação.

Utilize switches para simplificar a distribuição • 
da SAN.
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