
  Características gerais

O padrão de armazenamento em nuvem da Dahua possui 
arquitetura assimétrica distribuída composta por servidor de 
metadados e nós de armazenamento, desenvolvida especialmente 
para armazenamento da massa de dados não estruturados. Entrega 
desempenho sem paralelos e escalabilidade linear, além de ser uma 
plataforma preparada para mineração de dados.O padrão de 
armazenamento em nuvem da Dahua é ideal para cenários com alto 
volume de dados e Big Data, tais como: segurança pública, grandes 
corporações, fábricas e o mercado VSaaS (Video Segurança como 
Serviço) onde a massa de dados com diversos tipos de necessidades 
precisa ser armazenada e gerenciada

  Funções

Alta disponibilidade
Alcance alta disponibilidade administrando e mantendo conexões 
vitais em tempo real entre servidores principal e escravos. Caso o 
servidor principal falhar, servidores escravos irão assumir o 
funcionamento em segundos, garantindo a continuidade da 
aplicação;

 Balanceamento de carga dinâmico entre nós de armazenamento
Provisão de balanceamento de carga ainda que a massa de dados 
esteja completamente distribuída entre todos nós do sistema, 
mediante análise de capacidade sobressalente, carga de CPU, 
volume de entrada e saída de dados nos discos e na rede em tempo 
real;

Controle e separação do fluxo de dados
Fluxo de dados é gerado somente entre clientes e nós de 
armazenamento, reduzindo expressivamente a carga de metadados 
nos nós e eliminando gargalos no sistema;

Gerenciamento inovador com automação inteligenteInterface de 
manutenção do sistema amigável ao usuário, possibilitando um 
gerenciamento essencial mais efetivo. A exibição do estado de 
saúde do sistema em tempo real inclui capacidade, fluxo e carga de 
trabalho da rede. A detecção de falhas define prioridade na 
recuperação de dados importantes a partir de um único clique.

Convergência aberta
Possibilita a integração com interfaces abertas incluindo ONVIF, 
NFS, CIFS, HDFS API, RESTful API para comunicação e 
interoperabilidade com diversos softwares VMS e aplicações WEB de 
terceiros;
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· Software de armazenamento de metados em nuvem 
e serviço de manutenção embarcados;
· Gerenciamento da capacidade de armazenamento 
em nuvem e balanceamento de carga do nó;
· Detecção automática e tolerância a falhas;
· Modo stand-by "a quente" ofertando alta 
escabalidade do sistema;
· Tecnologia exclusiva de aceleração de cache para alta 
velocidade no serviço de transferência de metadados
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Especificações técnicas

Hardware

Fator de forma do gabinete 1U servidor de rack

Processador Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz 

Chipset Intel C610

Memória 64GB DDR4, até 768GB, ECC

Controladora RAID PERC H730P

Armazenamento interno
2 x Discos 2.5" 2TB Enterprise SATA  
2 x Discos 2.5" 960GB Datacenter SATA SSD

Interfaces de rede embarcadas 8 x Broadcom 5720, 1Gb Base-T adapter

Comunicações 3 x USB3.0,  1 x RS232 , 2 x  VGA

Arquitetura do Sistema

Arquitetura de Cluster 1+1 Arquitetura stand by à quente

Arquitetura de Cluster

Sistema de arquivos Sistema de arquivos Dahua EFS com serviço de 
metadados embarcado

Tipo de dados Metadados

Proteção de dados
Proteção de dados 2-tier: 
Discos SATA e SSD 1+1 backup
Proteção para ambos SATA HDD and SSD RAID 1 

Desempenho de Indexação

Capacidade do sistema até 24PB

Número nós de armazenamento 256

Número de arquivos pequenos N/A

Número canais de vídeo <1,000,000

Número conexão de clientes 1024

Interface

Interface aberta Protocolos POSIX, RESTful API, NFS/CIFS, Dahua SDK

Características elétricas

Fonte de alimentação  550W com eficiência platinum, redundantes, 
com troca a quente (Hot-swappable)

Consumo de energia <450W

Características ambientais

Condições de operação -0°C ~ +40°C / com umidade relativa menor que 80% RH 

Condições de armazenamento -40°C ~ +65°C / com umidade relativa menor que 95% RH 

Proteção de entrada N/A

Resistência a vandalismo N/A

Construção

Gabinete 119" preparado para instalação em rack

Dimensões 482.4mm x 42.8mm x 607mm

Peso líquido 16.73Kg

Peso bruto 19.9Kg

Certificações

CE

Gerência de armazenamento

Inicialização Sistema de inicialização por um clique

Gerenciamento de cotas
Gerenciamento de cota de dados baseado nos 
usuários, grupo de usuários e diretórios, alocação 
de capacidade por demanda

Expansão de armazenamento Tecnologia fora de escala, expansão online em 
menos de 60 segundos para um nó individual

Monitoramento de condições
Monitoramento do estado de saúde em tempo real 
incluindo uso do processador, memória, capacidade 
dos discos, dentre outros.

Detecção de falhas Detecção automática de falhas nos nós de 
armazenamento e discos

Alertas por email Notificação de alarmes de exceções do sistema por email 

Informações para pedidos

Tipo Código produto Descrição

Servidor de 
armazenamento
de metadados em 
nuvem

DHI-CSS9100X_MV-S2 Servidor de armazenamento de 
metadados em nuvem
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