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Resumo: Quando o assunto é Sistemas de Armazenamento (Storage Systems, “Sistemas de 
Storage”, Storage, etc...) poucos lembram que leis de performance observadas em Redes 
Ethernet, servidores de aplicação e banco de dados se aplicam a estas “caixas cheias de 
discos”. Sendo assim, usualmente dispara-se a compra de novos recursos com base apenas 
no volume a ser armazenado, por exemplo, a demanda para 2013 da empresa XYZ é de 
aproximadamente 30 Tb.  
 
Mas e quanto ao volume de IOPS? E o tempo de resposta? Como esta a utilização da nossa 
atual “caixa”? Precisamos de mais memória Cache? Precisamos de outra “caixa”? Poucos vão 
se lembrar destas e de outras questões. E se você se inclui neste grupo e não estiver 
trabalhando com um parceiro de negócios realmente engajado e “antenado” em seu ambiente 
computacional, certamente correrá riscos desnecessários. Apenas para citar alguns exemplos, 
podemos falar sobre degradação em tempos de resposta de suas transações de negócio ou 
ainda a famigerada e desagradável indisponibilidade de serviços! Riscos que podem ser 
facilmente mitigados com alguma revisão de seu ambiente e aplicação de um bom 
planejamento. 
 
A experiência de campo mostra que é comum observar este tipo de pensamento em empresas 
de pequeno e médio porte, porém não é possível afirmar que todas as empresas de grande 
porte estão livres dele. Talvez pela sobrecarga de atividades ou realmente pela falta de foco na 
aquisição de conhecimento destas tecnologias, o fato é que bem normal encontrar nestas 
empresas Sistemas de Armazenamento configurados em desacordo com as melhores práticas,  
o que agrava ainda mais a situação em um possível crescimento na demanda de negócios. 
 
Falar sobre Sistemas de Armazenamento não inclui apenas o hardware onde estão os discos, 
mas também a rede de acesso dos servidores até as “caixas”. Neste artigo vamos focar apenas 
nos Sistemas de Armazenamento em disco, ficando a rede de acesso, conhecida como SAN 
(Storage Area Network), para um próximo trabalho.  
 
Com o objetivo de responder as questões anteriormente mencionadas, bem como outras tantas 
relacionadas, é necessário no mínimo uma rápida apresentação sobre os componentes da 
arquitetura destes sistemas, tais como Processadores, Memória Cache, Front-End, Back-End e 
Discos. Após esta breve análise, estaremos aptos a entender o que mensurar e como explorar 
as aplicações das leis de performance em Sistemas de Armazenamento. Podemos citar aqui 
algumas destas leis, tais como Little's Law e Utilization Law. Além destes conceitos, vamos 



explorar estratégias de configuração destes sistemas, como a escolha do tipo de RAID e 
implementação disk striping e Storage Tiering. Tais conceitos, alinhados com o 
acompanhamento periódico da saúde do seu ambiente computacional, fazem da tomada de 
decisão no momento da compra uma atividade mais precisa, bem como sua vida como Analista 
de Planejamento de Capacidade realmente menos estressante. 
 
Trata-se de um artigo básico sobre conceitos para análise de performance em Sistemas de 
Armazenamento. Visamos aqui apoiar aqueles que estão iniciando na disciplina e tem contato 
direto ou indireto com sistemas de armazenamento, e também relembrar estes conceitos para 
aqueles que não tiveram contato com a tecnologia nas “ultimas temporadas”.  
 
Abstract: When we talk about Storage Systems, just a few people will remember that 
performance laws observed on Ethernet networks, database and/or application servers must be 
applied to those "boxes of disks " as well. Therefore, the purchase of new resources usually will 
be based only on the volume to be allocated. For example, the demand for company XYZ for 
2013 will be approximately 30 Tb. 
 
But, what about the IOPS demand? And what about the response time? How is the current 
utilization of our box? Do we need additional cache memory? Do we need another box? As 
previously mentioned, just a few folks will remember about those topics. And if you are not 
included into this group, and aren’t working with a business partner really aligned with your 
business requirements, certainly will be exposed to unnecessary risks. Just to mention a few 
examples, we can talk about degraded response times for your business transactions or even 
some unavailability of services. Those risks could be easily mitigated, with some health check of 
your environment and the development (and execution!!) of a good capacity planning and 
management of your resources as well. 
 
The field experience show us that it is common to see this kind of thinking in small and medium-
sized customers, but we can’t say that all large companies are completely aware about basic 
performance concepts. As result, it is common to find Storage Systems configured without 
thinking about performance best practices, which further aggravates the situation in a possible 
growth of business demand. 
 
Talking about Storage Systems doesn’t include only the hardware where we have the disks, but 
also the network that connects the servers to that "boxes". In this article we will focus only on 
the "boxes" of hard disks, talking about the network, known as SAN (Storage Area Network), in 
a future work. 
 
Aiming to answer those questions mentioned above, as well as many related, we need at least 
a quickly review about the architectural components of the Storage Systems, such as CPU, 
Cache Memory, Front-End, Back-End and the Disks! After this quickly review, we will be able to 
understand what to measure and how to explore the applications of the performance laws in a 
Storage System. We can mention here some of these laws, such as Little's Law and Utilization 
Law. In addition to these concepts, we will explore strategies for configure these systems, such 



as the choice of RAID type, disk striping and implementation of Storage Tiering. Always 
focusing to avoid bottlenecks.  
Such concepts aligned with the regular monitoring of the health of your computing environment, 
makes easier and precise the purchase process, and your life as Capacity Planning Analyst as 
well. 
 
This is a basic article about concepts of performance analysis in Storage Systems. We aim here 
to help those beginners in the discipline that have direct or indirect contact with storage systems, 
and also remember these concepts to those who hadn’t contact with the technology during last 
positions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 
Pode soar um pouco redundante e repetitivo, mas a demanda por sistemas de armazenamento 
tende apenas a crescer, pelo menos durante as próximas décadas. Seja pelo “boom” da 
internet e devices mobile, ou ainda pelas iniciativas de virtualização, Big Data, Cloud 
Computing, etc, etc, etc. Segundo previsões do IDC (International Data Corporation), o volume 
de conteúdo digital armazenado em 2012 para demandas de Big Data, Mobile e Cloud 
Computing, deve atingir a marca de 2.5 ZetaBytes, chegando em 8 ZetaBytes até 2015. Ainda 
com base em pesquisas do mesmo instituto, a previsão para 2012 é de um volume alocado de 
pouco mais de 40 Exabytes em Sistemas de armazenamento de arquivos (NAS), chegando em 
120 Exabytes até 2015. Os gráficos abaixo demonstram algumas destas previsões. 
 

 

 
 

 
 



 
 
Previsões estas coerentes ou não, o fato é que sistemas de armazenamento estarão cada vez 
mais presentes em nosso Data Centers, sendo parte fundamental da infraestrutura de suporte 
de nossas principais soluções em TI. E trabalhar com um crescimento tão considerável no 
volume de informações a ser armazenado, traz como consequências básicas desafios no 
gerenciamento técnico e financeiro destes recursos. No que diz respeito ao gerenciamento 
técnico, podemos mencionar a demanda quase que diária por alocação destes recursos em 
seus servidores, o que demandará cada vez mais automatização. Por consequência obvia, 
teremos o desafio na gestão de seu “Controle de Estoque”, bem como a gestão de 
desempenho destas “caixas pretas”.  
 
A avaliação de desempenho deve ser uma tarefa constante durante o ciclo de vida de um 
sistema de disco. Ela se inicia muito antes da implantação do próprio hardware, ou seja, o 
projeto de um sistema de armazenamento vai muito além da simples alocação de espaço para 
um determinado servidor.  Garantir um desempenho satisfatório para as  aplicações que 
suportam seu negócio é um desafio para todo administrador de storage. 
 
E quando menciono o gerenciamento financeiro, levo em consideração nossas metas cada vez 
mais “desafiadoras” de redução de custos. Não há como lidar com estes desafios sem antes ter 
um profundo conhecimento de sua infraestrutura.  
 
Em decorrência das ultimas demandas de TI e como consequência as fortes pressões por 
redução de custos, os sistemas de armazenamento vem sofrendo melhorias e inovações em 



suas implementações. Vamos focar neste artigo sobrea arquitetura mais comum observada no 
mercado, onde temos o acesso aos dados através de comandos SCSI dos servidores para o 
Storage (block access) , sem deixar de mencionar arquiteturas de Unified Storage, onde temos 
acesso aos dados através de comandos SCSI, NAS e Object access.  
A avaliação de tecnologias como Scale-out NAS e iniciativas como o OpenStorage está 
prevista para trabalhos futuros.  
 
Das raízes ao futuro 
 
Fica difícil entender o presente, e quem sabe fazer previsões do futuro, sem antes entender o 
passado. Não pretendo aqui fazer uma análise profunda do passado dos sistemas de 
armazenamento, mas acredito que algumas coisas farão mais sentido se pudermos dar uma 
pequena olhada no passado. A figura abaixo resume bem a mensagem. Créditos para Larry 
Freeman (Dr Dedupe), que apresenta essa história com uma analogia as fases de crescimento 
humano. 

 
No início dos tempos os sistemas de armazenamento eram monolíticos, mais caros do que 
hoje em dia, ainda mais proprietários, e atachados diretamente nos Mainframes. Nos anos 80, 
com sistemas Unix, tivemos o nascimento de File Servers, baseados no NFS da Sun. Nos anos 
90 tivemos a popularização de sistemas de armazenamento de grande porte compatíveis com 
sistemas distribuídos baseados em Unix, sistemas atachados via SAN, bem como a 
consolidação dos File Servers, agora chamados de NAS (Network Attached Storage). Nesta 
época ainda, algumas empresas começaram a trabalhar com a ideia de “commodity” hardware. 
Com a primeira década do século XXI tivemos considerável evolução na inteligência e lista 
serviços suportados, além da virtualização e suporte a multiprotocolos em um mesmo sistema 
(FC, FCoE, iSCSI, NAS, Object Storage). Sobre o futuro confesso que ainda não tenho 
argumentos consistentes, mas dizem por aí que teremos sistemas totalmente alinhados com as 
necessidades da “Nuvem”. Me arrisco a afirmar apenas que continuaremos o avanço na 
inteligência destes sistemas. 
 



  
IBM 350 Storage Unit, 1956, Capacidade de 3.75 megabytes    EMC VMAX 40K, 2012, Capacidade de até 3 Petabytes             NetApp FAS6280, 2012, Capacidade de 4,3 
Petabytes 
 
 
Arquitetura 
 
A figura abaixo, extraída de um artigo comercial de um grande fabricante de hardware, 
descreve com detalhes a arquitetura de um sistema de armazenamento de pequeno e médio 
porte. As velocidades, quantidades e capacidades dos componentes podem variar, mas temos 
aqui um bom ponto de partida.  

 
  



 
A seguir descrevo os principais componentes relevantes para nosso estudo: 
 

● Controladores de I/O: Acessados através das portas de Front-End (Fibre Channel ou 
iSCSI), gerenciam toda a inteligência do sistema (como já era de se esperar!) e são a 
principal interface entre o host e o disco. São compostos basicamente por: 

 
○ Processadores: Responsáveis pelo processamento de cada I/O no sistema. 

   
○ Memória Cache: Permite que as escritas sejam devolvidas para o host sem a 

necessidade do destage direto para disco, reduzindo o tempo de resposta do 
sistema. Leituras podem ser realizadas em memória cache, mas dependerão do 
tipo de atividade sobre determinada área em disco.  

 
○ Processadores para cálculo de Paridade (RAID): Componentes especializados 

que permitem a redução do tempo de resposta nas operações de I/O. 
Infelizmente não são adotados por todos os fabricantes de sistemas de 
armazenamento, devido ao custo adicional agregado.  

 
● Portas de Front-End: Viabilizam a comunição do sistema de armazenamento com os 

hosts. Atualmente os protocolos suportados para block-level access (SAN) são o Fibre 
Channel, iSCSI e Fibre Channel over Ethernet (FCoE). É possível, em arquiteturas 
unificadas, trabalhar também com file-level access (NAS) através do protocolos como 
NFS, CIFS, FTP, SFTP, etc. Ou ainda acessar seus dados através do object-level 
access (CAS) com HTTP, HTTPS e API específicas.  

 
● Portas de Backend: Responsáveis pela comunicação entre os Controladores de I/O e os 

discos.  
 

● Discos: Onde os dados estão efetivamente escritos. Podem ser os convencionais 
magnéticos ou os performáticos e caros Discos de Estado Sólido (Discos Flash, SSD, 
EFD, etc).  

 
Caso seja observada elevada utilização ou falha crítica em algum componente, todo o sistema 
fica comprometido. 
 
Leis de Desempenho 
 
É possível citar inúmeros exemplos encontrados na literatura sobre teoria de fila. Entretanto, 
neste artigo, vamos focar apenas na lei de desempenho mais popular, que consegue ser 
simples o bastante para ser entendida por qualquer estudante com contato inicial na disciplina.  
  



A lei de Little é uma das mais importantes leis da teoria das filas. Ela estabelece que o número 
médio de requisições em um sistema é igual ao produto entre a taxa de chegada e o tempo 
médio que a requisição passa no sistema. 
Apesar de ser uma lei intuitivamente razoável, trata-se de um resultado excepcional, se 
considerarmos que ele é válido para a grande maioria das situações, não sendo necessário 
nenhum conhecimento adicional sobre os processos de chegada e saída. A única exigência é 
que o número de requisições que chegam ao sistema seja igual ao número de requisições que 
tem seus serviços completados. E isso implica que o throughput (taxa de serviço) do sistema 
seja igual à taxa de chegada, de onde tiramos: 
N =  A x R 
 
Sendo N o número total de transações no sistema (transações em fila + transações em 
processamento pelas controladoras de I/O); A taxa de chegada das transações no sistema por 
unidades de tempo; e R o tempo de resposta para uma determinada transação chegar, ser 
processada e sair do sistema.  
 
Outra característica interessante da Lei de Little é o fato de ela poder ser aplicada nos mais 
diferentes níveis de um sistema, desde o nível de um único recurso, até o nível de todo o 
sistema. Como exemplo da aplicação da Lei de Little, suponha que um disco tenha sido 
monitorado por um tempo e que se tenha verificado que a taxa de chegada seja de 150 
requisições por segundo e que o tempo médio de serviço seja de 10 milissegundos. É possível 
determinar o número médio de requisições no disco como: 
N = 150 * 0,01 = 1,5 requisições 
 
 
Simplificando, podemos abstrair o subsistema de disco como uma “caixa preta” com dois 
elementos: 
 

● Fila: o local onde a solicitação de I/O espera antes de ser processada pelo controlador 
de I/O. 

● Controlador de I/O do disco: processa um a um os I/Os que estão esperando na fila. 
 
A solicitação de I/O chega no controlador na taxa gerada pelo aplicativo. Esta taxa também é 
chamada de taxa de chegada. Estas solicitações são armazenadas na fila de I/O e o 
controlador de I/O as processa uma a uma conforme mostrado na Figura abaixo. A taxa de 
chegada de I/O, o comprimento da fila e o tempo gasto pelo controlador de I/O para processar 
cada solicitação determinam o desempenho do sistema de disco, que é medido em termos de 
tempo de resposta. 
  
Chegada -> Fila de I/O -> Controlador de I/O -> Solicitação de I/O processada 
  

 



Boas práticas de configuração 
 
● Escolha do tipo de RAID 
 

 
 
RAID é um acrônimo para redundant array of independent disks, implementado nos sistemas 
de armazenamento para garantir a proteção dos dados em caso de falhas físicas nos discos. 
Pode ser disponibilizado através de componentes de hardware específicos ou em nível do 
Sistema Operacional dos sistemas de armazenamento. Atualmente existem arquiteturas de 
sistemas de armazenamento que garantem a disponibilidade dos dados por outros meios de 
implementação. 
 
De acordo com o perfil de sua carga de trabalho e a configuração de processador e memória 
cache do seu sistema de armazenamento, a escolha do tipo de RAID pode influenciar 
diretamente nos tempos de resposta de suas transações.  
 



Tomando como exemplo apenas as configurações mais aplicadas no mercado, podemos ter 
uma pequena noção sobre a afirmação acima mencionada. Por exemplo, em um configuração 
RAID5, onde podemos perder até um disco de cada grupo sem perder o acesso aos dados, 
temos penalidades para escrita uma vez que para cada operação desta natureza é necessário 
o calculo da paridade de cada bloco e a distribuição dos blocos entre o discos do grupo. 
Entretanto, uma vez que todos os discos podem servir durante estas operações, pois os blocos 
de dados são distribuídos (disk striping) entre todos os discos do grupo, temos tempos de 
resposta aceitáveis para operações de leitura. Vale lembrar que durante operações de leitura 
há a necessidade de leitura de blocos de paridade. O RAID5 é uma escolha natural em 
sistemas de armazenamento modernos e com extensa memória cache, pois perdemos apenas 
20% dos discos para que seja garantida a disponibilidade dos dados em caso de falha. 
 
Outro bom exemplo a ser considerado é o RAID10 (ou 1+0), que também nos permite perder 
um disco do grupo. Aqui temos benefícios na escrita, se comparado com o RAID5, pois não há 
a necessidade do calculo de paridade de cada bloco, apenas a cópia deste bloco para outro 
disco do grupo. Como os blocos também estão distribuídos, temos benefícios consideráveis na 
leitura. É uma implementação que traz benefícios para o desempenho, e ainda é muito 
encontrada em ambientes de bancos de dados e/ou aplicações OLTP. Entretanto há um custo 
financeiro adicional se comparado com implementações em RAID5, pois temos a perda de 50% 
dos recursos de disco.  
 
Qual será a característica de I/O de sua aplicação? 90% escrita e 10% leitura? Ou 10% escrita 
e 90% leitura? Qual é o tamanho do seu cache? Quanto pode gastar em discos? Considere 
estas questões antes configurar seus grupos de RAID.   
 
● Disk Striping e Balanceamento de carga 
 
Disk striping é uma técnica que visa a distribuíção dos blocos de I/O entre todos os recursos 
(discos) do grupo de RAID ou do sistema de armazenamento. Com uma distribuição apropriada 
é possível beneficiar-se de uma maior capacidade operacional e por consequência direta 
tempos de resposta adequados para todas as operações no grupo, além de evitar futuras 
possiblidades de hot spots. Lembra-se aplicar a técnica apenas na camada do sistema de 
armazenamento, ou seja, não estendendo para hosts.  
 
Na figura que segue fica claro a diferença de desempenho obtida por sistemas de 
armazenamento com blocos de dados distribuídos simetricamente entre os discos.  
 



 
 
A técnica é válida também para outros recursos do sistema, mas aqui podemos chama-la 
apenas de balanceamento de carga. Por exemplo, em sistema de armazenamento de médio 
porte é importante criar os Raid Groups de maneira a utilizar todas as gavetas de discos 
possíveis para o mesmo. Além de utilizar mais discos no Raid Group, isso evitará eventuais 
gargalos nos canais de comunicação entre as gavetas de disco e as portas de back-end. 
 
Devemos pensar da mesma maneira quando distribuímos as portas de front-end para o N hosts 
que farão uso do sistema de armazenamento.  
 
● Storage Tiering 
 
Ao avaliar as atividades de I/O do seu sistema de armazenamento, é possível observar alguns 
poucos volumes com maior atividade. O percentual destes volumes deve variar conforme sua 
carga de trabalho e características do seu negócio, mas podemos considerar o seguinte 
exemplo: 
 
Um profile de I/O em um sistema de armazenamento com 5000 volumes (LUN’s), onde 
- Somente 10 volumes demandam mais de 500 IOPS ->  < 1% 
- Somente 400 volumes demandam mais de 100 IOPS  -> 8% 
- Restante dos volumes demandam menos de 20 IOPS  -> 91% 
 



 
 
Neste cenário observamos que menos de 1% do volumes geram cerca de 80% das atividades 
de I/O do sistema.  
 
Técnicas de Storage Tiering, ou hierarquização dos dados no sistema de storage, são 
aplicadas com o objetivo de distribuir a carga de trabalho para os recursos corretos no 
momento certo, bem como reduzir o custo total do sistema. É possível reduzir o custo total do 
sistema uma vez que poucos discos de alta performance são necessários, restando cerca de 
90% do sistema com discos de baixa performance, alta capacidade e baixo custo.   
 
Considere adquirir sistemas de armazenamento com suporte automático para a hierarquização 
dos dados, pois é humanamente impossível manter níveis de serviço regulares com 
procedimentos manuais. Basta ter em mente o ciclo de vida da informação. Há uma grande 
probabilidade que logo após migrar determinados dados para os discos rápidos estes já 
estarão elegíveis para discos mais lentos, e novos dados serão criados com o perfil de discos 
de alta performance. 
 
KPI`s,  Métricas, métricas, métricas 
 
Antes de coletar determinadas métricas e sair distribuído gráficos para seu gestor, é muito 
importante entender quais são os indicadores chave de desempenho (KPI’s) para seu sistema. 
Vamos citar aqui os principais ou os mais populares, mas é possível avaliar outras tantas 
métricas disponíveis em sua ferramenta de análise de desempenho.  
 
Durante este artigo mencionamos muito o termo IOPS ou I/O per second. Quando você adquire 
um sistema de armazenamento, provavelmente seu fornecedor lhe vendeu uma determinada 
capacidade em armazenamento de dados e determinada capacidade de IOPS. Ou seja, a 



capacidade máxima de transações de I/O com tempos de resposta aceitáveis para suas 
transações de negócio, algo abaixo de 10 milissegundos sob grandes volumes de IOPS. 
 

 
 
 
Alguns fornecedores publicam testes no Storage Performance Council 
(http://www.storageperformance.org/home/), o que serve como uma boa referencia para lhe 
apoiar na revisão da capacidade relativa de seu sistema. Sim! É importante exercitar isto! 
Revisar os componentes do sistema de armazenamento e certificar se suas capacidade de 
processamento estão coerentes com as especificações fornecidas pelo seu vendedor.  
 
Por exemplo, de maneira simplista, podemos estimar a capacidade do Front End e do Backend  
observando seu percentual de utilização sob determinado volume de IOPS e determinado 
throughput, ou taxa de transferência. Lembrando que a capacidade de IOPS destes 
componentes deve variar conforme o tamanho de bloco do I/O.  
 
A capacidade de IOPS do pool de discos pode ser estimada multiplicando a capacidade relativa 
de cada disco versus o volume total destes componentes, com base em especificações 
fornecidas pelo vendor dos discos. A tabela que segue exemplifica capacidades tipicamente 
observadas no mercado. 



 
 
Outro componente importante a ser medido é a utilização da Memória CACHE. A principal 
métrica a ser observada aqui é o percentual de Cache Hit para operações de escrita, ou seja, a 
taxa de operações de escrita realizadas em Cache. Recomenda-se valores entre 80% e 90%, 
sendo ideal valores próximos a 100%. Lembre-se, quanto maior o volume destas operações em 
cache melhor será o tempo de resposta para sua aplicação.  
 

 
 
 
 



Conclusão 
 
Apresentamos neste artigo alguns conceitos básicos sobre arquitetura, configuração, leis de 
performance a algumas poucos métricas a serem avaliadas em análise de desempenho de 
sistemas de armazenamento. Consideramos estes conceitos um bom ponto de partida para os 
iniciantes na disciplina.  
 
Há um universo considerável de métricas nos sistemas de armazenamento, bem como outros 
conceitos importantes encontrados na teoria de filas que devem ser estudados e aprofundados 
para seja possível avaliações críticas de desempenho e o desenvolvimento de planejamentos 
de capacidade seguros e coerentes com os requerimentos de negócio.  
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