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Impulsionada pelas demandas da 

Rio 2016, A Globosat é líder no 

mercado de TV paga no Bra-

sil, produzindo uma grande 

variedade de programas para 

diversos canais por assinatu-

ra. Embora num dia normal o 

nosso fluxo de produção gere 

aproximadamente 5 TB de 

conteúdo, esse número pode 

crescer para 25 TB em apenas 

um dia durante eventos de 

transmissão em grande escala, 

como os Jogos de Verão no Rio que 

aconteceram no ano passado. Estava claro que 

precisávamos aumentar a nossa capacidade 

de produção para suportar o evento. Devido à 

nossa experiência positiva ao trabalhar com 

a plataforma de armazenamento StorNext da 

Quantum, recorremos à Quantum em busca 

de uma solução robusta e confiável para ar-

mazenar conteúdo de proxy de baixa resolução.

Até recentemente, o conteúdo de proxy 

era mantido no nosso sistema de armazena-

mento on-line baseado em RAID. No entanto, 

com a chegada da Rio 2016 e como havia um 

volume acumulado de material de proxy, re-

conhecemos as demandas adicionais das mais 

variadas produções planejadas para o evento. 

O armazenamento para o conteúdo de proxy 

emergiu como uma lacuna evidente em nossa 

infraestrutura. O nosso objetivo era aumentar 

o armazenamento para o imenso volume de 

arquivos de proxy que estávamos gerando de 

forma mais inteligente do que comprar mais 

discos de edição. O nosso fluxo de produção 

conta com o sistema de arquivos StorNext há 

quase oito anos e o nosso ambiente StorNext 

abrange 2 PB de armazenamento. Aproxima-

damente 40 sistemas de edição não linear estão 

conectados ao sistema de arquivos, e tudo o 

que precisa de edição é editado no StorNext. A 

partir disso, integramos um sistema Lattus de 12 

nós com capacidade de aproximadamente 1 PB 

para servir como um repositório conveniente, 

confiável e escalável para o conteúdo de proxy 

usado no nosso fluxo de edição. 

Proteger o conteúdo de proxy pode não parecer 

uma tarefa tão importante até tentarmos regene-

rar todo esse material a partir de fitas e arquivos 

mantidos em depósito, o que levaria anos de tra-

balho. O armazenamento de objetos Lattus é ideal 

para o nosso conteúdo de proxy, pois facilita um 

crescimento mais econômico e rápido, além de ser 

simples e seguro. Sabemos que, caso haja perda de 

dados em qualquer parte do sistema, eles estarão 

disponíveis em outro local devido à autorrecupe-

ração do sistema. Podemos continuar focados no 

nosso trabalho e fazer a manutenção sem pressa.
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