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OBJETIVO 

Este guia de estudo foi elaborado para ajudá-lo a se preparar para o exame 
Pure Storage FlashArray Architect Professional, número do exame FAP_001. 

AUDIÊNCIA

Este guia de auto-aprendizagem é destinado àqueles que desejam realizar 
atividades de auto-aprendizagem ou revisão antes de fazer o exame Pure 
Storage FlashArray Architect Professional. O guia não pretende substituir 
o treinamento ou tempo de uso com os produtos Pure Storage. 

Como aproveitar ao máximo este guia de estudo: o guia de estudo resume os 
principais tópicos do exame Pure Storage FlashArray Architect Professional para 
você em um formato fácil de usar. Ele está organizado em torno dos objetivos 
do exame, mas não aborda todas as possíveis perguntas do exame e não 
garante o sucesso no próprio exame. Sugerimos que este guia seja usado em 
conjunto com nosso treinamento on-line ou presencial gratuito, abrangendo 
conceitos e administração do FlashArray.

Esperamos que você ache este guia útil em sua jornada rumo à Certificação 
da Pure Storage, e agradecemos seu feedback enviando um e-mail para 
certification@purestorage.com. 
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ARQUITETURA FLASHARRAY

Um controlador FlashArray contém o processador e o complexo de memória que executa o software Purity//FA, 
armazena em buffer os dados recebidos e as interfaces para depósitos de prateleiras, outros controladores e hosts. 
Os controladores FlashArray são sem estado, o que significa que todos os metadados relacionados aos dados 
armazenados em um FlashArray estão contidos no armazenamento do depósito de prateleiras. Portanto, é possível 
substituir o controlador de uma matriz a qualquer momento sem perda de dados. 

Os dados armazenados em um FlashArray passam por uma reorganização contínua para melhorar a utilização 
do armazenamento físico e recuperar o armazenamento ocupado pelos dados que foram ultrapassados pela 
substituição ou exclusão do host.

Conforme uma E/S atravessa a malha em qualquer porta dos controladores Pure Storage ativos/ativos, ela é então 
armazenada em buffer em DRAM e, em seguida, testada em dois dispositivos NVRAM fora dos controladores. 
Depois de concluído, uma confirmação de gravação é enviada de volta ao host para validar os dados como seguros, 
pois os dados agora são totalmente persistentes.  Não há necessidade de qualquer bateria de reserva ou fonte de 
alimentação auxiliar. 

• CONTROLADORES COMPLETAMENTE SEM ESTADO: Todas as informações de configuração e dados em 
trânsito são armazenados em dispositivos NVRAM redundantes. Dito isso, você pode perder um controlador, 
até mesmo perder os dois controladores, e pode substituí-los e voltar a funcionar em minutos. Qualquer estado 
mantido na DRAM dentro do controlador pode ser reproduzido a partir dos dados dentro da NVRAM quando 
o sistema voltar a funcionar. Simples, fácil e com nada para você gerenciar ou se preocupar.

• PREPARAÇÃO PARA TECNOLOGIA DE EFICIÊNCIA: A NVRAM nos permite concluir a eliminação de 
duplicação, a compactação, a remoção de padrões e o provisionamento thin antes que os dados sejam 
gravados nos FlashModules, aumentando a vida útil da mídia flash.

• ARMAZENAMENTO EM BUFFER GRAVA FORA DOS SSDS

• NÃO HÁ NECESSIDADE DE BACKUP DE BATERIA OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUXILIAR

CERTIFICADO PURE 
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O DirectFlash™ implementa uma abordagem refinada (mas tecnicamente difícil): em vez de usar SSDs, ele usa flash 
NAND bruto, conecta-o rapidamente a uma rede (um NVMe aprimorado em PCIe no caso do FlashBlade™) e permite 
que o flash fale diretamente ao nosso software de armazenamento inteligente.

O módulo DirectFlash é uma peça de hardware muito simples, cujo único trabalho é conectar um grande conjunto 
de flash através de tubos NVMe paralelos maciços ao FlashArray. A partir desse ponto, toda a magia está no 
software - o software DirectFlash, que implementa toda a inteligência para gerenciamento de flash que costumava 
viver no SSD globalmente em todo o conjunto flash.

A vantagem arquitetônica aqui é que o paralelismo permite que cada núcleo de cada processador em nossos 
controladores tenha uma fila dedicada para cada módulo DirectFlash.  Para efeito de comparação, em nossos 
módulos flash baseados em SSD tradicionais, habilitamos uma profundidade de fila de 8, portanto, os módulos 
DirectFlash fornecem uma melhoria de 32X no paralelismo.  Além do paralelismo, a E/S para o DFM é determinística 
- é pouco endereçável e há tempo de acesso consistente para cada bloco de flash - eliminando o jogo de 
adivinhação de latência do flash.

Além disso, o DFM é 100% provisionado, o que significa que o Purity e o Software DirectFlash podem “ver” 100% 
do flash no sistema.  Um SSD de consumidor tradicional tem ~8% de superprovisionamento, e os NVMe SSDs e 
SAS de desempenho empresarial podem ter até 50% de provisionamento excessivo, ou flash simplesmente oculto 
do sistema.  Ao combinar esse provisionamento de 100% com o gerenciamento de flash global mais eficiente do 
software DirectFlash, o DFM oferece entre 14 e 36% mais capacidade efetiva a partir do mesmo flash bruto.

NVMe over Fabrics é a base para a nossa nova prateleira DirectFlash.  Exatamente os mesmos módulos DirectFlash 
usados no chassi FlashArray//X são usados na prateleira DirectFlash.  A prateleira se conecta ao FlashArray//X 
por meio do RoCE em execução na Internet de 50 Gb/s.  Nosso novo controlador de prateleira DirectFlash se 
traduz entre o NVMe sobre o Fabrics e o NVMe (via PCIe).  A tradução é simples, porque os comandos e respostas 
permanecem no NVMe.  O controlador de prateleira transfere a movimentação de dados para o hardware RoCE.  
Nosso software é altamente eficiente, construído com uma arquitetura avançada sem trava, multicore e executada 
no modo de pesquisa sem comutadores de contexto.

RAID-HA - Esquema dinâmico de vários níveis do FlashArray para proteção contra perda de dados devido a erros 
de leitura incorrigíveis e falhas de dispositivos. O RAID-HA minimiza o impacto da recuperação de erros de leitura 
e ajusta automaticamente os parâmetros de proteção com base na natureza dos dados armazenados e das 
condições em uma matriz.

Áreas de foco

• Revisar os componentes que compõem o FlashArray

• Entender o impacto nos metadados de controladores sem estado

• Entender o processo de preparação do plano de fundo

• Entender como as E/S de gravação são processadas

• Identificar a função que a NVRAM desempenha nas gravações de E/S

• Entender os princípios de design de hardware e software do DirectFlash

• Identificar os protocolos usados pela prateleira DirectFlash

• Revisar como o FlashArray protege a disponibilidade dos dados

RECURSOS DE ESTUDO

• Confiabilidade do Purity
CERTIFICADO PURE 
STORAGE
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GUI

ANÁLISE 

Por padrão, o Purity//FA exibe os detalhes de desempenho para toda a matriz. Para analisar os detalhes de 
desempenho de volumes específicos, clique na subguia Volumes [Volumes], na parte superior da página 
Desempenho [Performance], selecione Volumes [Volumes] na lista suspensa e selecione os volumes que deseja 
analisar. Para analisar os detalhes de desempenho de volumes com grupos de volume específicos, clique na subguia 
Volumes [Volumes] na parte superior da página Desempenho [Performance], selecione Grupos de volume [Volume 
Groups] na lista suspensa e selecione os grupos de volume que deseja analisar. Você pode analisar até cinco 
volumes e grupos de volume de uma só vez. 

Clique em Limpar tudo [Clear All] para limpar as seleções e exibir novamente os detalhes de desempenho de todos 
os volumes. A página Análise > Desempenho [Analysis > Performance] inclui gráficos de latência, IOPS e largura de 
banda. Os pop-ups pontuais em cada um dos gráficos de desempenho exibem os seguintes valores:

LATÊNCIA 

O gráfico de latência exibe os tempos médios de latência para várias operações.

• SAN - Tempo médio, medido em milissegundos, necessário para transferir dados entre o iniciador e a matriz. 
Os tempos de SAN são exibidos apenas em gráficos de um tipo de E/S, como Leitura [Read] ou Gravação 
[Write].

• Latência de leitura (R) - Tempo médio de chegada à conclusão, medido em milissegundos, para uma operação 
de leitura

• Latência de gravação (W) - Tempo médio de chegada à conclusão, medido em milissegundos, para uma 
operação de gravação

• Latência de gravação espelhada (MW) - Tempo médio de chegada à conclusão, medido em milissegundos, 
para uma operação de gravação. Representa a soma de gravações de hosts no pod do volume e de matrizes 
remotas que são replicadas de maneira síncrona no pod do volume

• Profundidade da fila - Número médio de solicitações de E/S enfileiradas para todos os volumes

IOPS

O gráfico IOPS (operações de entrada/saída por segundo) exibe solicitações de E/S processadas por segundo pela 
matriz. Essa métrica conta as solicitações por segundo, independentemente do volume de dados transferidos em 
cada um.

• IOPS de leitura (R) - Número de solicitações de leitura processadas por segundo.

• IOPS de gravação (W) - Número de solicitações de gravação processadas por segundo.

• IOPS de gravação espelhada (MW) - Número de solicitações de gravação processadas por segundo. 
Representa a soma de gravações de hosts no pod do volume e de matrizes remotas que são replicadas de 
maneira síncrona no pod do volume.

CERTIFICADO PURE 
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LARGURA DE BANDA

O gráfico de largura de banda exibe o número de bytes transferidos por segundo para todos os sistemas de 
arquivos. Os dados são contados em sua forma expandida em vez da forma reduzida armazenada na matriz para 
refletir verdadeiramente o que é transferido pela rede de armazenamento. A largura de banda de metadados não 
está incluída nesses números. 

• Largura de banda de leitura (R) - Número de bytes lidos por segundo. 

• Largura de banda de gravação (W) - Número de bytes gravados por segundo.

• Largura de banda de gravação espelhada (MW) - Número de bytes gravados no volume por segundo. 
Representa a soma de gravações de hosts no pod do volume e de matrizes remotas que são replicadas de 
maneira síncrona no pod do volume.

CAPACIDADE

O gráfico Capacidade da matriz exibe a quantidade de armazenamento físico utilizável na matriz e a quantidade de 
armazenamento ocupado por dados e metadados. As flutuações do ponto de dados representam alterações no 
armazenamento físico consumido por um volume.

No gráfico Capacidade da matriz, o pop-up pontual exibe as seguintes métricas:

• Espaço vazio: Espaço não utilizado disponível para alocação. 

• Sistema: Espaço físico ocupado pelos metadados da matriz interna.

• Espaço compartilhado: Espaço físico ocupado por dados sem duplicação, o que significa que o espaço é 
compartilhado com outros volumes e capturas instantâneas como resultado da eliminação de duplicação de 
dados.

• Snapshots: Espaço físico ocupado por dados exclusivos para um ou mais instantâneos.

• Volumes: Espaço físico ocupado por dados de volume que não são compartilhados entre os volumes, 
excluindo metadados de matriz e instantâneos.

• Usado: Espaço de armazenamento físico ocupado por volume, instantâneo, espaço compartilhado e dados do 
sistema.

• Capacidade utilizável: Espaço físico total utilizável na matriz.

• Redução de dados: Proporção de setores mapeados em um volume vs. a quantidade de espaço físico que os 
dados ocupam após a compactação e a eliminação de duplicação de dados. A taxa de redução de dados não 
inclui economias de provisionamento thin.

O gráfico Capacidade do host exibe o tamanho provisionado de todos os volumes selecionados. No gráfico 
Capacidade do host, o pop-up pontual exibe as seguintes métricas:

• Provisionado: Tamanho total provisionado de todos os volumes. Representa a capacidade de armazenamento 
reportada aos hosts. A página Configurações > Sistema [Settings > System] exibe e gerencia os atributos gerais 
da matriz do FlashArray.

Áreas de foco

• Identificar os detalhes fornecidos pela seção Análise da GUI

• Identificar as métricas rastreadas para latência, IOPs, largura de banda e capacidade CERTIFICADO PURE 
STORAGE
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REDUÇÃO DE DADOS

AS TECNOLOGIAS DE EFICIÊNCIA DE CAPACIDADE evitam ou liberam a capacidade “não utilizada” dentro de um 
volume de armazenamento para que esteja disponível para uso por outros volumes, aumentando assim a eficiência 
do armazenamento. Exemplos de tecnologias de eficiência de capacidade incluem provisionamento thin, detecção 
zero e Unmap. Os resultados das tecnologias de eficiência de capacidade NÃO estão incluídos no número de 
redução de dados mostrado na GUI.

AS TECNOLOGIAS DE REDUÇÃO DE DADOS reduzem o tamanho real dos dados. Por exemplo, 10 TBs de dados 
podem ser reduzidos para 2 TBs com redução de dados de 5 para 1. Exemplos de tecnologias de redução de dados 
incluem eliminação de duplicação, compactação, remoção de padrões, redução profunda (realizada durante a coleta 
de lixo) e redução de cópia (para comandos clones e xCopy, não para instantâneos). A redução de dados resulta em 
dois benefícios importantes: ela permite que você atenda às suas necessidades de capacidade utilizável com uma 
quantidade menor de capacidade bruta, reduzindo assim o uso de $/GB e maximiza a vida útil do flash, reduzindo 
as E/S de gravação para flash. O objetivo do teste de desempenho é aproximar sua carga de trabalho de produção 
da melhor forma possível. O teste de desempenho com cargas de trabalho sintéticas usando dados não redutíveis 
pode mostrar até 85% menos IOPS do que com cargas de trabalho redutíveis. Nossa experiência com clientes é que 
quase todos os conjuntos de dados e cargas de trabalho são redutíveis por um FlashArray da Pure Storage.

REMOÇÃO DE PADRÕES

A remoção de padrões identifica e remove padrões binários repetitivos, incluindo zeros. Além da economia de 
capacidade, a remoção de padrões reduz o volume de dados a serem processados pelo mecanismo de varredura e 
compactação dedupe. O software trata setores com preenchimento zero como se tivessem sido aparados, nenhum 
espaço é alocado para eles.

ELIMINAÇÃO DE DUPLICAÇÃO

A eliminação de duplicação em linha e de alto desempenho opera em um intervalo de tamanho de bloco variável 
alinhado de 512 bytes de 4 a 32K. O Purity//FA calcula um valor de hash para cada setor de entrada e tenta 
determinar se outro setor com o mesmo valor de hash foi armazenado na matriz. Em caso afirmativo, o setor é lido e 
comparado com o recebido para evitar a possibilidade de falseamento. Em vez de armazenar o setor de entrada de 
forma redundante, o Purity//FA armazena uma referência adicional à representação de dados únicos. O Purity//FA 
elimina a duplicação dos dados globalmente (em toda matriz), portanto, se um setor idêntico estiver armazenado em 
uma matriz, ele será um candidato a eliminação de duplicação, independentemente do(s) volume(s) com o qual ele 
esteja associado. Somente blocos únicos de dados são salvos no flash, removendo até mesmo as duplicatas que as 
arquiteturas de blocos fixos perdem. O melhor de tudo, essas economias são entregues sem exigir qualquer ajuste.

COMPACTAÇÃO 

A compactação em linha reduz os dados para usar menos capacidade do que o formato original. O layout de gravação 
somente de acréscimo e o endereçamento variável otimizam a economia de compactação removendo o espaço 
desperdiçado que as arquiteturas de bloco fixo introduzem. Combinada com redução profunda, a compactação 
oferece redução de dados de 2 a 4 vezes e é a principal forma de redução de dados para bancos de dados.

CERTIFICADO PURE 
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REDUÇÃO PROFUNDA

O Purity Reduce não para na compactação em linha - algoritmos de compactação adicionais, mais pesados, são 
aplicados após o processo, o que aumenta a economia em dados que foram compactados em linha. A maioria dos 
outros produtos totalmente flash não tem o uso de múltiplos algoritmos de compactação e simplesmente não obtêm 
essas economias.

REDUÇÃO DE CÓPIAS

Copiar dados em um FlashArray envolve apenas metadados! Aproveitando o mecanismo de redução de dados, o 
Purity fornece cópias instantâneas de dados deduplicados para os comandos instantâneos, clones, replicação e xCopy.

Áreas de foco

• Entender como as tecnologias de redução de dados são usadas no FlashArray

• Identificar quais tecnologias de eficiência de capacidade estão incluídas no rastreamento de redução de dados

• Identificar os componentes de redução de dados usados no FlashArray

RECURSOS DE ESTUDO
• Confiabilidade do Purity

FATORES DE DESEMPENHO

No gráfico de latência, você encontrará Profundidade da fila. A profundidade da fila é definida como o número de 
processamento pendente de comandos SCSI enfileirados. Outra definição menos rígida seria o número de solicitações 
de E/S pendentes. A profundidade da fila é gerenciada em vários pontos ao longo de um caminho da SAN, o SO 
do iniciador, o HBA, os switches da SAN e a matriz. Por si só, a profundidade da fila não é muito útil, é referente ao 
contexto. Mas, saiba que a alta profundidade da fila pode simplesmente significar que as coisas estão movimentadas. 
Quando a profundidade da fila excede aproximadamente 100, a matriz Pure registrará latências mais altas à medida 
que enfileira mais comandos.

O gráfico IOPS informa o tamanho médio de E/S. Tenha em mente que este é o tamanho “médio” de E/S. Se você tem 3 
volumes, a média pode significar alguma coisa. Se você tiver 100 ou mais volumes, será mais útil visualizá-lo como uma 
média móvel. Em geral, demora mais para escrever uma grande E/S do que uma pequena E/S. E/S de 8 KB devem ser 
rápidas para escrever, E/S de 1 MB obviamente precisarão de mais tempo para serem gravadas. Por exemplo, por padrão, 
o SQL Server usará E/S de tamanho jumbo (normalmente de 1 MB) para executar operações de backup e restauração. Isso 
pode afetar negativamente a latência de E/S para outras operações em sua matriz, a menos que aproveite a QoS. 

Largura de banda é a questão. A largura de banda é uma maneira de medir quanto tempo leva para fazer um trabalho. 
Se você tiver um trabalho que requer 60 minutos para ser concluído em uma matriz baseada em disco, ao atualizar para 
o Flash, esse tempo de trabalho será reduzido. Menos tempo significa que você tem mais largura de banda. Largura de 
banda é o verificador de sanidade. Se os usuários estiverem reclamando de latência em um ambiente de VDI, verifique 
a largura de banda. Em momentos de carga alta, a largura de banda deve ser muito impressionante. Às vezes, as 
latências mais altas (e profundidade de fila) podem acontecer depois. A largura de banda deve sempre ser vista como o 
status geral da matriz, já que largura de banda alta pode significar números mais altos em todas as outras métricas.

Áreas de foco

• Entender o impacto da profundidade da fila, do tamanho médio de E/S e da largura de banda para o desempenho

9
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ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS E DE TAMANHO DA MATRIZ

 

RECURSOS DE ESTUDO

• Dimensionamento de capacidade

• Análise de desempenho

REPLICAÇÃO SÍNCRONA DO ACTIVECLUSTER

Queríamos que os administradores que gerenciam um FlashArray simplesmente mantivessem o gerenciamento da 
matriz da mesma forma que estavam acostumados, independentemente da matriz estar ou não participando de um 
ActiveCluster. Para tanto, todas as tarefas administrativas, como a criação de volumes, a criação de instantâneos, 
a criação de clones, o gerenciamento de replicação assíncrona e o gerenciamento do descarregamento de 
instantâneos para o NFS e a nuvem, são feitos da mesma maneira, independentemente de você estar gerenciando 
volumes em uma única matriz ou no ActiveCluster. Introduzimos apenas um novo comando, o comando purepod, em 
nosso modelo de gerenciamento para habilitar a configuração do ActiveCluster. 

A CONFIGURAÇÃO DO ACTIVECLUSTER pode ser feita em 4 etapas fáceis. Três delas são os mesmos comandos 
com os quais qualquer administrador do FlashArray já está familiarizado.

10
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ETAPA 1: Conecte os dois FlashArrays - A conexão das duas matrizes para o ActiveCluster é feita da mesma maneira 
que fizemos para a replicação assíncrona. Nós simplesmente introduzimos um novo tipo de conexão “Replicação 
de sincronização”. Quadros jumbo (MTU tamanho 9000) são suportados para replicação. Se estiver usando quadros 
jumbo, verifique se os dispositivos de rede entre as matrizes foram configurados para suportar o tamanho maior 
de MTU. Conectar matrizes entre si requer acesso às portas 443 e 8117. As portas 443 e 8117 são usadas para 
operações de conexão e desconexão. A transferência de dados de replicação usa apenas a porta 8117.

ETAPA 2: Criar e estender um pod - Um pod define um conjunto de objetos que podem existir em duas matrizes 
simultaneamente, como se houvesse apenas uma instância estendida de cada objeto. Isso permite que os objetos 
no pod sejam gerenciados como uma entidade em vez de duas, mas a partir de qualquer matriz. Os pods podem 
conter volumes, instantâneos, clones, grupos de proteção (para agendamento de instantâneos e replicação 
assíncrona) e outras informações de configuração, como quais volumes estão conectados a quais hosts e 
estatísticas de desempenho e informações de registro de auditoria da segurança. O pod funciona como um grupo 
de consistências, garantindo que vários volumes no mesmo conjunto permaneçam consistentes na ordem de 
gravação. Pods são necessários para o ActiveCluster.

ETAPA 3: Criar um volume - Simplesmente preceda o nome do pod ao nome do volume e separe-os com :: isso 
significa que quaisquer scripts ou chamadas REST que gerenciem objetos no FlashArray funcionam da mesma 
maneira, simplesmente usando o nome completo do volume do pod1::vol1. Um administrador também pode 
mover os volumes existentes para um pod (que é 100% sem interrupções) e depois estender esse pod entre dois 
FlashArrays. Ao configurar os volumes existentes para o ActiveCluster, nossa tecnologia de replicação assíncrona 
é usada em segundo plano para executar a cópia da linha de base inicial dos dados entre as duas matrizes. Nosso 
mecanismo de replicação assíncrona é sensível à redução de dados, o que significa que mantemos a compactação 
e a eliminação de duplicação de dados à medida que transferimos dados de arrayA para arrayB.

ETAPA 4: Conectar hosts - Os hosts podem ser conectados e fazer leituras e gravações no mesmo volume em 
ambas as matrizes.

O ActiveCluster usa a configuração de matriz preferencial para garantir que os hosts tenham o melhor desempenho 
possível, expondo caminhos otimizados para hosts que preferem essa matriz e caminhos não otimizados para hosts 
que não preferem essa matriz. Em seguida, os hosts distribuirão E/S pelos caminhos otimizados de acordo com a 
política de seleção de caminho do host, ou RR (round robin [repetição alternada]) ou LQD (least queue depth [menos 
profundidade de fila]). O host não usará os caminhos não otimizados para E/S de front-end na matriz, a menos que 
os caminhos otimizados não estejam disponíveis. 

A solução Pure Storage fornece isso automaticamente, utilizando um mediador integrado baseado em nuvem. O 
Pure1® Cloud Mediator fornece duas funções principais:

Impede que ocorra uma condição de raciocínio dividido em que ambas as matrizes estejam permitindo, 
independentemente, o acesso aos dados sem sincronização entre as matrizes. Determine qual matriz continuará 
a serviço de E/S para volumes replicados em sincronia no caso de uma interrupção de link de replicação. O Pure1 
Cloud Mediator tem as seguintes vantagens sobre um componente típico de eleitor ou testemunha:

BENEFÍCIOS OPERACIONAIS DO SAAS

Como em qualquer solução SaaS, a complexidade da manutenção operacional é removida: nada para instalar no 
local, nenhum hardware ou software para manter, nada para configurar e suportar a HA, nenhuma atualização de 
patch de segurança, etc.

AUTOMATICAMENTE UM TERCEIRO SITE

O Pure1 Cloud Mediator está inerentemente em um domínio de falha separado de uma  
das duas matrizes. 11
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CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA

As matrizes configuradas para o ActiveCluster se conectarão automaticamente e usarão o Pure1 Cloud Mediator.

NENHUMA CONFIGURAÇÃO INCORRETA

Com a configuração automática e padrão, não há risco de que o mediador possa estar configurado incorretamente.

NENHUMA INTERVENÇÃO HUMANA

Um número significativo de problemas em soluções de replicação síncrona ativa/ativa, particularmente aqueles 
relacionados ao raciocínio dividido acidental, estão relacionados ao erro humano. Um mediador automatizado não 
humano elimina o erro do operador da equação.

MEDIAÇÃO PASSIVA

O acesso contínuo ao mediador não é necessário nas operações normais. As matrizes monitorarão a disponibilidade 
do mediador, no entanto, se perderem a conexão com o mediador, elas continuarão a replicar e fornecer dados 
de maneira síncrona, desde que o link de replicação esteja ativo. A mediação de failover do ActiveCluster também 
pode ser fornecida usando um mediador local distribuído como um arquivo OVF e implantado como uma VM. 
Os comportamentos de failover são exatamente os mesmos que os do Pure1 Cloud Mediator, o mediador local 
simplesmente substitui a função do Pure1 Cloud Mediator durante eventos de failover.

COMO OCORRE UM FAILOVER TRANSPARENTE

No caso das matrizes não poderem mais se comunicar umas com as outras pela interconexão de replicação, ambas 
as matrizes pausarão brevemente a E/S e entrarão em contato com o mediador para determinar qual matriz pode 
permanecer ativa para cada pod replicado de sincronização. A primeira matriz a alcançar o mediador pode manter 
seus pods sincronizados on-line. A segunda matriz a alcançar o mediador deve parar de fazer manutenção de E/S 
em seus volumes replicados em sincronia, a fim de evitar o raciocínio dividido. Toda a operação ocorre dentro dos 
tempos limite de E/S do host padrão para garantir que os aplicativos não passem de uma pausa e um retorno de E/S.

Áreas de foco

• Compreender as etapas necessárias para ativar e configurar o ActiveCluster

• Identificar os componentes de uma configuração do ActiveCluster

• Entender o propósito do Pure1 Cloud Mediator

RECURSOS DE ESTUDO

• ActiveCluster - Simples clustering estendido para todos

• Guia de configuração da replicação do FlashRecover e melhores práticas

• Requisitos de replicação do Purity e matriz de interoperabilidade

• Replicação síncrona para o relatório técnico do FlashArrays 170101
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QoS

QoS SEMPRE LIGADO

O Purity monitora constantemente a E/S recebida e é capaz de determinar quando a matriz está “muito ocupada” 
para fornecer desempenho previsível de sub-ms e detecta automaticamente quais volumes estão consumindo mais 
do que sua cota de recursos e, em seguida, limita essa carga de trabalho para evitar a degradação do desempenho 
em todas as outras cargas de trabalho.

CLASSES DE DESEMPENHO

As classes de desempenho são criadas sobre o QoS sempre ligado e oferecem a oportunidade de especificar 
uma classe de desempenho (ouro/prata/bronze) para um único volume ou uma carga de trabalho/locatário. 
Essa abordagem permite consolidar cargas de trabalho e aloca desempenho a aplicativos quando o sistema se 
aproxima de 100% de utilização de desempenho. Essa implementação é ideal para consolidar aplicativos e rotular 
alguns como de missão crítica, permitindo o afunilamento de aplicativos menos críticos no caso de contenção do 
desempenho do sistema.

LIMITES DE DESEMPENHO

Os limites de desempenho introduzem limites de taxa de transferência em uma base por volume ou carga de 
trabalho/locatário. Esse é um limite rígido que determinará o desempenho máximo que uma determinada carga de 
trabalho pode consumir antes de ser acelerada. 

Os limites podem ser usados em conjunto com as classes de desempenho para permitir casos de uso interessantes 
em que os provedores de serviços podem criar um catálogo para atender aos mínimos, máximos e disparos. 
As classes de desempenho garantirão que, se o sistema atingir a saturação de desempenho (e houver cargas 
de trabalho menos importantes para atender à demanda de desempenho das classes Ouro), os mínimos serão 
atendidos para cargas de classes mais altas e quando o sistema estiver abaixo da saturação de desempenho, todas 
as cargas de trabalho serão disparadas. Para este caso de uso, os limites podem ser configurados para representar 
o valor de pico do disparo.

Áreas de foco

• Identificar as classes de desempenho do QoS

• Entender como definir limites de taxa de transferência

RECURSOS DE ESTUDO

• Perguntas frequentes do QoS
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PURITY

PURITY SECURE

O Purity for FlashArray oferece uma plataforma de tecnologia eficaz para regulamentos de conformidade, incluindo 
proteção de dados e regulamentos de privacidade, como o GDPR, e obteve uma Certificação de Critérios Comuns 
do NIAP. A segurança de dados é fornecida pela criptografia de dados em repouso AES-256 validada com FIPS  
140-2, integração KMIP e bloqueio rápido de dados para bloqueio instantâneo com base em cartão inteligente da 
matriz. 

PURITY RUN

Agora você pode executar VMs, contêineres ou aplicativos personalizados no FlashArray! O Windows File Services 
é o primeiro serviço de dados criado no Purity Run, adicionando suporte SMB ao FlashArray. Os parceiros e clientes 
do sistema Eco também podem utilizar o Purity Run para aplicativos personalizados.

RBAC

O controle de acesso baseado em função requer o uso de contas externas em um serviço de diretório externo. 
O RBAC é obtido configurando grupos no diretório que correspondam aos seguintes grupos de permissões 
(funções) na matriz e, em seguida, atribuindo usuários a esses grupos no diretório.

GRUPO ARRAY ADMIN: Os usuários do Array Admin têm todos os privilégios dos usuários do Storage Admin, além 
da capacidade de realizar alterações em toda a matriz. Em outras palavras, os usuários do Array Admin podem 
executar todas as operações do FlashArray.

GRUPO STORAGE ADMIN: Os usuários do Storage Admin têm todos os privilégios de usuários Read Only, além da 
capacidade de executar comandos relacionados a operações de armazenamento, como administrar volumes, hosts 
e grupos de hosts. Os usuários do Storage Admin não podem executar operações que lidam com configurações 
globais e do sistema.

GRUPO READ ONLY: Os usuários Read Only possuem privilégios de somente leitura para executar comandos que 
transmitam o estado da matriz. Usuários Read Only não podem alterar o estado da matriz.

Áreas de foco

• Identificar os diferentes recursos de segurança no Purity

• Entender os casos de uso do Purity Run

• Identificar os tipos de grupo configuráveis usando o controle de acesso baseado em função

RECURSOS DE ESTUDO

• Recursos do Purity

• API de descanso

• Controle de acesso baseado em função
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CONFIGURAÇÃO DO FLASHARRAY

VOLUMES

Os FlashArrays eliminam os conceitos orientados à unidade, como grupos de RAID e unidades sobressalentes 
comuns a matrizes de disco. O Purity//FA trata toda a capacidade de armazenamento de todos os módulos flash 
em uma matriz como um único conjunto homogêneo, do qual ele aloca armazenamento somente quando os hosts 
gravam dados em volumes criados por administradores. Portanto, a criação de um volume do FlashArray requer 
apenas um nome de volume, a ser usado em operações e exibições administrativas, e um tamanho provisionado.

1. Selecione Armazenamento > Volumes [Storage > Volumes].

2. No painel Volumes [Volumes], clique no ícone do menu e selecione Criar [Create]... A caixa de diálogo Criar 
volume [Create Volume] é exibida.

3. No campo Contêiner [Container], selecione o local raiz, o pod ou o grupo de volumes em que o volume será 
criado.

4. No campo Nome [Name], digite o nome do novo volume.

5. No campo Tamanho provisionado [Provisioned Size], especifique o número de tamanho e a unidade de 
tamanho provisionados (virtuais). O tamanho do volume deve estar entre um megabyte e quatro petabytes.  
O tamanho provisionado é relatado aos hosts.

6. Clique em Criar [Create].

Criar um volume cria estruturas de dados persistentes na matriz, mas não aloca armazenamento físico.  
O Purity//FA aloca o armazenamento físico somente quando os hosts gravam dados. Portanto, a criação de volume 
é quase instantânea. Os volumes não consomem armazenamento físico até que os dados sejam realmente gravados, 
portanto, a criação de volume não tem efeito imediato no consumo de armazenamento físico de uma matriz.

REDIMENSIONE um volume existente para alterar a capacidade virtual do volume, conforme percebido pelos hosts. 
As alterações de tamanho do volume são imediatamente visíveis para os hosts conectados. Se você diminuir 
(truncar) o tamanho do volume, o Purity//FA tira automaticamente um instantâneo de desfazer do volume. 
O instantâneo de desfazer insere um período de 24 horas de suspensão da erradicação, após o qual o instantâneo 
é destruído. Durante o período de 24 horas pendentes, a captura instantânea de desfazer pode ser visualizada, 
recuperada ou erradicada permanentemente na pasta Volumes destruídos [Destroyed Volumes]. Aumentar 
o tamanho de um volume truncado não restaurará nenhum dado perdido quando o volume foi truncado pela 
primeira vez. 

COPIE um volume para criar um novo volume ou substituir um existente. Depois de copiar um volume, a origem do 
volume novo ou substituído é configurada para o nome do volume de origem.

DESTRUA um volume se não for mais necessário. Quando você destrói um volume, o Purity//FA tira 
automaticamente um instantâneo de desfazer do volume. O instantâneo de desfazer entra em um período de 24 
horas de erradicação pendente. Durante o período de 24 horas pendentes, a captura instantânea de desfazer pode 
ser visualizada, recuperada ou erradicada permanentemente na pasta Volumes destruídos [Destroyed Volumes]. 
A erradicação de um volume oblitera completamente os dados dentro do volume, permitindo que o Purity//FA 
recupere o espaço de armazenamento ocupado pelos dados. Após o período de 24 horas pendentes, o instantâneo 
de desfazer é completamente erradicado e não pode mais ser recuperado.

CERTIFICADO PURE 
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HOSTS

O host organiza os endereços da rede de armazenamento, os nomes mundiais de Fibre Channel (WWNs) ou os 
nomes qualificados de iSCSI (IQNs), que identificam os iniciadores do computador host. O host se comunica com a 
matriz através das portas Fibre Channel ou iSCSI. A matriz aceita e responde aos comandos recebidos em qualquer 
uma das suas portas de qualquer um dos WWNs ou IQNs associados a um host. 

O Purity//FA não criará um host se: 

7. O nome especificado já está associado a outro host na matriz.

8. Qualquer um dos WWNs ou IQNs especificados já esteja associado a um host existente na matriz.

9. A criação do host exceder o limite de hosts simultâneos, ou a criação do WWN ou do IQN exceder o limite de 
iniciadores simultâneos.

O Purity//FA não excluirá um host se:

• O host tiver conexões privadas com um ou mais volumes.

O Purity//FA não associará um WWN ou IQN a um host se:

• A criação do WWN ou IQN exceder o número máximo de iniciadores concorrentes.

• O WWN ou IQN especificado já estiver associado a outro host na matriz. Os hosts são configurados através da 
GUI (Armazenamento > Hosts) [Storage > Hosts] e CLI (comando purehost).

As conexões do volume do host são executadas através da GUI (Armazenamento > Hosts e Armazenamento > 
Volumes) e CLI (comandos de conexão purehgroup, conexão purehgroup e conexão purevol). 

A página Conexões [Connections] exibe detalhes de conectividade entre os hosts do Purity//FA e as portas da 
matriz. O painel Conexões do host exibe uma lista de hosts, o status de conectividade de cada host e o número de 
portas do iniciador associadas a cada host. Os status de conectividade variam de “Nenhum”, quando o host não 
possui nenhum caminho para qualquer porta de destino, até “Redundante”, quando o host tem o mesmo número de 
caminhos de cada iniciador para cada porta de destino nos dois controladores.

As conexões do host e as portas de destino são exibidas por meio da GUI (selecione Saúde > Conexões [Health > 
Connections]) e CLI (comandos de lista de pureport, lista purehost --todos, e lista purevol --todos).

Áreas de foco

• Compreender os requisitos de configuração do canal de fibra da matriz e do host.

• Entender como o processo de handshake entre o host e a matriz.

• Identificar as condições de configuração que podem levar a matriz a interromper a criação do host.

• Identificar as condições que impediriam que o Purity excluísse um host.

• Identificar as condições que impediriam que o Purity associasse um WWN ou IQN a um host.

CERTIFICADO PURE 
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• Identificar como conduzir uma conexão de volume do host através da GUI.

• Identificar como visualizar o status da conexão do host.

• Identificar quais estados de status de conectividade do host existem.

SUPORTABILIDADE

Um alerta é acionado quando há uma mudança inesperada na matriz ou em um dos componentes de hardware ou 
software do Purity//FA. Os alertas são categorizados por nível de gravidade como crítico, advertência ou informativo. 
Alertas são exibidos na GUI e CLI. Os alertas também são registrados e transmitidos para o Pure Storage Support 
através de instalação de telefone residencial. Além disso, os alertas podem ser enviados como mensagens para 
endereços de e-mail designados e como interceptações SNMP (Simple Network Management Protocol [Protocolo de 
gerenciamento de rede simples]) e informam aos gerentes de SNMP.

INSTALAÇÃO DE TELEFONE RESIDENCIAL

A instalação de telefone residencial fornece um link direto seguro entre a matriz e a equipe do Pure Storage 
Support. O link é usado para transmitir o conteúdo do registro e as mensagens de alerta para a equipe do Pure 
Storage Support. Opcionalmente, configure o host proxy para comunicação HTTPS. 

A instalação de telefone residencial é gerenciada através da GUI (Configurações > Sistema [Settings > System]) e 
CLI (comando purearray). 

A trilha de auditoria representa um histórico cronológico das operações de Purity//FA GUI, Purity//FA CLI ou API 
REST que um usuário executou para modificar a configuração da matriz. As trilhas de auditoria são exibidas através 
da GUI (Configurações > Usuários [Settings > Users]) e o CLI (comando puremessage).

ASSISTÊNCIA REMOTA

As sessões de assistência remota são controladas pelo administrador da matriz, que abre um canal seguro entre a 
matriz e o Pure Storage Support, possibilitando que um técnico efetue login na matriz. O administrador pode verificar 
o status da sessão e fechar o canal a qualquer momento. Sessões não fechadas administrativamente serão fechadas 
automaticamente após 48 horas. 

As sessões de assistência remota são abertas e fechadas através da GUI (Settings > Systems) e CLI (comando 
purearray remoteassist).

Configure os atributos da conexão de rede, incluindo a interface, a máscara de rede e os endereços IP do gateway 
e o MTU. Os endereços IP e as máscaras IP da interface Ethernet são definidos explicitamente, juntamente com as 
máscaras de rede correspondentes. O modo DHCP não é suportado. A matriz requer um mínimo de três endereços 
IP configurados: um para cada porta de gerenciamento do controlador físico e outro para o VIP com diversas bases.

As interfaces de rede e as configurações de DNS são configuradas através da GUI (Configurações > Rede) [Settings 
> Network] e CLI (comando purenetwork para interfaces de rede e puredns para configurações de DNS). As 
interfaces Ethernet suportam um dos três serviços: replicação, gerenciamento ou iSCSI.

Áreas de foco

• Entender a funcionalidade e o uso do recurso de instalação de telefone residencial.
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• Identificar onde configurar a instalação de telefone residencial.

• Entender quais detalhes são capturados no recurso de trilha de auditoria.

• Entender a funcionalidade e o uso do recurso de assistência remota.

• Identificar como iniciar uma sessão de assistência remota.

• Identificar como configurar o recurso de assistência remota.

• Identificar os requisitos de configuração para assistência remota.

RECURSOS DE ESTUDO

• Guia do usuário do FlashArray

PURE1® META

REDE GLOBAL DE SENSORES

O Pure1 Meta recebe um rico conjunto de dados de telemetria de cada uma das milhares de matrizes Pure Storage 
atualmente implantadas. Os sensores em vários níveis - da própria matriz aos dispositivos externos conectados - 
fornecem mais de 1 trilhão de pontos de dados por dia, o que até hoje criou um data lake com mais de 7+ PB.

MECANISMO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O Pure1 Meta inclui inteligência artificial de aprendizado de máquina baseada em uma enorme coleção para os 
dados de desempenho do armazenamento da matriz. A aplicação da análise preditiva no data lake possibilita uma 
experiência de suporte ao cliente meticulosa e recursos revolucionários, como previsão precisa de desempenho.

PLANEJADOR DE CARGA DE TRABALHO

Com visibilidade no desempenho de mais de 100.000 cargas de trabalho, o Pure1 Meta é capaz de gerar “DNA de 
carga de trabalho” - perfis de carga de trabalho baseados em análises profundas de milhares de características de 
desempenho. A partir deste conjunto continuamente refinado de perfis, o Meta é capaz de fornecer aos clientes 
informações críticas sobre os requisitos de desempenho e capacidade de suas próprias cargas de trabalho, bem 
como recomendações sobre quais cargas de trabalho terão um bom desempenho juntas na mesma matriz.

VERIFICAÇÃO EM TEMPO REAL

O Pure1 Meta verifica continuamente os ricos dados de telemetria para proteger as matrizes Pure Storage contra 
vulnerabilidades conhecidas, e para alertar os clientes sobre possíveis problemas além da matriz que podem afetar 
o desempenho. Mais do que isso, o Meta aprende e se torna ainda mais eficaz ao longo do tempo.
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INTELIGÊNCIA PREDITIVA GLOBAL

O Pure1 Support desenvolve “impressões digitais de problemas” - um conjunto de pontos de dados que são o único 
preditor de um problema - e o Pure1 Meta usa essas impressões digitais para verificar continuamente nossa base 
instalada global de matrizes. Quando o Meta encontra uma correspondência, o cliente é notificado e o Pure1 Support 
abre automaticamente um chamado e corrige a situação, mesmo antes de um problema ter ocorrido.

RECURSOS DE ESTUDO

• Apresentando o Pure1 Meta: A plataforma de inteligência artificial da Pure permite o armazenamento 
autônomo

MODELO EVERGREEN™

As assinaturas Evergreen oferecem acesso total ao nosso software, hoje e no futuro, sem ter que pagar mais pelo 
seu espaço de armazenamento existente. É simples assim. Nossos clientes já se beneficiaram enormemente, pois 
lançamos melhorias importantes ao longo dos anos e há muito mais por vir. 

Cansado de grandes despesas em seu orçamento em momentos inconvenientes? Ou de ter que lidar com custos 
cada vez mais altos de armazenamento próprio? As assinaturas Evergreen oferecem taxas de manutenção fixas e 
previsíveis ao longo do tempo. Elas nunca vão aumentar e podem até diminuir. E substituiremos qualquer hardware 
ou software problemático por algo igual ou melhor enquanto você estiver com nossa assinatura. 

As assinaturas Evergreen oferecem um complemento total de serviços sofisticados para garantir que sua matriz seja 
executada com rapidez e facilidade. Nosso Global Insight Engine na nuvem Pure1® aciona nossas análises preditivas, 
que são otimizadas para encontrar e corrigir possíveis problemas, antes que se tornem problemas reais. Nossos 
especialistas estão sempre vigiando suas matrizes, ajudando nas atualizações, respondendo em apenas 15 minutos 
a qualquer incidente Sev 1 e prontos para notificá-lo se precisarmos de sua ajuda. Se recebermos sua ligação, 
ficaremos a postos com acesso instantâneo ao suporte da L2, sem aborrecimentos da L1 e explicações repetidas que 
desperdiçam tempo e dinheiro. É praticamente como um serviço gerenciado já incluído na sua assinatura. 

Nossa assinatura padrão Evergreen Ouro completa a experiência com uma variedade de programas para modernizar 
os controladores e a mídia flash - sem necessidade de novas compras. O Evergreen Ouro inclui controladores de 
última geração com uma renovação a cada três anos. Com os pacotes Upgrade Flex do Evergreen Ouro, sempre 
que expandir o FlashArray com uma compra de qualificação, você recebe créditos de troca para seus controladores 
existentes em relação aos nossos controladores mais modernos, mesmo que sejam da próxima geração. De qualquer 
maneira, seus controladores permanecerão modernos. E para mídia flash, qualquer expansão de capacidade não 
vinculada a um Upgrade Flex se qualifica para crédito de troca de uma parte de seu flash existente e menos denso. O 
resultado? Nenhuma nova compra de TBs que você já possua, mesmo que todo o seu FlashArray seja modernizado. 
É o que queremos dizer com Evergreen.
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RECURSOS DE ESTUDO

• Eficiência Evergreen

• Programa Evergreen
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