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OBJETIVO 

Este guia de estudo foi elaborado para ajudar você a se preparar para o exame 
Pure Storage Foundation; o número do exame é PCA_001. 

AUDIÊNCIA

Este guia de autoaprendizagem é destinado àqueles que desejam realizar 
atividades de autoaprendizagem ou revisão antes de fazer o exame Pure 
Foundation. 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 Foundation para você em um formato fácil de 
usar. Ele é 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, que pode ser enviado por e-mail para 
certification@purestorage.com. 
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PURE1®

PURE1 META

Os recursos do Pure1 são baseados na inteligência preditiva global do Pure1 Meta. Aproveitando os dados acumulados em 
tempo real de call-home de milhares de matrizes conectadas à nuvem e análise preditiva de aprendizado de máquina, o 
Meta é o mecanismo de inteligência artificial dos serviços Pure1. 

O Pure1 Manage é baseado em SaaS, permitindo que você gerencie sua matriz a partir de qualquer navegador ou do 
aplicativo móvel Pure1, sem nada a mais para comprar, implantar ou manter. Basta fazer o login e, em um único painel, você 
pode gerenciar todas as suas matrizes, com visibilidade total da condição e do desempenho de seu armazenamento. 

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 das principais características de desempenho. 
O Pure1 Support desenvolve “impressões digitais de problemas” - um conjunto de pontos de dados que é unicamente 
o preditor de um problema - e o Meta usa essas impressões digitais para examinar os dados recebidos da 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 proativamente a situação, mesmo antes de o problema ter ocorrido.

PURE1 MANAGE

O Pure1 é a plataforma de gerenciamento comum para o FlashArray e o FlashBlade™ da Pure Storage. Monitore todas as 
estatísticas vitais de sua frota Pure Storage fazendo login no novo painel global Pure1. Relatórios e análises conectados 
à nuvem manterão você atualizado sobre a condição e o desempenho de seu armazenamento, e fornecerão ações 
recomendadas. 

O Pure1 Manage facilita o gerenciamento de armazenamento. O melhor de tudo é que está incluído em todas as matrizes.

PURE1 ANALYZE

Com uma rica fonte de dados de telemetria provenientes de milhares de matrizes equipadas com sensores que ligam para 
casa a cada 30 segundos, o Pure1 Meta é capaz de executar modelos de aprendizado de máquina que geram resultados 
preditivos precisos quando aplicados a projeções de desempenho e capacidade individuais. Essas análises substituem 
a adivinhação do passado. Se uma nova carga de trabalho caberá, se duas cargas de trabalho interagirão bem e como 
as necessidades de desempenho e capacidade de uma matriz crescerão - o Pure1 Workload Planner usa a inteligência 
do DNA da carga de trabalho para dar respostas a essas perguntas, permitindo que os clientes otimizem o canal de cada 
carga de trabalho.

Com a análise em nível de volume dos impactos de migração ou crescimento, o Meta pode ajudar a otimizar 
o posicionamento da sua carga de trabalho conforme o seu negócio cresce. Isso também permite que os clientes alinhem 
a expansão da infraestrutura com os orçamentos e cronogramas de compras.

PURE1 SUPPORT

O Pure1 Support tem sido um fator central na Pure, oferecendo disponibilidade comprovada de 99,9999% para 
o FlashArray nos últimos dois anos, incluindo atualizações de manutenção e geração. O monitoramento contínuo, a análise 
preditiva e as respostas proativas desempenham papéis essenciais para manter os dados de nossos clientes on-line 
e produtivos. 

CERTIFICADO PURE 
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A experiência de suporte proativo e preditivo da Pure combina o talento da indústria com a inteligência preditiva global 
do Pure1 Meta para ir além da detecção de possíveis problemas. Pretendemos corrigir os problemas antes que eles se 
tornem problemas - e até mesmo antes que o cliente perceba o problema. Abrimos a maioria dos casos de suporte e, até 
o momento, resolvemos mais de 500 casos do Sev1 antes que eles afetassem nossos clientes. 

Com o nosso suporte proativo, nossa equipe se torna sua equipe. 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 você nos ligar, estaremos prontos, com acesso instantâneo ao suporte L2. 
Já que trabalhamos com você, nosso objetivo é resolver problemas e manter a disponibilidade, proporcionando uma 
experiência de suporte global inigualável que é 100% da Pure. 

O Pure1 Meta fornece análise preditiva de big data e aprendizado de máquina construído em torno da nossa telemetria 
de matriz para identificar e resolver quaisquer problemas antes que eles o afetem. Nossas matrizes enviam registros de 
casa a cada 30 segundos, e executamos esses registros em relação a uma biblioteca de impressão digital de problemas 
crescentes. Se forem encontradas correspondências, os incidentes serão abertos automaticamente e a equipe de suporte 
será notificada sobre um possível problema do cliente.

Áreas de foco

• Entender os recursos do Pure1 Meta e sua função em conjunto com o Pure1 Support e o Pure1 Manage.

• Arquitetura e modelo de entrega do Pure1.

• Entender os recursos de gerenciamento e suporte de plataforma do Pure1.

• O que é “DNA de carga de trabalho” e seu valor para o gerenciamento de matriz.

• Entender os recursos do Pure1 Support.

• O que é uma “impressão digital do problema” e seu valor para suportar uma matriz.

RECURSOS DE ESTUDO DO PURE1®

• Visão geral do Pure1

• Assistência remota e nuvem do Pure1

• Previsão do Pure1 Manage

• Análise do Pure1 Manage

• Folha de dados Pure1

MELHORES PRÁTICAS

Configurações do vários caminhos

• Repetição alternada, E/S única por caminho

• Pelo menos dois caminhos por host, um para cada controlador

CERTIFICADO PURE 
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Recomendação

• Executar o UNMAP regularmente para liberar blocos excluídos no armazenamento virtualizado

Áreas de foco

• Identificar as configurações recomendadas para caminhos variados da matriz.

• Identificar como otimizar o armazenamento virtualizado usando o UNMAP.

RECURSOS DE ESTUDO DAS MELHORES PRÁTICAS

• Pure e as melhores práticas da Microsoft

• Pure e as melhores práticas da VMWare

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. 

CERTIFICADO PURE 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Áreas de foco

• Identificar componentes de hardware do FlashArray

• Identificar componentes de software do FlashArray

• Entender o significado e a importância de “sem estado” no que se refere às plataformas de armazenamento da Pure

• Entender e ser capaz de explicar os recursos de serviços “ininterruptos” de um FlashArray

• Entender o caminho de dados para solicitações de leitura e gravação recebidas

• Entender o papel dos metadados e onde eles residem em um FlashArray

• Entender o processo de manutenção usado no FlashArray no gerenciamento de dados recebidos e existentes

CERTIFICADO PURE 
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NVRAM 

Dentro da NVRAM, os dados são gravados em DRAM, o que significa que temos autonomia ilimitada, bem como o 

desempenho para acompanhar nossa interface PCIe. Claro, precisamos dos dados para ficar por aqui, então usamos 

supercapacitores para armazenar energia para gravar o conteúdo da RAM em flash se a energia falhar. Como só gravamos 

para o flash na falta de energia, a resistência não é um problema. Tudo - incluindo DRAM, flash e supercapacitores - está 

incluído no módulo NVRAM, portanto, não há baterias, cabos, UPSs ou qualquer outra complexidade para lidar. 

Os controladores conversam com os módulos FlashArray//m e FlashArray//X NVRAM usando o NVM Express (NVMe), uma 

interface padrão para armazenamento anexado a PCIe. O NVMe foi projetado para alto desempenho e escalabilidade em 

sistemas multicore. 

Áreas de foco

• Descrever como a NVRAM foi projetada no FlashArray

• Entender o benefício transmitido usando NVRAM no design do caminho de dados do FlashArray

• Identificar como o FlashArray aborda a integridade de dados durante um evento de falha de energia

• Identificar o protocolo e o subsistema de barramento usado pelo FlashArray na comunicação com a NVRAM

• Entender os benefícios do NVMe sobre outros protocolos do sistema

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 e condições armazenados em uma matriz.

Áreas de foco

• Entender os benefícios e a otimização da proteção de dados do Raid-HA.

• Identificar os impactos que o Raid-HA minimiza.

Recursos de estudo da plataforma

• Folha de dados do FlashArray

• Guia de instalação rápida do FlashArray

• Especificações técnicas do Flasharray//M R2

• Especificações técnicas do Flasharray//X70

CERTIFICADO PURE 
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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 forma 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 forma síncrona no pod 

do volume.

9
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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 forma síncrona no pod 

do volume.

Áreas de foco

• Identificar onde e quais detalhes do FlashArray que o Purity fornece por meio da GUI.

• Entender os recursos de análise e os recursos do Purity.

• Identificar como e onde encontrar detalhes da análise em volumes.

• Identificar quais valores de desempenho são detalhados.

• Identificar valores que são medidos no que se refere à latência.

• Entender com que frequência as solicitações de E/S processadas são rastreadas.

• Identificar valores que são medidos em relação ao IOPS.

• Identificar qual tamanho de dados é usado na visualização de informações rastreadas relacionadas à largura de banda.

• Como o relatório de análise leva em conta a redução de dados e metadados.

• Identificar quais valores são medidos no que se refere à largura de banda.

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.

• Instantâneos: espaço físico ocupado por dados exclusivos para um ou mais instantâneos.
10
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• 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.

11
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CONFIGURAÇÃO DO FLASHARRAY

As seguintes tarefas específicas da matriz podem ser executadas através da GUI do Purity//FA:

• Exibir a integridade da matriz através da página Condição > Hardware [Health > Hardware].

• Monitorar as métricas de capacidade, consumo de armazenamento e desempenho (latência, IOPS, largura de banda) 

por meio da página Análise [Analysis].

Alterar o nome da matriz pela página Armazenamento > Matriz [Storage > Array]. As mesmas tarefas também podem ser 

executadas através do comando CLI purearray. 

Áreas de foco

• Identificar as tarefas específicas da matriz que podem ser executadas através da GUI do Purity FlashArray.

• Identificar como visualizar a condição da matriz.

• Identificar como visualizar a capacidade utilizável, o consumo de armazenamento e as métricas de desempenho.

• Identificar como alterar o nome da matriz.

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. 
12
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Renomear um volume para alterar o nome pelo qual Purity//FA identifica o volume em operações e exibições 

administrativas. O novo nome do volume entra em vigor imediatamente e o nome antigo não é mais reconhecido nas 

interações CLI, GUI ou REST. 

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.

Áreas de foco

• Entender como o Purity gerencia toda a capacidade de armazenamento em uma matriz.

• Identificar as etapas de como criar um volume no Purity.

• Entender como a criação de volumes afeta o consumo de armazenamento físico.

• Entender como as convenções de nomenclatura de volume funcionam dentro do Purity.

• Entender como o redimensionamento de um volume afetará o que a matriz e os hosts verão.

• Identificar como desfazer um evento de redimensionamento sem perda de dados.

• Entender as políticas de retenção para alterações de redimensionamento, instantâneos e volumes excluídos.

• Identificar como criar e copiar volumes.

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: 

CERTIFICADO PURE 
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1. O nome especificado já está associado a outro host na matriz.

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

3. 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) 

[Storage > Hosts e Storage >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 Condição > Conexões [Health > 

Connections]) e CLI (comandos de lista de pureport, lista purehost --todos, e lista purevol --todos).

Áreas de foco

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

• Entender 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.

• 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.

Recursos de estudo do FlashArray

• Guia do usuário do FlashArray CERTIFICADO PURE 
STORAGE
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FLASHBLADE™

CONECTIVIDADE

Portas/chassi da Ethernet de 8x 40 Gb/s ou 32x 10 Gb/s

DIRECTFLASH™ EM ESCALA HORIZONTAL + COMPUTAÇÃO

• Opções de capacidade de latência ultrabaixa de 17 e 52 TB que podem ser conectadas automaticamente no sistema 

para expansão e desempenho.

• O FlashBlade oferece taxa de transferência, IOPS, latência e capacidade líderes de mercado, em um espaço 

tipicamente 20x menor e 10x menos energia e resfriamento. 

• Configuração mínima: 7 lâminas.

• Configuração máxima: 15 lâminas.

• Cada lâmina integra computação (sistema Intel-on-a-chip), armazenamento (DirectFlash) e NVRAM.

• A lâminas são interconectadas através de módulos de malha dupla.

SOFTWARE DE ARMAZENAMENTO EM ESCALA HORIZONTAL

O software do Purity//FB é o núcleo do FlashBlade, implementando seus recursos, serviços e gerenciamento de 

armazenamento em escala horizontal. 

REDE DEFINIDA POR SOFTWARE

Inclui uma malha Ethernet de 40 Gb integrada, fornecendo uma largura de banda total de rede de 320 Gb/s para o chassi.

Áreas de foco

• Entender a arquitetura e o design do chassi do FlashBlade.

• Entender a arquitetura e o design da lâmina do FlashBlade.

• Identificar as configurações de conectividade de rede do FlashBlade.

• Identificar as especificações de desempenho de rede do chassi do FlashBlade.

• Identificar as opções de capacidade do FlashBlade, configurações mínimas e máximas.

• Entender o papel da Purity como software de armazenamento em escala horizontal.

• Diagnosticar problemas de hardare.

CERTIFICADO PURE 
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GUI

PAINEL DE CONTROLE

Representa uma visão geral gráfica da matriz, incluindo o status do hardware, alertas recentes, capacidade de 
armazenamento e métricas de desempenho de entrada/saída (E/S).

ARMAZENAMENTO

Exibe uma lista de sistemas de arquivos na matriz e seus atributos, incluindo tamanho provisionado, detalhes de uso de 
capacidade e regras de exportação. A exportação de um sistema de arquivos requer pelo menos um endereço IP virtual 
de dados válido (vip de dados). Os vips de dados são configurados por meio da página Configurações > Rede [Settings > 
Network].

CONDIÇÃO

Exibe a integridade da matriz, incluindo alertas, status de hardware e paridade. 

ANÁLISE

Exibe informações históricas da matriz, incluindo capacidade de armazenamento e métricas de desempenho de E/S, de 
vários pontos de vista. 

CONFIGURAÇÕES

Exibe configurações da rede e do sistema em toda a matriz. Gerenciar componentes de toda a matriz, incluindo interfaces 
de rede, horário do sistema, configurações de conectividade e conexão e configurações de alerta.

Áreas de foco

• Identificar quais informações estão disponíveis através do painel de condição do painel do FlashBlade GUI.

• Identificar quais informações estão disponíveis através do painel de armazenamento do FlashBlade.

• Entender os requisitos para exportar um sistema de arquivos.

• Entender como configurar dados VIPs.

• Identificar quais informações estão disponíveis através do painel de condição do FlashBlade.

• Identificar quais informações estão disponíveis através do painel de análise do FlashBlade.

• Identificar quais opções de configuração estão disponíveis através do painel de configurações do FlashBlade.

CERTIFICADO PURE 
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CAPACIDADE 

O painel de capacidade exibe a porcentagem de espaço da matriz ocupada pelos dados do sistema de arquivos. O 
valor percentual no centro da roda é calculado como Usado/Total. Os dados de capacidade são divididos nos seguintes 
componentes:

SISTEMAS DE ARQUIVOS

Quantidade de espaço que os dados gravados ocupam na matriz após a redução por meio da compactação de dados.

ARMAZENAMENTO DE OBJETOS

Espaço que os dados gravados ocupam nas partições da matriz após a redução por meio da compactação de dados. 

VAZIO 

Espaço não utilizado. 

UTILIZADO

Espaço que os dados gravados ocupam na matriz após a redução por meio da compactação de dados. 

TOTAL 

Capacidade total utilizável da matriz. 

REDUÇÃO DE DADOS 

A proporção do tamanho dos dados gravados vs. o espaço que os dados ocupam após a compactação de dados. 

Áreas de foco

• Identificar como a capacidade ocupada é determinada e apresentada através do painel de capacidade.

• Identificar quais componentes de dados de capacidade podem ser visualizados no painel de capacidade.

Recursos de estudo do FlashBlade

• Guia do usuário do FlashBlade

• Folha de dados do FlashBlade

CERTIFICADO PURE 
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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 (Protocolo de gerenciamento de rede simples [Simple Network 
Management Protocol]) 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. 

As sessões de assistência remota são abertas e fechadas através da GUI (Configurações > Sistema [Settings > System]) 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 e de ligação 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.

• 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.

CERTIFICADO PURE 
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• Identificar como iniciar uma sessão de assistência remota.

• Identificar como configurar o recurso de assistência remota.

• Identificar os requisitos de configuração para assistência remota.

ALERTAS

Os ícones de alerta que aparecem à direita da barra de título indicam o número de alertas de Advertência e Crítico 
recentes, respectivamente. Um alerta recente representa um que a Purity//FA viu nas últimas 24 horas e ainda considera 
um problema em aberto que requer atenção. Clique em qualquer lugar em uma linha de alerta para exibir detalhes 
adicionais do alerta. Para analisar os alertas em mais detalhes, selecione Condição > Alertas [Health > Alerts]. 

Os alertas críticos (vermelhos) geralmente são acionados por interrupções de serviço, problemas de desempenho 
importantes ou risco de perda de dados, e exigem atenção imediata. Por exemplo, o Purity//FB aciona um alerta crítico se 
um FlashBlade tiver sido removido do chassi. O Purity//FA acionará um alerta crítico se a utilização da capacidade atingir 
100%. Esse evento é considerado crítico porque a matriz pode começar a limitar as solicitações de gravação, aumentando 
a latência.

Os alertas de advertência (amarelo) são de gravidade baixa a média e exigem atenção, embora não tão urgentemente 
quanto os alertas críticos. Por exemplo, o Purity//FB dispara um alerta de aviso se detectar um FlashBlade em má condição 
que ainda esteja processando dados. O Purity//FA aciona um alerta de advertência se a utilização da capacidade atingir 
90%.

Alertas informativos (azuis) informam os usuários sobre uma mudança geral de comportamento e não exigem nenhuma 
ação. Por exemplo, o Purity//FB aciona um alerta informativo se o serviço NFS não estiver em boa condição. O Purity//FA 
aciona um alerta informativo se a utilização da capacidade atingir 80%.

Áreas de foco

• Identificar quando os alertas são acionados e o processo de suporte que é iniciado.

• Identificar as categorias de gravidade do alerta.

• Identificar onde os alertas são exibidos.

• Identificar como configurar notificações de alerta.

• Identificar como exibir detalhes sobre notificações de alerta.

FLASHSTACK™

O FlashStack é uma excelente plataforma para o fornecimento de cargas de trabalho de missão crítica e capacitação de 
usuários com base na arquitetura validada pela Cisco extensível e continuamente disponível. A arquitetura do FlashStack 
foi projetada para ter resiliência e alta disponibilidade para ajudar a manter as cargas de trabalho e aplicativos importantes 
on-line e disponíveis. O design combina componentes individuais com alta disponibilidade em uma arquitetura única e 
redundante, e inclui ferramentas para operações simplificadas de backup e recuperação. 

CERTIFICADO PURE 
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Com o FlashStack, as organizações de TI podem atualizar a capacidade sem tempo de inatividade e implantar recursos 
tipo nuvem, para ajudar a garantir o acesso constante aos dados em toda a organização. Agora, os administradores de TI 
podem evitar o ciclo de exclusão e substituição da propriedade da infraestrutura tradicional e usar ferramentas familiares e 
integradas para gerenciar a pilha do centro de dados de imediato. 

 

Componentes de hardware:

• Plataforma de computação baseada em políticas e alta densidade modular Cisco UCS

 a) Escala com facilidade de 1 a 160 servidores, incluindo servidores rack e lâmina

 b)  Interconectado com a tecnologia Cisco SingleConnect por meio de interconexões de malha, extensores de malha, 
e placas de interface virtual da Cisco (VICs)

• Switches da família Cisco Nexus® e diretores de canal de fibras da família Cisco MDS 9000

• Pure Storage FlashArray//M e FlashArray//X

Áreas de foco

• Entender a proposta de valor conjunta do FlashStack.

• Identificar os componentes de uma plataforma de infraestrutura convergente do FlashStack.

• Identificar a configuração em escala horizontal máxima do FlashStack.

• Identificar os componentes da tecnologia Cisco SingleConnect usados para interconectar o FlashStack.

CERTIFICADO PURE 
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Recursos de estudo do FlashStack

• Síntese do FlashStack

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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Áreas de foco

• Entender a proposta de valor do modelo Evergreen no TCO.

• Identificar como o licenciamento de software funciona no modelo Evergreen.

• Identificar como os recursos e atualizações funcionam no modelo Evergreen.

• Identificar como as taxas de manutenção funcionam no modelo Evergreen. 

• Identificar os benefícios de suporte incluídos no modelo Evergreen.

• Identificar os níveis de assinatura no modelo Evergreen.

CERTIFICADO PURE 
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OPERAÇÕES SEM INTERRUPÇÕES

ALTA DISPONIBILIDADE ATIVA/ATIVA

O projeto do controlador em cluster permite a falha completa de um controlador ou de qualquer componente do 
controlador sem afetar as operações. 

NV-RAM ESPELHADO

As E/S de gravação são mantidas nos módulos NV-RAM, garantindo que as gravações em andamento sejam protegidas 
contra perda de energia e falha do dispositivo.

COMPONENTES INTERCAMBIÁVEIS

Os módulos, módulos NV-RAM e controladores podem ser trocados para operação contínua, mesmo ao se recuperar de 
uma falha. 

ARQUITETURA DE CONTROLADOR SEM ESTADO

Simplesmente desconecte o controlador com falha, faça o cabeamento de um novo, e o FlashArray estará de volta à 
disponibilidade total, sem perda de desempenho.

EXPANSÃO DA CAPACIDADE SEM INTERRUPÇÕES

A capacidade de flash pode ser adicionada on-line e fica instantaneamente disponível.

ATUALIZAÇÕES DO CONTROLADOR SEM INTERRUPÇÕES 

O desempenho pode ser expandido, mesmo entre gerações, sem tempo de inatividade.

SUBSTITUIÇÃO ININTERRUPTA DE HARDWARE 

A manutenção ou substituição de qualquer componente com falha é realizada on-line.

ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARE SEM INTERRUPÇÕES 

Os novos recursos e os avanços da tecnologia flash são facilmente ativados com atualizações de software em que nem a 
disponibilidade nem o desempenho de aplicativos sofrem interrupções. 

Embora a manipulação de E/S do FlashArray esteja ativa/ativa em todas as portas nos dois controladores, reservamos o 
desempenho de um controlador no back-end. Isso permite que todas as operações de manutenção sejam executadas sem 
perda de desempenho. 

Áreas de foco

• Identificar como o design do controlador permite operações sem interrupções.

• Entender como as E/S de gravação são processadas e protegidas.

CERTIFICADO PURE 
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• Identificar quais componentes são intercambiáveis.

• Entender a importância da arquitetura sem estado na recuperação e atualização do sistema.

• Entender como a capacidade pode ser adicionada sem causar interrupções.

• Entender como o desempenho de armazenamento pode ser expandido sem interrupções.

• Entender como as atualizações de software são realizadas sem interrupções.

• Entender o impacto no desempenho das operações de manutenção.

REDUÇÃO DE DADOS

Muitos fornecedores incluirão provisionamento thin ou economia snap em seus números de DR para, bem, compensar a 
falta de um core DR. Ou eles falarão sobre a configuração de DR por volume, o que é realmente apenas uma maneira de 
mascarar os impactos no desempenho. Nós informamos o que nossas tecnologias de DR, em linha e em estado contínuo, 
estão fornecendo globalmente em toda a nossa base instalada, e separadamente como os números se parecem com o 
provisionamento thin incluído. 

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. 

512B ALINHADO, ELIMINAÇÃO DE DUPLICAÇÃO VARIÁVEL 

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. 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 EM LINHA 

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.

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.
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REDUÇÃO DE CÓPIAS 

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

Áreas de foco

• Entender o impacto do provisionamento thin e da economia de instantâneos na representação da redução total de 
dados.

• Entender como a Pure implementa a remoção de padrões para reduzir a pegada de dados gerais.

• Entender o impacto da eliminação de duplicação em linha alinhada com 512B.

• Entender o impacto da compactação em linha usando menos capacidade do que o formato original.

• Entender quando e como a Purity usa redução profunda.

• Entender como a redução de cópias aproveita os metadados.

Recursos de estudo do Evergreen

• Eficiência do Evergreen

• Programa do Evergreen

• Confiabilidade do Purity

• Redução de dados do Purity
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