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แพลตฟอร์มสตอเรจแบบ Next-Gen ท่ีออกแบบมาสำาหรับระบบ Big 
Data และเวิร์กโหลดการทำางานหลายๆ อย่างพร้อมกัน ช่วยผลักดัน 
ความคิดสร้างสรรค์, การส่ือสาร, และนวัตกรรมสู่โลกอนาคต

FLASHBLADE
สำ�หรับสื่อและคว�มบันเทิง
โดยเฉพ�ะ

ปลดล็อกทุกศักยภาพการสร้างสรรค์ ท้ังด้านการผลิต, จัดการ, และส่งต่อเน้ือหาของทีมงานคุณ ด้วยการเร่งความเร็ว 

และสร้างความง่ายในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานสตรอเรจ บนแพลตฟอร์มท่ีรวมทุกอย่างไว้หน่ึงเดียว ท่ีมาพร้อมกับ 

การจัดการท่ีเรียบง่ายอย่างท่ีสุด

รองรับจำ�นวนผู้ใช้พร้อมๆ กันได้ม�กกว่� – สามารถท่ีจะรันข้ันตอนงานต่างๆ ท่ีปรับแต่งได้หลากหลายมากย่ิงข้ึน

ยกระดับและเร่งคว�มเร็วของคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น – ท้ังการเรนเดอร์แอนิเมช่ันและสเปเชียลเอฟเฟ็กต์ต่างๆ

ให้ก�รส่งต่อและจัดเก็บคอนเท็นต์ท่ีใช้ง่�ยม�กข้ึน - ผ่านการรวมระบบหลาย Tier ร่วมกัน, ควบรวมทุกข้ันตอนการ

ทำางาน, และให้ความเรียบง่ายด้วยการใช้ Namespace เดียวกัน

FlashBlade™ เป็นองค์ประกอบหลักของแพลตฟอร์มข้อมูลจาก Pure Storage ในฐานะท่ีครองตำาแหน่งผู้นำาจากรายงาน 

Magic Quadrant ของ Gartner ในด้าน Solid-State Arrays มาถึงสามปีซ้อน ทำาให้ Pure Storage มีช่ือเสียงมาก 

ในด้านสถาปัตยกรรมท่ีเป็นนวัตกรรม รวมถึงการผนวกการทำางานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างแนบแน่น  

ภายใต้ปรัชญาสำาคัญสามประการ ได้แก่ ขน�ดใหญ่, รวดเร็ว, และ เรียบง่�ย

Flashblade ให้โครงสร้างพ้ืนฐานท่ี 

เร่งความเร็วในการทำางานทุกข้ันตอน 

ตามวงจรสำาคัญของการสร้าง, การผลิต 

และการส่งมอบเน้ือหาในทุกๆ ส่วน

ก�รเรนเดอร์
ยกระดับการใช้ประโยชน์จากไลเซนส์

และฟาร์มทรัพยากรสำาหรับเรนเดอร์

ได้ถึงขีดสุด ขณะเดียวกันก็สามารถเร่ง

ความเร็วตลอดกระบวนการได้อย่างดี

ก�รแก้ไขและดัดแปลง
รองรับโฟลว์การทำางาน และผู้ใช้จำานวนมากพร้อมกันได้ดีกว่า จากแพลตฟอร์มหน่ึงเดียวท่ีมีระบบบริหารจัดการท่ีง่ายข้ึน 

มาพร้อมกับแบนด์วิธและการรองรับปริมาณงานท่ีจุใจ

ก�รจัดก�รเน้ือห�
สร้างความง่ายในการจัดการและส่งต่อเน้ือหา ด้วยประสิทธิภาพท่ีไม่มีใครเทียบติด ด้วยความเสถียรและความรวดเร็ว 

แบบเหนือช้ัน พร้อมท้ังสำารองข้อมูลได้อย่างยอดเย่ียมผ่านทางระบบแฟลชท่ีมีเสถียรภาพ

โซลูช่ัน
สำ�หรับง�น
ในทุกรูปแบบ

จัดก�รง่�ย ไร้กังวล

• รวมเครือข่ายท้ังหมดภายใต้ท่ีอยู่ไอพีเดียว

• ไม่ต้องคอยอัพเกรด

หรือโอนย้ายข้อมูลท้ังระบบ

• เข้าถึงได้หลายโปรโตคอล ท้ัง NFSv3, 

SMB2.0, HTTP/REST, S3

• Pure1® ให้ท้ังการจัดการ

และการซัพพอร์ตเชิงรุกจากคลาวด์

ผนึกกำ�ลังรวมอยู่ใน Rack เดียว

• จุมากกว่า 10 PB ต่อหน่ึง Rack

• ใช้พลังงานแค่ 1800W ต่อแชสซี

• มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการไฟล์

ต่างขนาดกัน

ขับเคล่ือนท้ังคว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�ง�น และคว�มคิดสร้�งสรรค์

• ด้วย IOP ระดับ 1M และแบนด์วิธ

มากถึง 17Gbps ในขนาดแค่ 4U

• ยกระดับประสิทธิภาพได้โดยตรง

ตามจำานวนเบลดท่ีใส่เพ่ิม

• ระบบไฟล์ออกแบบมาสำาหรับโหลดงาน

ท่ีหลากหลาย ให้การสตรีมและเข้าถึง

เมต้าดาต้าได้อย่างรวดเร็ว

• ให้ประสิทธิภาพท่ีรวดเร็วมาก 

และเสถียร



sales@purestorage.com  |  800-379-PURE  |  @purestorage

© 2017 Pure Storage, Inc. All rights reserved. Pure Storage, Hello Possible, FlashBlade, Pure1 and the P logo are trademarks or registered 
trademarks of Pure Storage, Inc. All other names may be trademarks of their respective owners.  ps_ds_fb-media-entertainment_01

สตอเรจ EVERGREEN™ ม�พร้อมก�รซัพพอร์ตท่ีไม่มีใครเทียบ
ให้สตอเรจของคุณคุ้มค่า, มีประสิทธิภาพ, และทันสมัยตลอดทุกช่วงอายุการใช้งาน ด้วยการซัพพอร์ตท่ีดีท่ีสุดในตลาด 

และความคุ้มค่าในการลงทุนท่ีมากเหนือระดับ

ร�ค�คงท่ีและยุติธรรม
อัตราค่าซัพพอร์ตและดูแลรักษาของเราเป็นแบบคงท่ีและยุติธรรม น่ันคือ จะไม่เพ่ิมราคาข้ึนอีกในอนาคต (ราคาคงท่ี)  

หรืออาจจะลดราคาลงให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย (ยุติธรรม)

รวมคว�มส�ม�รถท้ังหมดม�ไว้เป็นหน่ึงเดียว
จัดการการเพ่ิมความสามารถการทำางานได้ โดยรวมเอาข้อมูลจากระบบภายนอกท่ีเก่ากว่ามาอยู่ในระบบท่ีใหม่, อัพเกรดข้ึน, 

รองรับได้หนาแน่นมากข้ึน ไม่ว่าจะอยู่บนสตอเรจภายนอก หรืออยู่ในแชสซีของ FlashArray ก็ตาม สามารถส่ง 

สตอเรจเก่าคืนเพ่ือรับเป็นเครดิตสำาหรับ TB ท่ีคุณมีอยู่ได้

แล้วคุณจะรักสตอเรจของเร�
ด้วยการรับประกันจากการซ้ือสตอเรจท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดในตลาด ถ้าคุณไม่พอใจ ก็สามารถส่งคืนพร้อมคืนเงิน 

เต็มจำานวนได้ภายใน 30 วัน เราให้ซอฟต์แวร์ท้ังหมดไปพร้อมกับการซ้ือทุกคร้ัง เปิดให้คุณสามารถอัพเกรดระบบได้ 

ในภายหลังโดยไม่ต้องปวดหัวกับความซับซ้อนของไลเซนส์ต่างๆ อีก

นวัตกรรมท่ีประกันคว�มคุ้มค่�ในอน�คต

สถาปัตยกรรมของ FlashBlade ถูกออกแบบมาให้เรียบง่ายท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยการผนวกรวมการทำางาน

ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันอย่างแนบแน่น ทำาให้ได้ระบบสตอเรจท่ีเป็นแบบม็อดดูลาร์, Stateless, รองรับ

การเปล่ียนขนาดระบบ, และอัพเกรดได้ง่าย

ยกระดับสตอเรจของคุณได้อย่�งไม่ข�ดตอน ไปพร้อมๆ กับก�รเติบโตของธุรกิจ

อัพเกรดระบบและการประมวลผล 
ด้วย DirectFlash
โครงสร้างแชสซีของเบลดน้ีออกแบบ

มาเพ่ือช่วยให้การขยายระบบ และ

อัพเกรดได้ง่ายข้ึน เพียงแค่เพ่ิม

หรือเปล่ียนเบลดเท่าน้ัน ระบบเบลด

เป็นแบบ hot-pluggable สามารถ

เปล่ียนอุปกรณ์น้ีได้ขณะรันการ

ทำางาน และออกแบบให้ได้ความ

หนาแน่นของระบบมากท่ีสุด คุณจึง 

อัพเกรดความจุระบบได้ง่ายภายใน 

แชสซีเดียวกัน โดยมีเทคโนโลยี  

DirectFlash ท่ียกระดับกำาลังการ

ทำางานและประสิทธิภาพของแฟลช

ได้ถึงขีดสุด

BLADE PURITY FABRIC
ให้เครือข่ายท่ีจัดการผ่าน
ซอฟต์แวร์ ด้วยระยะเวลาอัน
รวดเร็ว
ควบรวมระบบเน็ตเวิร์กท้ังหมดเข้า

ด้วยกัน เพ่ือให้ได้ความเรียบง่าย

ในการจัดการระบบและสายเคเบิล

ถึงขีดสุด พร้อมท้ังยกระดับความ

สามารถและประสิทธิภาพได้อย่าง

ง่ายดาย การขยายระบบไม่ต้อง

คอยเปล่ียน DNS, IP, หรือต้ังค่า

โหลดบาลานซ์ใหม่แต่อย่างใด

ยกระดับด้วยซอฟต์แวร์สำาหรับ
สตอเรจ
ด้วยสถาปัตยกรรมระบบไฟล์ท่ีกระจาย

เป็นอิสระต่อกัน ให้คุณยกระดับ

ประสิทธิภาพข้ึนได้ตามต้องการแบบ

อัตโนมัติสำาหรับโหลดงานท้ังแบบเด่ียว

และแบบผสม ท้ังหมดภายใต้ Name-

space เดียวกัน คุณสามารถปรับ

เปล่ียนขนาดกำาลังและประสิทธิภาพ

ของระบบโดยไม่ต้องจัดการปรับเปล่ียน

ทรัพยากรหรือต้ังค่าใหม่อีก ทุกอย่าง

ทำาได้โดยไม่กระทบงาน ให้การสำารอง

แบบ N+2 อย่างสมบูรณ์ พร้อมกับ

เสถียรภาพแบบ 6 9’s

โมเดลธุรกิจเพ่ืออน�คตท่ีย่ังยืน

รวดเร็วฉับไว
ในยุคแห่งคล�วด์

ลดภ�ระก�รจัดก�ร
โซลูช่ันของเราเป็นแบบเปิดทำางานตลอดเวลา 

ให้ความรวดเร็วและมีเสถียรภาพสูงมาก  

ให้ความง่ายแบบ Plug-n-Play ด้วยการ

จัดการผ่านคลาวด์, การวิเคราะห์คาดการณ์ 

ล่วงหน้า ,  รวม ท้ัง ใ ห้การ ซัพพอร์ตและ 

การปกป้องท่ีไม่มีใครเทียบได้

ประสิทธิภ�พเหนือช้ัน
ประหยัดเน้ือท่ีถึง 10 เท่า แต่ได้ความเร็ว

มากกว่าถึง 10 เท่า รวมท้ังปกป้องโหลดงาน 

ของคุณด้วยการประกันระดับบริการ ไม่ว่า 

จะเป็นประสิทธิภาพการรันโหลดงานหลาย 

อย่างพร้อมกัน รวมท้ังการให้ประสิทธิภาพ 

ท่ีเต็มพิกัดแม้อยู่ระหว่างการแก้ปัญหาหรือ

อัพเกรด คุณไม่ต้องคอยปรับแต่งอะไรจุกจิก

อีกต่อไป

เป็นก�รลงทุนท่ีย่ังยืน
ถือเป็นสตอเรจแบบเดียวท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ตามเวลา

ผ่านไป แทนท่ีจะเหน่ือยกับการตามอัพเกรด

และบำารุงรักษาท้ังระบบ เพียงแค่คุณลงทุน

กับ TB แค่คร้ังเดียว ก็ไม่จำาเป็นต้องซ้ือใหม่อีก 

ต่อไป และไม่ต้องกังวลกับการโอนถ่ายข้อมูล

ท่ีกระทบกับการทำางาน คุณสามารถยกระดับ

ความสามารถ, ประสิทธิภาพ, และฟีเจอร์ต่างๆ 

ได้อย่างอิสระ ให้ใช้ประโยชน์จากระบบสตอเรจ

เดิมน้ีได้เป็นสิบๆ ปี


