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UMA NOVA CATEGORIA: ARMAZENAMENTO RÁPIDO E COMPARTILHADO

Em um cenário de redes rápidas e globais, memórias flash disseminadas e 
uma arquitetura de aplicativos em crescente expansão horizontal, a nova 
geração do armazenamento rápido e compartilhado permite combinar o 
armazenamento em rede e conectado diretamente (DAS, Direct-Attached 
Storage) em uma única arquitetura. O design compartilhado consolida os 
silos de dados e acelera a produção, as DevOps e a análise de dados. 
Também ajuda as empresas na migração para uma arquitetura centrada em 
dados, que estimula a inteligência e aproveita os ativos mais valiosos da 
empresa, os dados.

RESUMO

O Pure Storage FlashArray//X é o primeiro array de armazenamento flash de nível 
corporativo 100% NVMe. Ele representa uma nova classe de armazenamento, que o 
Gartner denomina Armazenamento rápido e compartilhado. Oferece grandes inovações 
em desempenho, simplicidade e consolidação.

ACELERE APLICATIVOS ESSENCIAIS Com latência até 250 μs, a 
arquitetura 100% NVMe do FlashArray//X garante um novo nível de 
desempenho a aplicativos essenciais para os negócios; ou seja, transações 
mais rápidas e experiências mais imersivas para os clientes. Além disso, com 
o Purity ActiveCluster integrado, mais aplicativos podem se beneficiar da 
confiabilidade sempre acessível do cluster regional ativo/ativo.

CONSOLIDE SUA NUVEM O NVMe também oferece uma densidade de 
desempenho inigualável, que é necessária para consolidação de cargas de 
trabalho mistas na nuvem, por exemplo. O //X é atualmente compatível com 
módulos DirectFlash ultracompactos de 18,3 TB, que podem ser adotados 
de maneira não disruptiva e com desempenho total. Além disso, a qualidade 
de serviço (QoS, Quality of Service) sempre acessível do Purity permite 
consolidar aplicativos completamente diferentes sem riscos de conflito 
de E/S.

UNIFIQUE OS APLICATIVOS ATUAIS E FUTUROS  

As empresas evoluíram a ponto de executar uma combinação de aplicativos 
corporativos clássicos com aplicativos avançados e escaláveis na Web. 
Antes, esses dois tipos precisavam de arquiteturas completamente 
diferentes, mas o FlashArray//X e o NVMe permitem executar tudo em uma 
única arquitetura de armazenamento rápido e compartilhado.

DESEMPENHO 100% NVME

• Até 250 µs de latência;
• Até 2x mais rápido que os AFAs da 

geração anterior;
• Arquitetura DirectFlash NVMe;
• Pronto para NVMe-oF (disponibilidade 

planejada para o segundo semestre 
de 2018).

EFICIENTE E ACESSÍVEL

• Redução de dados líder do setor de 
5:1, com eficiência total de 10:1;

• Software incluído para todos os 
arrays;

• Preços de mercado para a 
consolidação de todos os aplicativos.

CONSOLIDAÇÃO ULTRACOMPACTA

• 3 PB em apenas 6U;
• 99,9999% de disponibilidade 

comprovada e QoS sempre acessível.

SIMPLICIDADE MÁXIMA

• Gerenciamento por inteligência 
artificial e suporte preditivo;

• API REST para orquestração na 
nuvem.

RECONHECIMENTO DO SETOR

• Líder no Quadrante mágico do 
Gartner em arrays totalmente flash 
(AFAs, All-Flash Arrays) por quatro 
anos seguidos;1

• NetPromoter Score (NPS) de 83,7: os 
melhores em satisfação do cliente de 
acordo com a
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ARMAZENAMENTO RÁPIDO E COMPARTILHADO

Com o surgimento da memória flash disseminada, das redes rápidas e dos protocolos paralelos, como NVMe e NVMe-

oF, é possível definir uma nova categoria de armazenamento com capacidade para combinar SAN e DAS em uma única 

arquitetura. O armazenamento rápido e compartilhado, termo criado pelo Gartner, pode oferecer a simplicidade e o 

desempenho do DAS, enquanto garante a eficiência e a confiabilidade do armazenamento compartilhado. Isso permite 

que aplicativos clássicos de expansão horizontal, como bancos de dados e máquinas virtuais, compartilhem a mesma 

arquitetura centrada em dados que aplicativos avançados de expansão vertical, como análises, bancos de dados 

NoSQL e farms de contêineres.

REDES E PROTOCOLOS RÁPIDOS MUDAM TUDO

Com NVMe e NVMe-oF, as redes rápidas permitem que o armazenamento compartilhado tenha o mesmo desempenho 

do armazenamento local. Elas retiram das CPUs do host o processamento do armazenamento, um problema 

principalmente para SANs com iSCSI.

A OPORTUNIDADE: CONSOLIDAÇÃO E AGILIDADE SÓLIDAS

O armazenamento rápido e compartilhado oferece o que há de mais avançado em consolidação; serviços de 

armazenamento amplamente compartilhados podem ser conectar à computação comum sem disco com facilidade, com 

base em ferramentas abertas e completas de orquestração. E se sua infraestrutura pudesse evoluir de um conjunto de 

appliances em silos para uma arquitetura integrada e automatizada?
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O protocolo de NVMe-oF ajudará a equilibrar 
o desempenho e a simplicidade do DAS com a 
escalabilidade e a facilidade de gerenciamento do 
armazenamento compartilhado.”2

“
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SHARED ACCELERATED STORAGE

With the explosion of pervasive flash memory, fast networks, and 
parallel protocols like NVMe and NVMe-oF all becoming available, 
it’s now possible to define a new category of storage which has the 
potential to unite SAN and DAS into a single storage architecture.  
Shared Accelerated Storage can deliver the simplicity and 
performance of DAS, while enabling the efficiency and reliability of 
shared storage.  This enables classic scale-up applications like 
databases and VMs to share the same unified architecture as 
modern scale-out applications like analytics, NoSQL databases, and 
container farms.

“The NVMe-oF protocol …will 
help balance the 

performance and simplicity of 
direct-attached storage (DAS) 

with the scalability and 
manageability of shared 

storage.”

FAST NETWORKS & PROTOCOLS CHANGE EVERYTHING

The advent of fast networks coupled with parallel protocols like NVMe and NVMe-oF enable shared storage to have 
the same performance as local storage, and completely offloads storage processing from host CPUs, an issue that was 
particularly problematic in iSCSI SANs.
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THE OPPORTUNITY: MASSIVE CONSOLIDATION AND AGILITY

Shared Accelerated Storage delivers the ultimate consolidation, enabling broadly-shared storage services to connect 
easily to diskless commodity compute, driven by open full-stack orchestration tools.  What if your infrastructure could 
evolve like this:
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MANTÉM AS CPUs 
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TORNA PARALELA TODA A 
ARQUITETURA
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MUITO MAIS DO QUE NVME

Embora o NVMe forneça o potencial de desempenho de uma arquitetura realmente paralela, trata-se apenas de um 

protocolo. O que importa é o que você faz com ele. Com o FlashArray//X, a Pure vai além da arquitetura de SSDs 

legada, que faz o flash simular um disco rígido. Ele permite que nosso software Purity interaja diretamente com o NAND 

bruto, que denominamos arquitetura DirectFlash™.  Essa arquitetura é implementada em três componentes: o DirectFlash 

Module, o DirectFlash Shelf e o DirectFlash Software, executado no Purity.

DIRECTFLASH MODULE

O DirectFlash Module (DFM) é um módulo flash desenvolvido pela Pure que 

conecta o flash bruto diretamente ao FlashArray por NVMe. Diferente dos SSDs 

tradicionais, não há controladora flash nem camada de tradução de flash (FTL, 

Flash Translation Layer): apenas o flash bruto. Assim, é possível acabar com o 

provisionamento excessivo por SSD e com as dificuldades de desempenho que 

existem em cada SSD nas antigas arquiteturas adaptadas. Os DFMs tornam visível 

para o software no nível do sistema todo o flash bruto disponível e utilizável.

DIRECTFLASH SOFTWARE

O gerenciamento do flash, que é feito de modo independente em 

cada SSD nas arquiteturas legadas, é executado de forma global 

no DirectFlash Software (DFS). O DFS administra o nivelamento 

do desgaste com flash e o gerenciamento inadequado de blocos 

em nível global, o que também garante menos provisionamento 

excessivo. Além disso, o DFS também oferece escalonamento 

detalhado de E/S e gerenciamento global de desempenho. Isso 

torna as E/Ss determinantes e reduz a latência média ao reduzir a 

quantidade de E/S lenta que normalmente ocorre em arquiteturas 

com SSD. O DFS gerencia tudo de maneira global para oferecer uma 

arquitetura mais rápida e eficiente.

DIRECTFLASH™ SHELF

Também ampliamos a arquitetura DirectFlash fora do rack do FlashArray//X. O DirectFlash Shelf conecta-se ao 

rack de base do //X com NVMe-oF por 50 Gb/s de Ethernet RoCE, resultando na expansão da capacidade e 

na possibilidade de combinar DirectFlash 

Modules de diferentes tamanhos. Isso faz 

toda a diferença com o passar do tempo, 

conforme a densidade do flash evolui e 

novas formas de memória de estado sólido 

surgem (SCM e QLC, por exemplo).
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PURITY: O NÚCLEO DEFINIDO POR SOFTWARE DO FLASHARRAY

O Purity for FlashArray é o núcleo definido por software do FlashArray//X, que oferece serviços de dados corporativos 

valiosos, gerenciamento global do flash com DirectFlash™ e melhorias Evergreen™ a cada versão. O Purity//FA 5 

apresentou ActiveCluster, QoS, Arquivo e Virtual Volumes. Já o Purity//FA 5.1 mais recente traz uma redução de dados 

geral até 20% maior e Snap para NFS. Todos os serviços de armazenamento, APIs e serviço de dados avançados do 

Purity são integrados e estão incluídos em todos os arrays.

SERVIÇOS DE ARQUIVO DO WINDOWS

Aproveitando a plataforma Purity Run, o 

Purity oferece CIFS/SMB e serviços de 

arquivo NFS nativos por meio do 

Windows File Server (WFS) totalmente 

integrado. O recurso WFS do Purity 

permite consolidar totalmente seu 

datacenter, substituindo servidores de 

arquivo legados por compartilhamentos 

avançados e eficientes de arquivos do 

WFS executados diretamente no 

FlashArray. Enquanto isso, os recursos de 

QoS do Purity garantem que o acesso ao 

arquivo não afete o desempenho 

do aplicativo.
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PURITY REDUCE: implementa cinco 

formas de redução de dados automática 

e pós-processo, incluindo compactação 

e desduplicação, para oferecer uma 

redução de dados duas vezes melhor 

que a concorrência, no geral. Com 

o provisionamento thin, é líder em 

eficiência total no setor, com uma média 

de 10:1. A redução de dados está sempre 

ativa e funciona com um tamanho de 

bloco variável alinhado de 512 bytes, 

garantindo redução eficiente em uma 

grande variedade de cargas de trabalho 

mistas sem ajuste.

PURITY ASSURE: oferece alta 

disponibilidade (HA, High Availability), 

RAID-HA de paridade dupla, QoS sempre 

ativa e não disruptiva com limites e 

criptografia. Tudo isso foi desenvolvido 

para oferecer desempenho uniforme 

ao FlashArray durante falhas de 

componentes e manutenções.

APIS REST do Purity: aproveitam a 

plataforma aberta, as conexões de 

nuvem e as integrações do Purity para 

promover a automação com VMware, 

Microsoft e ferramentas de código 

aberto, como o OpenStack.

MELHORIAS NA 

COMPACTAÇÃO  

A melhor redução de 

dados do setor ficou 

ainda melhor. O Purity 

5.1 oferece economias 

adicionais em redução 

de dados até 20% com 

as novas melhorias 

em compactação. 

Com um upgrade não 

disruptivo simples, o 

Purity compacta ainda 

mais seus dados em 

segundo plano.

PURITY PROTECT: combina o Purity 

ActiveCluster com políticas de proteção, 

replicação e snapshots para economia 

de espaço em uma solução completa de 

proteção e recuperação que protege os 

dados contra perda, local e globalmente. 

Todos os serviços do Purity Protect são 

totalmente integrados ao FlashArray e 

usam recursos nativos de redução de 

dados.

PURITY SECURE: com ele, o FlashArray 

atende aos mais altos padrões de 

segurança (com criptografia FIPS 140-2 

validada e sempre acessível, certificação 

Common Criteria da NIAP e bloqueio 

rápido de dados) e está pronto para 

oferecer conformidade com os novos 

regulamentos de dados, como o GDPR.

PURITY RUN: uma plataforma para 

executar aplicativos no FlashArray, ideal 

para processos orientados a serviços 

de dados. Os aplicativos do Purity 

Run incluem: serviços de arquivo do 

Windows, Snap para NFS, VM Analytics e 

CAT para SAP.
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ACTIVECLUSTER: REDEFINIÇÃO DA SIMPLICIDADE PARA CLUSTER REGIONAL ATIVO/ATIVO

Elimine a tarefa de recuperação com o Purity ActiveCluster, a solução simples da Pure para executar aplicativos ativos/
ativos entre dois datacenters. Com o design inovador do ActiveCluster, que inclui nosso Cloud Mediator Pure1® baseado 
em nuvem e integração completa com replicação de snapshots, os aplicativos do datacenter podem aproveitar o cluster 
regional. O melhor de tudo é que o ActiveCluster leva apenas alguns minutos para ser configurado, não exige um 
terceiro local e está incluído na sua assinatura Evergreen sem custo adicional.

O ActiveCluster pode ser usado em um datacenter e em datacenters conectados. Ele permite migração em tempo 
real entre dois FlashArrays ou clusters de alta disponibilidade no nível do rack de quatro controladoras para garantir 
resiliência máxima. O ActiveCluster se destaca em casos de uso regionais. Basta usar um volume em execução e 
“estendê-lo” entre dois locais com até 240 km de distância (a latência é de 5 ms), sem precisar fazer configurações 
adicionais. Por fim, o ActiveCluster é totalmente integrado à nossa replicação assíncrona de snapshots, permitindo que 
uma terceira cópia de replicação configure um datacenter em qualquer lugar do mundo.

ARMAZENAMENTO ABERTO COM PROTEÇÃO AUTOMÁTICA, NO LOCAL, PARA DR E NA NUVEM

Com os snapshots abertos e as soluções de replicação da Pure, você pode acabar com os backups ou usá-los como 
o último recurso. (1) Faça snapshots locais para recuperação instantânea de aplicativos ou (2) replique para qualquer 
FlashArray no local da recuperação de desastres (DR, Disaster Recovery) para proteger esses snapshots externos. 
Os novos snapshots portáteis da Pure permitem que metadados de recuperação sejam armazenados com o snapshot. 
Assim, os snapshots do FlashArray podem ser migrados sem problemas para o (3) FlashBlade™ ou (4) para qualquer 
dispositivo NFS. É um modo de usar esse armazenamento legado que seria descartado. Nosso recurso CloudSnap 
permite a migração de snapshots para a AWS em casos de uso de backup e migração. Por fim, a Pure acredita no 
conceito aberto, por isso, com a nossa API DeltaSnap, os melhores aplicativos de proteção de dados de terceiros 
podem migrar snapshots da Pure para dispositivos de proteção de modo incremental.
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SIMPLICIDADE POR PADRÃO DESDE O COMEÇO

O FlashArray//X simplifica tudo. A experiência de hardware, software e gerenciamento na nuvem foi desenvolvida em 

conjunto para fazer tudo funcionar sem manuais.  Veja como tudo fica mais simples:

FEITO PARA ACELERAR E SER INTEGRADO

O FlashArray//X baseia-se no amplo histórico de integração da família FlashArray. Foi testado e certificado para trabalhar 

com todos os aplicativos e a infraestrutura de nuvem essenciais.
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VIRTUALIZAÇÃO, CONTÊINERES E INFRAESTRUTURA EM NUVEMAPLICATIVOS DE NEGÓCIOS

DEVOPS E AUTOMAÇÃO VIRTUALIZAÇÃO DE DESKTOP INFRAESTRUTURA DE DATACENTER
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SIMPLICITY BY DESIGN FROM DAY 1
FlashArray//X has the power to simplify…everything.  The hardware, software, and cloud management experience 
are co-designed to make everything just work – no manual required!  Effortless is…

BUILT TO ACCELERATE AND INTEGRATE
FlashArray//X builds on the rich integration track record of the FlashArray family, it’s been tested and certified to 
work with all your critical applications and cloud infrastructure.

BUSINESS  
APPLICATIONS

DEVOPS & 
AUTOMATION

DESKTOP  
VIRTUALIZATION

VIRTUALIZATION, CONTAINERS,  
AND CLOUD INFRASTRUCTURE

DATA CENTER 
INFRASTRUCTURE

ONE BOX 30-MINUTE 
INSTALL

6 CABLES NO MANUAL 
REQUIRED

ALL SOFTWARE 
INCLUDED

EVERYTHING 
ENCRYPTED

NO TIERING OR 
PERFORMANCE TUNING

✓

AI-DRIVEN CLOUD SUPPORT, 
MANAGEMENT & ANALYTICS

API-BASED EVERYTHING 
FOR AUTOMATION
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OUT-OF-THE-BOX CLOUD AUTOMATION
Automation is everything for driving eciency in your multi-cloud environment.  FlashArray//X doesn’t just work with containers 
and virtualization, it’s been pre-integrated into all the popular full-stack orchestration tools so you can deliver storage-on-
demand for your production team, developers, and data scientists.

ACCELERATING YOUR VMWARE SDDC
There are two key ingredients to running your VM-based 
environment in the cloud model: VVols and vRealize.  
FlashArray//X supports VVols natively, and accelerates 
instant conversion from VMFS  VVols.  VVols not only 
delivers per-VM storage operations like snapshots and 
replication, but enables full VMware storage policy-based 
management (SPBM), for both automation and policy 
enforcement in your cloud.  And with vRealize, you can 
truly have fully-automated provisioning via a service 
catalog that you expose directly to your end-users: VMs 
as a service delivered!

And with Pure’s vCenter Web Client and our
new Pure1 VM Analytics, you can have both full 
management within vCenter and easy VM-to- 
storage performance correlation.

VMware vSphere

Pure
Web Client

vRealize
Automation

Pure
Plugins

vRealize
Orchestrator

Pure
Workflows

SRM Pure
Plugin

vRealize
Operations

Pure
Plugin

Log 
Insight

Pure
Plugin

VVols

Snap   Replicate   QoS  Migrate

VASA Provider

OPEN, FULL-STACK AUTOMATION 
A wide range of tools have emerged to easily 
orchestrate the full-stack IT environment.  Pure’s 
management philosophy is API-first, everything Pure 
can be controlled via our REST API.  We’ve made 
automation even easier by delivering integration 
plugins and toolkits for most major orchestration 
frameworks.

CONTAINER STORAGE-AS-A-SERVICE:
NEW PURE STORAGE SERVICE ORCHESTRATOR

Container adoption is exploding, but lack of persistent 
storage support for stateful containers threatens to slow 
adoption.  Pure has delivered plugins for Docker, 
Kubernetes, and Mesosphere to enable persistant container 
support.  But the highly-fluid nature of container 
environments (where containers often “live” for only 
seconds) necessitates smarter provisioning.  Enter the new 
Pure Storage Service Orchestrator, which enables 
automated policy-based container provisioning on the fly, 
across multiple FlashArray and FlashBlade systems.
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OUT-OF-THE-BOX CLOUD AUTOMATION
Automation is everything for driving eciency in your multi-cloud environment.  FlashArray//X doesn’t just work with containers 
and virtualization, it’s been pre-integrated into all the popular full-stack orchestration tools so you can deliver storage-on-
demand for your production team, developers, and data scientists.

ACCELERATING YOUR VMWARE SDDC
There are two key ingredients to running your VM-based 
environment in the cloud model: VVols and vRealize.  
FlashArray//X supports VVols natively, and accelerates 
instant conversion from VMFS  VVols.  VVols not only 
delivers per-VM storage operations like snapshots and 
replication, but enables full VMware storage policy-based 
management (SPBM), for both automation and policy 
enforcement in your cloud.  And with vRealize, you can 
truly have fully-automated provisioning via a service 
catalog that you expose directly to your end-users: VMs 
as a service delivered!

And with Pure’s vCenter Web Client and our
new Pure1 VM Analytics, you can have both full 
management within vCenter and easy VM-to- 
storage performance correlation.
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AUTOMAÇÃO PRONTA NA NUVEM

Para melhorar a eficiência em seu ambiente com várias nuvens, a automação é essencial. O FlashArray//X não 

funciona apenas com contêineres e virtualização, foi pré-integrado a todas as ferramentas conhecidas e completas 

de orquestração para que você possa oferecer armazenamento por demanda para suas equipes de produção, seus 

desenvolvedores e seus cientistas de dados.

ACELERE SEU SDDC DA VMWARE

Há dois componentes principais para executar um ambiente baseado 

em máquinas virtuais com modelo de nuvem: Virtual Volumes e 

vRealize. O FlashArray//X conta com suporte nativo ao Virtual Volumes 

e permite conversão instantânea no VMFS → Virtual Volumes. O Virtual Volumes não 

apenas permite operações de armazenamento por máquina virtual, como snapshots 

e replicação, mas também oferece gerenciamento 

de armazenamento baseado em políticas (SPBM, 

Storage Policy-Based Management) da VMware para 

automação e aplicação de políticas na sua nuvem. 

Com o vRealize, o provisionamento totalmente 

automatizado é realizado por meio de um catálogo 

de serviços para seus usuários finais; as máquinas 

virtuais são disponibilizadas como serviço.

AUTOMAÇÃO ABERTA E COMPLETA 

Uma variedade de ferramentas surgiu para simplificar a orquestração 

de todo o ambiente de TI. A filosofia de gerenciamento da Pure prioriza 

a API; tudo o que fazemos pode ser controlado com nossa API REST.  

Facilitamos ainda mais a automação com os plug-ins de integração e os 

kits de ferramentas para a maioria das estruturas de orquestração.

ARMAZENAMENTO PARA CONTÊINERS COMO SERVIÇO 
PURE SERVICE ORCHESTRATOR

A adoção de contêineres está crescendo cada vez mais, mas a falta de 
suporte ao armazenamento persistente para contêineres com estado 
ameaça retardar essa tendência. Para oferecer suporte a contêineres 
persistentes, a Pure desenvolveu plug-ins para Docker, Kubernetes e 
Mesosphere. No entanto, a natureza fluida dos ambientes de contêiner 
(em que os contêineres normalmente ficam ativos por poucos segundos) 
precisa de um provisionamento mais inteligente. Por isso, o Pure Service 
Orchestrator permite o provisionamento automatizado e baseado em 
políticas de contêineres de modo dinâmico em vários sistemas de 
FlashArray e FlashBlade.

7

OUT-OF-THE-BOX CLOUD AUTOMATION
Automation is everything for driving eciency in your multi-cloud environment.  FlashArray//X doesn’t just work with containers 
and virtualization, it’s been pre-integrated into all the popular full-stack orchestration tools so you can deliver storage-on-
demand for your production team, developers, and data scientists.

ACCELERATING YOUR VMWARE SDDC
There are two key ingredients to running your VM-based 
environment in the cloud model: VVols and vRealize.  
FlashArray//X supports VVols natively, and accelerates 
instant conversion from VMFS  VVols.  VVols not only 
delivers per-VM storage operations like snapshots and 
replication, but enables full VMware storage policy-based 
management (SPBM), for both automation and policy 
enforcement in your cloud.  And with vRealize, you can 
truly have fully-automated provisioning via a service 
catalog that you expose directly to your end-users: VMs 
as a service delivered!

And with Pure’s vCenter Web Client and our
new Pure1 VM Analytics, you can have both full 
management within vCenter and easy VM-to- 
storage performance correlation.

VMware vSphere

Pure
Web Client

vRealize
Automation

Pure
Plugins

vRealize
Orchestrator

Pure
Workflows

SRM Pure
Plugin

vRealize
Operations

Pure
Plugin

Log 
Insight

Pure
Plugin

VVols

Snap   Replicate   QoS  Migrate

VASA Provider

OPEN, FULL-STACK AUTOMATION 
A wide range of tools have emerged to easily 
orchestrate the full-stack IT environment.  Pure’s 
management philosophy is API-first, everything Pure 
can be controlled via our REST API.  We’ve made 
automation even easier by delivering integration 
plugins and toolkits for most major orchestration 
frameworks.

CONTAINER STORAGE-AS-A-SERVICE:
NEW PURE STORAGE SERVICE ORCHESTRATOR

Container adoption is exploding, but lack of persistent 
storage support for stateful containers threatens to slow 
adoption.  Pure has delivered plugins for Docker, 
Kubernetes, and Mesosphere to enable persistant container 
support.  But the highly-fluid nature of container 
environments (where containers often “live” for only 
seconds) necessitates smarter provisioning.  Enter the new 
Pure Storage Service Orchestrator, which enables 
automated policy-based container provisioning on the fly, 
across multiple FlashArray and FlashBlade systems.

NEW PURE1 VM  
ANALYTICS

PURE SERVICE 
ORCHESTRATOR

PURE SERVICE 
ORCHESTRATOR

O vCenter Web Client da Pure e nosso novo Pure1 VM Analytics garantem gerenciamento total do vCenter e correlação 

fácil do desempenho da máquina virtual com o armazenamento.



GERENCIAMENTO ORIENTADO POR IA E BASEADO EM 
SAAS, ANÁLISE COMPLETA E SUPORTE PREDITIVO

Com o Pure1, você pode gerenciar e analisar seu 

armazenamento de qualquer lugar e em qualquer 

dispositivo, basta fazer login. Como SaaS, o Pure1 

disponibiliza imediatamente novas versões e melhorias 

para todos os clientes. Temos até mesmo um aplicativo 

para dispositivos móveis que mostra notificações no 

smartphone quando é necessário intervir.

A INTELIGÊNCIA GLOBAL PREDITIVA GARANTE 
PREVISÃO DO DESEMPENHO E SUPORTE MUITO PROATIVO

O Pure1 Meta™ é o mecanismo de inteligência artificial do Pure1, que oferece 

informações práticas para melhorar o gerenciamento, a automatização e o suporte ao armazenamento. Com uma rede 

de sensores globais de 1.000 arrays conectados e mais de 1 trilhão de pontos de dados de telemetria coletados todos 

os dias (mais de 7 petabytes de dados de desempenho acumulados), o Pure1 Meta pode modelar e caracterizar o 

comportamento e as interações de uma carga de trabalho específica. Esse conceito é denominado “DNA da carga de 

trabalho”. O Meta analisa e simula o modo como as cargas de trabalho no FlashArray podem interagir entre si, expandir 

com o tempo em termos de capacidade e desempenho e se uma nova carga de trabalho pode ser incluída no array. 

Além disso, o Meta está sempre verificando os arrays conectados em busca de “impressões digitais de problemas” para 

detectar e alertar o Pure1 Support, que resolve proativamente os problemas antes de ocorrerem. O Meta garante mais 

confiabilidade (com mais de 500 problemas de gravidade 1 evitados até agora), aumentando a simplicidade e reduzindo 

os custos do provisionamento excessivo.

®

O FlashArray funciona como SaaS e nuvem. Implante-o uma vez e aproveite uma assinatura com inovação constante 

conforme expande e melhora o desempenho, a capacidade, a densidade e/ou os recursos por 10 anos ou mais, sem 

tempo de inatividade, impacto no desempenho ou migração de dados. Com a arquitetura sem estado modular do 

FlashArray, desenvolvemos um produto compatível com tecnologias futuras. Com nossa garantia de capacidade no 

tamanho certo, você já começa com a certeza de que terá a capacidade efetiva necessária. Além disso, nosso programa 

de Consolidação da Capacidade mantém seu armazenamento atualizado e compacto conforme expande. Com o 

Evergreen Storage, você não precisa comprar os TBs que já tem. Mantenha seu armazenamento permanente, avançado 

e compacto, sempre atendendo às necessidades da sua empresa.

8SALES@PURESTORAGE.COM  |  800-379-PURE  |  @PURESTORAGE
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ACESSE O SITE PURESTORAGE.COM/FLASHARRAY  

PARA SABER MAIS. 

© 2018 Pure Storage, Inc. Todos os direitos reservados. Pure Storage, Purity, Evergreen e o logotipo P 
são marcas comerciais ou registradas da Pure Storage, Inc. Todos os outros nomes podem ser marcas 

comerciais de seus respectivos proprietários.  ps_ds9p_flasharray_ltr_03

* As especificações do //X descritas se aplicam às versões //X R2, com disponibilidade prevista para junho de 2018.

** A capacidade efetiva considera alta disponibilidade, RAID, sobrecarga de metadados e conversão de GB para 
GiB, Além disso, inclui o benefício da redução de dados com desduplicação, compactação e exclusão de padrão 
automáticas e sempre acessíveis. A redução de dados média é calculada em 5:1 e não inclui provisionamento thin.

*** Disponibilidade prevista para o segundo semestre de 2018.

† Array compatível com DirectFlash Shelf da Pure Storage e/ou gavetas de expansão baseadas em SAS da Pure 
Storage.

†† Array compatível com gavetas de expansão baseadas em SAS da Pure Storage.

1 Quadrante mágico do Gartner para arrays 
de estado sólido, 13 de julho de 2017. O 
Gartner não endossa qualquer fornecedor, 
produto ou serviço descrito em suas 
publicações de pesquisa e não aconselha 
usuários de tecnologia a escolher somente 
os fornecedores com as classificações mais 
elevadas ou com outra designação. As 
publicações de pesquisa do Gartner contêm 
opiniões da organização de pesquisas do 
Gartner e não devem ser interpretadas como 
demonstrativo dos fatos. O Gartner rejeita 
quaisquer garantias, expressas ou implícitas, 
com relação a esta pesquisa, incluindo 
quaisquer garantias de comercialização ou 
adequação a uma finalidade específica.

2 Gartner, O futuro dos sistemas 
hiperconvergentes e integrados será 
moldado pelo armazenamento rápido e 
compartilhado, 25 de maio de 2017

CAPACIDADE ESPAÇO FÍSICO

//X10 Até 55 TB/53,5 TiB  
de capacidade efetiva** 
Até 20 TB/18,6 TiB  
de capacidade bruta 

3U
490 – 600 Watts (nominal – pico)
43,1 kg (95 lbs) completamente carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m 

//X20 Até 275 TB/251,8 TiB  
de capacidade efetiva** 
Até 87 TB/80,3 TiB  
de capacidade bruta††

3U
620 – 688 Watts (nominal – pico)
43,1 kg (95 lbs) completamente carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m

//X50 Até 650 TB/602,8 TiB  
de capacidade efetiva** 
Até 185 TB/171 TiB  
de capacidade bruta†

3U
620 – 760 Watts (nominal – pico)
43,1 kg (95 lbs) completamente carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m

//X70 Até 1,3 PB/1.238,5 TiB  
de capacidade efetiva** 
Até 366 TB/320,1 TiB  
de capacidade bruta†

3U
915 – 1345 Watts (nominal – pico)
44 kg (97 lbs) completamente carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m

//X90 Até 3 PB/3.003,1 TiB  
de capacidade efetiva**
Até 878 TB/768,3 TiB  
de capacidade bruta†

3U – 6U
1.100 – 1.570 Watts (nominal – pico)
44 kg (97 lbs) completamente carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m

DIRECT 
FLASH 
SHELF

Até 1,9 PB de capacidade 
efetiva** 
Até 512 TB/465,6 TiB  
de capacidade bruta 

3U
460 – 500 Watts (nominal–pico)
39,8 kg (87,7 lbs) completamente 
carregado
Chassi de 1,56 m x 5,78 m x 9 m

CONECTIVIDADE DO //X

Portas integradas (por controladora)
• 2 x Ethernet de 1/10/25 Gb
• 2 x de replicação Ethernet de 

1/10/25 Gb
• 2 x portas de gerenciamento 

de 1 Gb

Placas de E/S no host (3 slots/
controladora)
• Ethernet Base-T de 10 Gb e 

2 portas
• Ethernet de 1/10/25 Gb e 

2 portas
• Ethernet de 40 Gb e 2 portas
• Ethernet de 50 Gb e 2 portas 

(pronto para NVMe-oF)***
• Fibre Channel de 16/32 Gb e 

2 portas (pronto para NVMe-oF)
• Fibre Channel de 16/32 Gb e 

4 portas (pronto para NVMe-oF)

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DE CAPACIDADE

As controladoras do FlashArray//X foram desenvolvidas para serem compatíveis com módulos DirectFlash™ 100% NVMe 

e módulos flash clássicos SATA/SAS ao mesmo tempo. Isso facilita os upgrades e as expansões. Tanto as gavetas NVMe 

do DirectFlash quanto as gavetas clássicas de expansão SAS podem ser usadas com o //X.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS*

PACOTES DE CAPACIDADE DO DIRECTFLASH
DirectFlash 

Modules 
de 2,2 TB

DirectFlash 
Modules 
de 4,5 TB

DirectFlash 
Modules 
de 9,1 TB

DirectFlash 
Modules 

de 18,3 TB

EM UM RACK DO //X (10 MÓDULOS) 22 TB 45 TB 91 TB 183 TB

EM UMA GAVETA DO DIRECTFLASH (14 MÓDULOS) 31 TB 63 TB 127 TB 256 TB

PACOTES DE CAPACIDADE  
CLÁSSICOS SATA/SAS

Módulos  
flash 

de 512 GB

Módulos  
flash 

de 1 TB/960 GB

Módulos  
flash 

de 2 TB/1,9 TB

Módulos  
flash 

de 3,8 TB

Módulos  
flash 

de 7,6 TB

EM UM RACK DO //X (10 MÓDULOS) 5 TB 10 TB 20 TB 38 TB 76 TB

EM UMA GAVETA SAS (12 MÓDULOS) 11 TB 22 TB 45 TB 90 TB

http://purestorage.com/flasharray

