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Resumo 
Este documento fornece uma visão geral dos snapshots no armazenamento 

definido por software Dell EMC PowerFlex™. Ele abrange a arquitetura de 

snapshots, a criação de snapshots orientada por políticas e dá atenção 

especial a snapshots seguros baseados em tempo, seus usos e restrições. 
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Sumário executivo 

Os snapshots são uma imagem de bloco na forma de um volume de armazenamento ou LUN usado 

para capturar instantaneamente o estado de um volume em um point-in-time específico. Os snapshots 

podem ser iniciados manualmente ou por políticas automatizadas de snapshot. 

 

Há vários casos de uso para snapshots, incluindo, entre outros: 
 

• Suporte a políticas de retenção de dados para atender aos requisitos de conformidade governamental 
e de negócios 

• Integração de recuperação rápida de desastres para evitar failover do local de DR 

• Clonagem rápida de aplicativos ativada 

• Integração ao software de proteção de backup para habilitar os requisitos de retenção de dados 
ou externo 

• Suporte de clonagem para ciclos de versão de software personalizado ou em pacote 

• Definição e implementação de modelos de aplicativos ou conjuntos de dados instalados 
e configurados 

• Análise fácil e não estruturada de vários negócios ou outros cenários 
 

Este documento aborda a funcionalidade de snapshots do PowerFlex, inclusive snapshots normais, 

snapshots seguros, grupos de consistência e políticas de snapshot. 
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1 Introdução 
O PowerFlex é uma plataforma de armazenamento definida por software projetada para reduzir 

a complexidade operacional e da infraestrutura. Ele permite que as organizações avancem mais 

rapidamente oferecendo flexibilidade, elasticidade e simplicidade com desempenho e resiliência previsíveis 

em escala. A família PowerFlex da plataforma de infraestrutura definida por software proporciona uma 

base que combina computação e recursos de armazenamento de alto desempenho em um fabric unificado 

gerenciado. A flexibilidade é oferecida em várias opções de implementação de hardware, como rack 

integrado, equipamento ou Ready Nodes, todas elas fornecem arquiteturas de servidor SAN, HCI 

e somente armazenamento. 

 
 
 

Figura 1 Visão geral do PowerFlex 
 

 

O PowerFlex oferece a flexibilidade e a escala exigidas por uma variedade de implementações 

de aplicativos, sejam elas bare metal, virtualizadas ou em contêineres. 

Ele fornece o desempenho e a resiliência exigidos pelas empresas mais exigentes, demonstrando 

99,9999% ou mais de disponibilidade essencial com latência estável e previsível. 

 

Com a oferta de milhões de IOPS com latência inferior a um milissegundo, o PowerFlex é ideal para 

aplicativos de alto desempenho. Ele funciona bem em empresas com nuvens privadas que desejam uma 

base flexível com sinergias com a nuvem pública e híbrida. Ele também é excelente para organizações que 

consolidam ativos heterogêneos em um sistema único com uma arquitetura flexível e escalável, que oferece 

automação para gerenciar a infraestrutura de armazenamento e computação. 
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2 Snapshots do PowerFlex 
Os snapshots são uma imagem de bloco na forma de um volume de armazenamento ou LUN usado 
para capturar instantaneamente o estado de um volume em um point-in-time específico. Os snapshots 
do PowerFlex são de provisionamento reduzido e graváveis. Assim que é feito um snapshot, ele se torna 
um volume novo e não associado do sistema. Ele pode ser manipulado como qualquer outro volume 
exposto pelo sistema de armazenamento: mapeado, não mapeado, renomeado, redimensionado e assim 
por diante. 

 

Os snapshots do PowerFlex podem ser iniciados manualmente por qualquer um dos clients, incluindo 
a IU da Web, a CLI ou a API REST. Isso inclui a capacidade de criar políticas de snapshot, que automatizam 
a criação e a exclusão de snapshots de acordo com um agendamento predefinido de sua escolha. 

 

Os snapshots e o volume de origem são organizados em uma árvore de volumes (V-Tree). De modo 
diferente, uma V-Tree inclui o volume raiz e todos os snapshots descendentes resultantes desse volume. 
Uma árvore de volumes inclui não apenas snapshots obtidos do volume raiz em pontos diferentes no tempo, 
mas também descendentes que são snapshots de snapshots. O diagrama a seguir descreve uma V-Tree 
pequena com ambos os tipos de descendente. 

 

Figura 2 V-Tree em que S111 e S112 são snapshots do volume V1 em momentos diferentes 
e S121 é um snapshot de outro snapshot (S111). 

 

2.1 Contagem máxima de snapshots 
Uma V-Tree pode ter até 128 membros dos quais 126 são descendentes utilizáveis, ou snapshots. 
Os outros dois membros consistem no volume raiz e em um volume reservado do sistema usado ao 
sobregravar um membro da V-Tree com o conteúdo de outro membro. O membro reservado da V-Tree 
não está visível no sistema, mas consome a partir da contagem total de snapshots possíveis. 

 

2.2 Grupos de consistência de snapshot 
Os snapshots do PowerFlex também podem ter relações entre diferentes V-Trees. Quando você cria um 
snapshot, vários volumes podem ser selecionados simultaneamente. Todos os snapshots tirados juntos 
formam um grupo de consistência. 

 

Os snapshots em um grupo de consistência são feitos a partir do mesmo ponto no tempo de forma precisa. 
Eles podem ser usados para capturar um backup baseado em snapshot consistente com falhas em vários 
volumes. 

 

Na interface do usuário da Web do PowerFlex, marque a caixa de seleção ao lado dos volumes cujo 
snapshot você deseja criar e clique no botão MORE e, em seguida, em Create Snapshot. 
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Figura 3 Criação de snapshot de vários volumes para o grupo de consistência de snapshots 
 

Depois de criados, todos os membros do grupo de consistência serão exibidos nos detalhes de qualquer 
membro único. 

 

Figura 4 Visão detalhada das características da V-Tree com foco no grupo de consistência 
 

Como todas elas foram adotadas simultaneamente, há uma relação contextual entre os membros 

e o grupo de consistência pode ser manipulado junto, como um conjunto. Por exemplo, todo o grupo 

de consistência pode ser excluído como uma única ação. 

 

Figura 5 Os snapshots S112 e S211 são feitos juntos para formar o grupo de consistência C1. 

No entanto, o PowerFlex não impõe o relacionamento e não tenta preservá-lo como originalmente criado. 

Um usuário pode remover um membro de um grupo de consistência, reescrever, substituir o conteúdo 

ou alterá-lo. O grupo de consistência serve somente para fins de conveniência. 
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2.3 Independência do snapshot 
O PowerFlex não impõe rigidamente as relações entre original e filho em uma V-Tree. É possível substituir 

o conteúdo de um snapshot com o conteúdo de qualquer outro snapshot. No exemplo a seguir, temos um 

volume raiz, um snapshot do volume raiz e um snapshot do snapshot. 

 

Figura 6 Volume base, snapshot e um snapshot do snapshot. 
 

Podemos remover o volume raiz (ou de origem) e escolher se deseja excluir os snapshots decrescentes. 

 

Figura 7 Detalhes da ação de exclusão de volume 
 

Como alternativa, podemos optar por substituir o conteúdo do volume raiz com o conteúdo de um 

snapshot filho ou “neto”. Selecione o volume root como nosso destino. 

Figura 8 
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Em seguida, selecione o volume cujo conteúdo você deseja usar para substituir. Você pode selecionar 

o intervalo de tempo no qual deseja pesquisar o snapshot. Nesse caso, vamos usar o snapshot de um 

snapshot. 

Figura 9 
 

 

Clique no botão OVERWRITE CONTENT para iniciar o processo de substituição. A interface 

do usuário avisará sobre a destruição do processo. 

 

Figura 10 Imagens mostrando a sequência para substituição de snapshot. 
 

Em geral, há poucos (se houver) limites nas possíveis manipulações dos membros de uma V-Tree. 

Esse tipo de flexibilidade é útil em cenários de desenvolvimento em que uma cópia de ouro pode 

ser usada para desenvolver e testar muitas iterações e versões. 
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2.4 Snapshot Policies 
Dos 126 snapshots disponíveis pelo usuário por volume, 60 podem ser usados para o agendamento de 

snapshots baseado em políticas. Qualquer volume root específico pode participar apenas de uma política 

de snapshot, mas uma política pode ser aplicada a vários volumes de origem simultaneamente. 

 

Primeiro, uma regra é criada e, em seguida, os volumes de origem são vinculados à regra. A regra em 

si define o intervalo entre os snapshots e o número de snapshots que devem ser mantidos. Por exemplo, 

faça um snapshot a cada 60 minutos e mantenha 24 deles, garantindo que você tenha um snapshot para 

cada hora das últimas 24 horas. A regra também pode ser criada em uma estrutura de retenção multinível 

(até seis níveis), em que os intervalos se baseiam um no outro como minutos/horas/dias/semanas. Por 

exemplo, defina o intervalo base como 60 minutos e outro nível de retenção para manter um snapshot 

por sete dias, o que significa manter uma cópia diária por uma semana. 

 

Se definirmos outro nível de retenção para manter uma das cópias diárias por quatro semanas, 

garantimos que o sistema mantenha (em alternância): 

 

• Um snapshot por hora para um dia (24) 

• Um snapshot diário por uma semana (7) 

• E um snapshot semanal por um mês (4) 
 

Nota: na versão 3.5.x, não há interface do usuário para o agendamento de políticas. Em vez disso, 

é algo a ser tratado de maneira programática usando a CLI ou a API REST. Para obter mais informações, 

consulte a seção Políticas de snapshot em Apresentação do Dell EMC PowerFlex v3.5.x. 
 

 

Para criar a política descrita acima com a CLI, o seguinte comando seria usado: 
 

scli --add_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly \ 

--snapshot_creation_cadence 60 --number_of_snapshots_per_retention_level 24,7,4 
 

Nota: snapshot_creation_cadence é definido em minutos. 
 

 

Para adicionar um volume de origem a essa política, usaríamos, por exemplo: 
 

scli --add_source_volume_to_snapshot_policy --snapshot_policy_name snap_policy_hourly 

--source_vol_id 3b21a36600000003 
 

Para obter detalhes sobre a CLI e as opções disponíveis, consulte a seção sobre snapshots no 

Guia de referência de CLI no Dell EMC PowerFlex v3.5.x. 
 

A partir do PowerFlex v3.6, você pode criar políticas de snapshot na IU do PowerFlex. Em 

Proteção➔Políticas de Snapshot, clique no botão Adicionar. Forneça um nome de política, intervalo 

e períodos de retenção desejados. Em seguida, clique no botão ADICIONAR E ATIVAR ou no botão 

ADICIONAR. O botão ADICIONAR cria a política, mas o estado será “Pausado”. O exemplo a seguir 

mostra a criação de uma política de snapshot idêntica à criada no exemplo da CLI, mas usando a IU 

do PowerFlex. 

https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/PF_KNOW/page/GUID-27EBF0CC-9A8C-49A4-BCE4-C3C505F4EF83.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_CLI_RG/page/GUID-DCBE3B77-6098-46AB-B634-19C2E7B96146.html
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Figura 11 Adicionar Política de Snapshot 
 

Depois de criar a política, os volumes de origem são adicionados selecionando a política, clicando em 

MAIS, e, em seguida, em Atribuir Volumes. Na exibição de políticas de snapshot, você pode visualizar 

a configuração da política, modificar e ativar/pausar a política selecionada. 

 

Figura 12 Snapshot Policies 
 

Selecione o servidor desejado e clique em ATRIBUIR POLÍTICA. 
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Figura 13 Atribuir volumes à política de snapshot 
 

Aqui, vemos a política de snapshot recém-criada em um estado pausado. 

 

Figura 14 Estado da política de snapshot 
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3 Snapshots seguros 
Ao criar um snapshot de volume, o usuário pode marcar snapshots como “seguros”, permitindo que os 

clientes atendam aos requisitos legais e de negócios para retenção de dados. A proteção de snapshots 

é especialmente importante no setor financeiro. 
 

Figura 15 Snapshot seguro com prazo de 1 ano para expirar. 

Depois que um snapshot é criado com a opção segura, ele não pode ser excluído até que o prazo para 

expirar atribuído seja atingido. Existe um processo formal para excluir snapshots seguros. Para obter 

mais informações, entre em contato com o Suporte Dell. 
 

Nota: snapshots seguros são, por padrão, somente leitura. 
 

 

3.1 Comportamento geral 
Um snapshot pode ser criado inicialmente com ou sem o indicador seguro e o prazo de expiração. Se 
ele for criado inicialmente sem o indicador de segurança, o prazo para expirar poderá ser adicionado 
posteriormente com o comando CLI set_snapshot_security. A API REST também pode ser usada 

para configurar o LDAP. 
 

Eles não podem ser excluídos antes do prazo de expiração. Quando um snapshot seguro é mapeado 
para um SDC, independentemente de como ele é montado, ele é forçado à opção somente leitura. Vimos 
acima que os snapshots do PowerFlex podem ser excluídos ou substituídos por outro membro da V-Tree. 
Essas operações não são possíveis para snapshots seguros. 

 

É possível marcar snapshots criados por uma política de agendamento como seguros. No entanto, 
todos os snapshots seguros existentes em um conjunto gerado por políticas permanecerão em vigor, 
independentemente do que for feito com a política de snapshot. Pausar, alterar ou excluir a política não 
excluirá os snapshots marcados como seguros. 

 

O próprio mecanismo de política de snapshot foi aprimorado para permitir a criação automática de 
snapshots seguros usando o indicador secure_snapshots. Nesse caso, os snapshots criados para 

e durante cada intervalo não podem ser excluídos manualmente até que os intervalos normais tenham 
ocorrido. Nesse ponto, o mecanismo de política removerá os snapshots de acordo com a regra definida. 
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3.2 Criando um snapshot seguro 
Snapshots seguros podem ser criados: 

 
1. Por IU da Web 

2. Por interface de linha de comando do PowerFlex 

3. Usando a API REST 

4. Com uma política predefinida de snapshot 

5. Enviando um comando CLI ou REST para proteger um snapshot criado anteriormente 
 

A abordagem mais fácil é com a IU da Web. No menu Configuration ➔ Volumes, selecione o volume 

e clique no menu MORE. 

Figura 16 
 
 

A janela Create Snapshot é aberta, o que nos permite nomear o snapshot e definir suas propriedades 

(somente leitura; seguro): 

Figura 17 
 
 

Neste exemplo, definiremos o prazo para expirar como 15 minutos. Mas o intervalo pode ser definido 

na interface do usuário por minutos, horas, dias ou semanas. 
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Depois de criar o snapshot de nosso volume de origem, ele é exibido e é marcado como seguro e somente 
leitura. 

 

 

Figura 18 

Se tentarmos excluí-lo ou substituir o conteúdo, receberemos o seguinte erro: 
 

 

Figura 19 

 

Na CLI, devemos fazer algo como o seguinte para criar um snapshot seguro: 
 

scli --snapshot_volume --volume_name source-fg-vol-1 \ 

--snapshot_name source-fg-vol-1-snap-1 --retention_period 15m 
 

Você deverá confirmar a decisão de criar um snapshot seguro: 
 

Como alternativa, os usuários podem aprovar previamente a criação adicionando o indicador --i_am_sure 
ao comando. 

 

Especificar um período de retenção indica o snapshot como seguro e inclui o atributo somente leitura. 

O período é especificado usando m | h | D | W | M | Y, respectivamente, indicando minutos, horas, dias, 

semanas, meses ou anos. Exemplos: 30m (30 minutos), 5D (cinco dias), 1M (um mês, que equivale 

a 31 dias). 
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3.3 Estender o período de retenção do snapshot seguro 
Embora não seja possível reduzir o período de retenção de um snapshot, é possível usar a CLI para 

estender o período de retenção. Essa operação não pode ser feita a partir da IU da Web. 

 

scli --set_snapshot_security --volume_name source-fg-vol-1-snap-1 \ 

--retention_period 30m --i_am_sure 
 

Esse comando alterará o período de retenção e redefinirá o prazo para expirar para 30 minutos a partir 

do momento em que o comando for executado. 

 

A tentativa de definir um período de retenção mais curto do que o tempo restante já definido receberá 
um erro: 

 

 
 

3.4 Excluir snapshots seguros ao expirar ou após expirar 
A exclusão segura de snapshot não é automática depois que o prazo para expirar é atingido. No entanto, 

quando o período do indicador de segurança expirar, os usuários poderão alterar ou excluir o snapshot. 

Na interface do usuário da Web, a data e a hora de validade da política de retenção são exibidas ao lado 

do snapshot. 

 
 

 

3.5 Excluir o snapshot seguro antes de expirar 
Um cliente não pode excluir snapshots seguros. Em vez disso, há um fluxo de trabalho de aprovação de 

negócios em várias etapas com requisitos específicos de documentação (inclusive duas assinaturas de 

líderes de negócios) antes que um tíquete de suporte seja criado. A documentação necessária é analisada 

e uma sessão de log-in com suporte é facilitada, na qual o período de retenção do snapshot é redefinido 

e o snapshot é excluído. 

 
 

 

3.6 Criar uma versão habilitada para gravação de um snapshot seguro 
Embora as gravações não sejam permitidas para um snapshot seguro, é possível criar um snapshot 

normal do snapshot seguro, criando assim uma cópia gravável. 
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4 Resumo 
A evolução das funcionalidades de snapshots agrega mais um recurso ao conjunto de ferramentas de 

gerenciamento de dados e proteção de dados no armazenamento definido por software do PowerFlex. 

A Dell Technologies é apaixonada por atender às necessidades e expectativas do cliente. Esses recursos 

acomodam as necessidades dos negócios e, ao mesmo tempo, adicionam flexibilidade ao gerenciamento 

de clusters de armazenamento do PowerFlex. Agora você deve compreender melhor os snapshots do 

PowerFlex e seus limites e consequências. 


