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Storage Networking Industry Association
A SNIA é a autoridade de confiança e reconhecida globalmente por sua
liderança, na definição de padrões e tecnologias no segmento de
armazenamento de dados. Tem conduzido a indústria de armazenamento de
dados no desenvolvimento e promoção de arquiteturas independentes, padrões
e serviços educacionais que facilitam o gerenciamento, movimentação e
segurança da informação de forma eficiente.
Para mais informações visite:
www.snia.org – SNIA USA ou www.snia.org.br – SNIA Brasil
Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição - traduzido da 18ª edição em inglês
O Dicionário SNIA contém termos e definições relacionados ao armazenamento
de dados e outras tecnologias de informação e é, até o presente momento, o
mais abrangente esforço da indústria de redes de armazenamento de dados
para obter um conteúdo comum para a terminologia das tecnologias que
representa. Os termos aqui apresentados passam por um rigoroso processo de
revisão e aprovação do conselho técnico da SNIA para assegurar sua exatidão.
O conselho técnico da SNIA é composto por especialistas técnicos da indústria,
eleitos pelos membros da SNIA para orientar seus esforços técnicos. A ampla
experiência técnica de cada um dos seus membros cobre todos os aspectos do
armazenamento de dados.
O leitor deve reconhecer que neste campo de desenvolvimento tão acelerado,
novos termos são constantemente introduzidos e o seu uso comum se altera. A
SNIA considera este dicionário um documento vivo, a ser alterado quando
necessário, para refletir o consenso do uso comum dos termos que ele
apresenta e encoraja seus leitores a tomá-lo neste espírito. Comentários e
sugestões de melhorias são bem vindos a qualquer momento, com o
entendimento de que qualquer pessoa ou entidade que colabore, o faz a título
de contribuição com a SNIA; a SNIA, será portanto proprietária dos direitos
autorais sobre tais contribuições. Comentários e sugestões podem ser enviados
para: Propostas para novos termos, definições ou modificações de termos
existentes devem ser submetidas através deste formulário:
http://www.snia.org/education/dictionary/submittal/
Periodicamente, grupos regionais da SNIA traduzem o DIcionário SNIA em
idiomas locais. Existem versões em japonês, português e chinês. Se você quiser
lideram um projeto de tradução, a SNIA tem interesse em suportar este esforço.
POr favor entre em contato por email em: dictionary@snia.org
Termo de Uso
A SNIA autoriza o uso pessoal deste glossário por pessoas físicas, e uso interno
por corporações e outras entidades comerciais (incluindo cópia, distribuição e
exibição) desde que:
Qualquer definição reproduzida deve ser feita na sua totalidade, sem alterações
e qualquer documento, impresso ou eletrônico, no qual o material deste
glossário (ou qualquer parte dele) esteja contido, deve reconhecer
explicitamente os direitos autorais da SNIA e deve creditá-los à mesma, como
forma de autorização do reuso do conteúdo.
Considerando outros usos que não os explícitos acima, este glossário não pode
ser utilizado para nenhum fim comercial, não pode ser vendido na sua totalidade
-4Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

ou parcialmente, ou distribuído a terceiros. Quaisquer direitos não mencionados
acima estão reservados à SNIA. Em particular, as condições de uso acima não
garantem direitos de utilização comercial deste dicionário, que não pode ser
vendido na sua totalidade ou parcialmente, ou distribuído a terceiros.
A permissão para o uso deste glossário, além das enumeradas acima, podem
ser requisitadas por e-mail ao endereço eletrônico dictionary@snia.org; por
favor, mencione a identidade do requisitante (indivíduo e/ou companhia) e uma
breve descrição do propósito, natureza e abrangência do uso requisitado.
Copyright © 2004-2017 Storage Networking Industry Association, todos os
direitos reservados. Última atualização: 28 de julho de 2017.
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Formato das definições
O formato das definições mudou no último semestre de 2008. Os termos agora
são definidos, tanto quanto possível, usando um princípio de substituição, o que
implica que a definição do termo deve ser substituível pelo próprio termo em
uma sentença.
Caso mais texto seja considerado necessário ou útil, é acrescentado em um ou
mais parágrafos após a definição do termo. O texto tem natureza informativa e
embora tenha a intenção de ser preciso, não é tecnicamente parte da definição.
Sinônimos Obsoletos
Em muitos casos, à medida que a tecnologia se desenvolve, as empresas se
veem forçadas a inventar nova terminologia para descrever as inovações em
seus produtos. À medida que a tecnologia amadurece e os fabricantes tentam
competir e comparar seus produtos uns com os outros, um ou dois termos se
torna mais amplamente usado, ainda que uma quantidade de outros termos
ainda continue com algum uso, que são basicamente sinônimos dos termos
mais usados. Isto causa confusão no mercado. Para encorajar a clareza e
uniformidade na descrição dos produtos, este dicionário relaciona sinônimos
deste tipo como de sinônimo obsoleto de xxxx, onde xxxx é o termo que foi
determinado como sendo canônico para a indústria. Isto indica ambos, o
significado de xxxx e guia o leitor em direção ao uso do termo mais canônico.
Nos casos onde um sinônimo não for obsoleto, a SNIA não endossa o uso de
um sinônimo em detrimento de outro.
Definições obtidas da documentação de padrões
A SNIA tem um forte interesse em manter as definições harmonizadas com
diversos grupos da indústria, além de dos órgãos nacionais e internacionais de
padrões. Com esta finalidade, algumas definições, especialmente aquelas que
pertencem aos termos e tecnologias Fibre Channel e SCSI, têm sido obtidos
diretamente a partir das versões apropriadas dos documentos de padrões do
INCITS. Em todos estes casos, o padrão do INCITS será sempre soberano. O
dicionário da SNIA pode incluir termos definidos nos seguintes documentos
definitivos e preliminares de padrões:
INCITS 302-1998, SCSI Parallel Interface - 2 (SPI-2)
INCITS 367-2003, SCSI Parallel Interface - 5 (SPI-5)
INCITS 405-2005, SCSI Block Commands - 2 (SBC-2)
INCITS 431-2007, Serial Attached SCSI - 2.1 (SAS-2.1)
INCITS 447-2008, SCSI Architecture Model - 4 (SAM-4)
INCITS 448-2008, SCSI Enclosure Services - 2 (SES-2)
INCITS 461-2010, Fibre Channel - Switch Fabric-5 (FC-SW-5)
INCITS 462-2010, Fibre Channel - Backbone-5 (FC-BB-5)
INCITS 466-2011, Fibre Channel - Single-Byte Command Code Sets - 4
(FC-SB-4)
INCITS 467-2011, SCSI Stream Commands - 3 (SSC-3)
INCITS 470-2011, Fibre Channel - Framing and Signaling - 3 (FC-FS-3)
INCITS 475-2011, Fibre Channel - Inter-Fabric Routing (FC-IFR)
INCITS 476-2011, SAS Protocol Layer (SPL)
INCITS 476/AM1-2012, SAS Protocol Layer Amendment #1 (SPL-AM1)
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INCITS 477-2011, Fibre Channel – Link Service - 2 (FC-LS-2)
INCITS 479-2011, Fibre Channel - Physical Interface - 5 (FC-PI-5)
INCITS 481-2012, Fibre Channel Protocol for SCSI - 4 (FCP-4)
INCITS 484-2012, SCSI Media Changer Commands - 3 (SMC-3)
INCITS 497-2013, Automation/Drive Interface – Commands - 3
(ADC-3)
INCITS 505-2013, SAS Protocol Layer - 2 (SPL-2)
INCITS 509-2014, Fibre Channel - Backbone - 6 (FC-BB-6)
INCITS 514-2014, SCSI Block Commands - 3 (SBC-3)
INCITS 516-2014, SCSI Stream Commands - 4 (SSC-4)
INCITS 519-2014, Serial Attached SCSI - 3 (SAS-3)
INCITS 556-201x, Fibre Channel NVMe (FC-NVMe)
A SNIA agradece ao ANSI e ao INCITS por sua cooperação neste tópico.
Cópias dos padrões INCITS podem ser adquiridas no loja online da ANSI em
http://webstore.ansi.org
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Contexto Hierárquico
A maior parte dos termos deste dicionário têm significado primariamente em
sub-contextos específicos, como SCSI ou sistemas de armazenamento de
dados. As categorias a seguir são usadas para declarar o contexto, no qual, a
definição dada é válida. Nenhuma tentativa foi feita até o presente momento
para definir rigorosamente estas categorias, que permanecem como um guia
para a compreensão e não um sistema formal.
Geral
Hardware
Rede
SCSI
iSCSI
Fibre Channel
NVMe
Infiniband
Comunicação de Dados
Sistema Computacional
Sistema de Armazenamento de Dados
Sistema Operacional
Windows
Serviços
Cloud
Gerenciamento
Gerenciamento de Dados
Backup
Recuperação de Dados
Segurança de Dados
Banco de Dados
Sistema de Arquivos
Retenção de Longo Prazo
Otimização de capacidade
Gerenciamento de armazenamento
Energia
Padrões
Legal
O contexto hierárquico é um trabalho em constante progresso. Em parte,
estamos restritos pela prática das edições anteriores do dicionário. Na
representação da hierarquia acima, os títulos de contexto estão deslocados para
a direita, sob outros títulos, representando uma especialização do termos de
hierarquia superior. Abaixo um exemplo de como o contexto é indicado:
Exemplo de contexto
[Contexto] O contexto é mencionado entre colchetes antes de cada definição,
como nesta sentença.
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Autores
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NÚMEROS
3DES (3DES)
[Segurança de Dados] Sigla para Triple DES.
Este algoritmo é obsoleto.
64B/66B
[Comunicação de Dados] Algoritmo para codificação de dados para transmissão
em que cada palavra de dados de 64-bits é convertida em um caractere de
transmissão de 66-bits.
Cada caractere de transmissão é prefixado com um número binário “01” ou “10”.
Isto, combinado com cifragem, dá ao sinal propriedades de engenharia
desejáveis, contudo incorre numa sobrecarga muito mais baixa do que a
codificação tradicional 8b/10b.
8B/10B encoding (codificação 8B/10B)
[Comunicação de Dados] Um algoritmo para codificar dados a serem
transmitidos no qual cada byte de dados com 8 bits é convertido em um
caractere de transmissão de 10 bits.
A codificação 8B/10B é usada para transmitir dados em Fibre Channel, ESCON,
Gigabit Ethernet e Serial Attached SCSI. Ela suporta a transmissão contínua
com um balanceamento de uns e zeros no fluxo e detecta erros de transmissão
de até um único bit.
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A
AAA
[Segurança de Dados] Acrônimo de Authentication, Authorization and
Accounting.
access (acesso)
[Segurança de Dados] O ato de fazer uso de, ou oportunidade de usar um
recurso de um sistema de informação.
access control (controle de acesso)
[Sistema de Arquivos] [Segurança de Dados] A concessão ou negação, de
serviço ou acesso a um recurso, para um requisitante, baseado na identidade
pela qual este último atua.
Access Control Entry (ACE ou Regra de Controle de Acesso)
[Sistema de Arquivos] [Segurança de Dados] Uma entrada única na Access
Control List, que concede ou nega o acesso a um dado recurso por parte de um
requisitante (um usuário ou grupos de usuários e/ou grupos).
Access Control List (ACL ou Lista de Controle de Acesso)
[Sistema de Arquivos] [Segurança de Dados] Uma lista permanente, comumente
composta por Access Control Entries (ACEs), que enumera os direitos do
requisitante (usuários ou grupos de usuários e/ou grupos) para acessar os
recursos.
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access control mechanism (mecanismo de controle de acesso)
[Segurança de Dados] Salvaguardas de segurança (i.e., funcionalidades de
hardware e software, controles físicos, procedimentos operacionais,
procedimentos de gerenciamento e várias combinações destes, desenhadas
para detectar e negar acessos não autorizados e permitir acessos autorizados a
um sistema de informação. [CNSSI-4009]
access fairness (equivalência de acesso)
[Fibre Channel] Um processo que provê acesso aos nós de um Fibre Channel
Arbitrated Loop, independentemente da atividade de outros nós.
access method (método de acesso)
1. [Sistema Operacional] Os métodos utilizados para acessar um meio físico
para transmissão de dados.
2. [Sistema Operacional] No sistema operacional OS/390 da IBM e em seus
precursores, um método de organização de arquivos (como sequencial,
aleatório, indexado, etc.) e o software de sistema operacional utilizado para
implementá-lo.
access path (caminho de acesso)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A combinação de adaptadores,
endereços e rotas em um Fabric Switch, usada por um computador para se
comunicar com um dispositivo de armazenamento.
Algumas configurações suportam múltiplos caminhos de acesso para um único
dispositivo. Vide Multipath I/O.
Account (conta)
[Segurança de Dados] A relação estabelecida entre um requisitante e um
computador, rede ou serviço.
accountability (responsabilidade objetiva, rastreabilidade, prestação de
contas)
[Segurança de Dados] A propriedade de permitir que ações ou atividades de
indivíduos em um sistema sejam relacionadas aos mesmos, de tal forma que
haja pouca possibilidade que neguem responsabilidade por seus atos.
[Segurança de Dados] Objetivo de segurança que gera os requisitos para ações
de uma entidade, a ser relacionada por rastreabilidade unicamente àquela
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entidade. Isto Suporta não-repúdio, detenção, isolamento de falhas, detecção e
prevenção à intrusão, além de ação legal e de recuperação pós-ação. [NIST SP
800-27].
ACE
[Sistema de Arquivos] [Segurança de Dados] Acrônimo de Access Control Entry.
ACL
[Sistema de Arquivos] [Segurança de Dados] Acrônimo de Access Control List.
ACS [Recuperação de Dados] Acrônimo de Automated Cartridge System.
active (ativo)
1. [Fibre Channel] O estado de um emissor de uma sequência Fibre Channel
entre o início da transmissão do primeiro frame de dados de uma sequência e a
finalização da transmissão do último frame de dados desta sequência.
2. [Fibre Channel] O estado de um receptor de uma sequência Fibre Channel
entre o início da recepção do primeiro frame de dados de uma sequência e o
recebimento do último frame de dados desta sequência.
active-active (ativo-ativo, relacionado a componentes e controladoras)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de dois componentes ou duas
controladoras ativas.
active-passive (ativo - passivo relativo a componentes e controladoras)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de componentes ou
controladoras em hot standby.
active component (componente ativo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um componente do sistema que requer
energia elétrica para operar, como por exemplo fonte de alimentação, dispositivo
de armazenamento, ventilador ou controladora.
active data (dado ativo)
[Gerenciamento de Dados] Dados que estão imediatamente disponíveis para
uma aplicação, sem a necessidade de serem trazidos de um nível inferior de
armazenamento. Vide near-online data.
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Active Directory (AD)
[Windows] Tecnologia da Microsoft para administrar, de forma hierárquica e
centralizada, um grande número de computadores, usuários e grupos.
active power (força ativa)
[Energia] A potência consumida em um sistema quando este está energizado e
sob carga normal.
AD
[Windows] Acrônimo de Active Directory.
adapter (adaptador)
[Geral] Um dispositivo de hardware - tipicamente uma placa ou componente
especializado inserido na placa mãe de um computador - que converte e
sincroniza o protocolo de um barramento ou interface com outro, para permitir ao
hardware do sistema computacional acesso a seus dispositivos periféricos.
Um adaptador Fibre Channel (HBA) e uma placa de rede Ethernet são bons
exemplos de adaptadores.
adaptive array (array adaptável)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de discos que é capaz de
alterar seu algoritmo de mapeamento virtual para físico (ex. de espelhado para
parity RAID) enquanto o array está em operação.
address (endereço)
1. [Sistema Computacional] Um padrão de bits de tamanho fixo que identifica de
forma única um bloco de informações armazenados em disco ou fita magnética.
2. [Sistema Computacional] Um padrão de bits de tamanho fixo que identifica a
localização (bit, byte, word, etc.) na memória do computador.
3. [SCSI] Um byte cujo valor identifica unicamente um dispositivo conectado a
um barramento SCSI com o propósito de comunicação.
4. [Rede] Um padrão de bits que identifica unicamente um dispositivo na rede.
address identifier (identificador de endereço)
5. [Fibre Channel] Um valor de 24-bit usado para identificar a origem (S_ID) ou o
destino (D_ID) de um frame, como especificado no padrão FC-FS-2.
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O padrão FC-SW-4 inclui uma tabela de identificadores de endereçamentos
especiais e seus significados. Vide S_ID, D_ID, FC-FS-2, FC-SW-4.
address resolution (resolução de endereço)
[Rede] O processo de identificação de um endereço MAC, dado um endereço
mais abstrato de LAN ou WAN.
Address Resolution Protocol (ARP ou Protocolo de Resolução de
Endereços)
1. [Rede] Qualquer protocolo usado para obter um mapeamento de um endereço
de alto nível para um endereço de baixo nível; quando abreviado como ARP,
mais comumente associado ao protocolo de resolução de endereços Ethernet
(ver 2).
2. [Rede] O protocolo usado por uma rede IP para mapear endereços IP em
endereços de hardware nível mais baixo (ex.: endereços MAC).
addressing (endereçamento)
[Sistema Computacional] Um algoritmo pelo qual áreas de um disco fixo,
cartucho removível ou memória de um sistema computacional, são unicamente
identificados.
Vide block addressing, C-H-S addressing, explicit addressing, implicit
addressing.
ADC
[Hardware] Acrônimo de Analog Digital Converter (Conversor Analógico Digital)
adequate security (segurança adequada)
[Segurança de Dados] Segurança proporcional ao risco e a magnitude do dano
resultante da perda, uso indevido ou acesso não autorizado ou a modificação da
informação. [NIST SP 800-53]
administration host (console de administração)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um computador que gerencia um ou
mais subsistemas de armazenamento (ex.: filers, subsistemas de array de
discos, subsistemas de fita, etc.)
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administrator (administrador)
[Sistema de Armazenamento de Dados] [Segurança de Dados] Pessoa
encarregada da instalação, configuração e gerenciamento de um sistema
computacional, rede, subsistema de armazenamento, banco de dados ou
aplicação.
Advanced Encryption Standard (AES)
[Segurança de Dados] Um algoritmo de criptografia desenhado pelo NIST como
substituto ao DES.
Advanced Technology Attachment (ATA)
[Segurança de Dados] Um padrão para conectar discos fixos e removíveis.
Também o nome oficial para Integrated Drive Electronics (IDE).
adverse inference (inferência adversa)
[Legal] Inferência sobre as evidências destruídas ou faltantes (dados) que
seriam prejudiciais à pessoa que falhou em fornecê-los.
AES
[Segurança de Dados] Acrônimo de Advanced Encryption Standard.
AFA
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de All Flash Array
agent (agente)
[Geral] Um programa que executa um ou mais serviços (como coletar dados da
Internet), agindo como ou por um requerente.
aggregation (agregação)
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] Um processo relacionado a
consolidação, consistindo da combinação de múltiplos objetos ou operações
similares ou relacionados em apenas um.
AH
[Segurança de Dados] Acrônimo de Authentication Header.
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AISL
[Fibre Channel] Sigla para “Augmented ISL” (ISL aumentada).
AISL Set (Conjunto de AISL)
[Fibre Channel] Conjunto de AISLs que conectam os switches de controle que
são partes de um switch distribuído.
AIT
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Advanced Intelligent Tape.
algorithmic mapping (mapeamento algorítmico)
[Sistema Computacional] Uso de um algoritmo para traduzir o endereçamento de
dados de um domínio para outro.
Se um volume é algoritmicamente mapeado, a localização física de um bloco de
dados pode ser calculada a partir do seu endereço no volume virtual, usando as
características conhecidas do volume (ex.: stripe depth e número de discos
membros).
Vide dynamic mapping, tabular mapping.
Alias
[Geral] Um nome alternativo para uma entidade, às vezes usado para criar
nomes de fácil entendimento humano (apelido).
alias address identifier (identificador de endereço alias)
[Fibre Channel] Um ou mais identificadores de endereço que podem ser
reconhecidos por uma N_Port em complemento a seu identificador N_Port,
usado para formar grupos de N_Ports de forma que frames possam ser
endereçados aos grupos e não as N_Ports individuais. Vide multicast group.
AL_PA
[Fibre Channel] Acrônimo de Arbitrated Loop Physical Address.
All Flash Array
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de armazenamento de estado
sólido composto somente de armazenamento de estado sólido.

- 18 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

All flash array (array de armazenamento de flash)
[Sistema de Armazenamento] Um sinônimo para array de armazenamento flash.
All solid state array (array de armazenamento de estado sólido)
[Sistema de Armazenamento] Um subsistema de armazenamento onde toda a
persistência é realizada por um array de armazenamento em estado sólido.
alternate client restore (recuperação em cliente alternativo)
[Recuperação de Dados] O processo de restauração de arquivos para um cliente
diferente daquele de onde os dados foram copiados.
alternate path restore (recuperação em caminho alternativo)
[Recuperação de Dados] O processo de restauração de arquivos em diretório
diferente daquele de onde os dados foram copiados.
always on (sempre ligado)
1. [Geral] Estado no qual a energia está sempre ligada (sistemas) ou
continuamente ativo (canais de comunicação).
2. [Fibre Channel] Estado de um canal operacional sempre energizado e
continuamente transmitindo dados, idles ou fill words, em contraste às técnicas
de transmissões múltiplas e espera por linha livre, usada nas antigas conexões
Ethernet de 10 e 100 Mbps.
American National Standards Institute (ANSI)
[Padrões] Entidade que coordena o desenvolvimento e utilização de padrões
acordados nos Estados Unidos e representa os interesses e opiniões da
comunidade americana em fóruns internacionais ao redor do mundo.
ANSI certifica tanto organizações que desenvolvem padrões como organizações
certificadoras. O IEEE Standards Association (responsável pelos padrões
Ethernet e muitas outras tecnologias) e o INCITS (que padroniza SCSI, Fibre
Channel, MPEG e muitas outras tecnologias) são duas das mais de 100
organizações padronizadoras certificadas pelo ANSI.
Analog Digital Converter (ADC ou Conversor Analógico-Digital)
[Hardware] Dispositivo que converte entradas com valores contínuos
(analógicos) em uma saída com valores discretos (digitais).
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ANSI
[Padrões] Acrônimo de American National Standards Institute.
ANSI T10
[Padrões] Comitê de padrões de desenvolvimento autorizado pelo INCITS para o
desenvolvimento dos padrões SCSI de comunicação entre hosts (initiator) e
controladoras de dispositivos de armazenamento (targets).
O nome completo deste comitê é INCITS SCSI Storage Interfaces Technical
Committee (INCITS TC T10).
ANSI T11
[Padrões] Comitê de padrões de desenvolvimento autorizado pelo INCITS para o
desenvolvimento dos padrões Fibre Channel, interfaces seriais relacionadas à
dispositivos de armazenamento e de certas interfaces de gerenciamento de
dispositivos de armazenamento.
O nome completo deste comitê é INCITS Fibre Channel Interfaces (T11)
Technical Committee (INCITS TC T11).
API
[Geral] Acrônimo de Application Programming Interface.
appliance
[Geral] Um dispositivo inteligente programado para realizar uma função
específica, como o fornecimento de serviços de compartilhamento de arquivo,
impressão, rede ou web.
Estes dispositivos diferem dos computadores de uso geral no seu software que
é, em geral, desenvolvido especificamente para a função que realizam, précarregado pelo fabricante e não alterável pelo usuário. Ex. servidor de arquivos.
application I/O request (pedido de I/O de aplicação)
application read request (pedido de leitura de aplicação)
application write request (pedido de escrita de aplicação)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Requisições de I/O gerados pelo cliente
do dispositivo de armazenamento, diferenciadas das requisições de I/O feitas
pelo software de controle do próprio subsistema de armazenamento.
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Application Programming Interface (API ou Interface de Programação de
Aplicação)
[Geral] Uma interface usada por uma aplicação para requisitar serviços.
O termo API é normalmente utilizado para identificar interfaces entre as
aplicações e componentes de software que formam o ambiente operacional (Ex.
sistemas operacionais, dispositivos, drivers, etc.)
Application Response Measurement (ARM)
[Padrões] Um padrão técnico do Open Group, promovido também pelo
Distributed Management Task Force (DMTF), que define chamadas de funções
utilizadas para a monitoramento de transações.
Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
[Sistema Computacional] Um circuito integrado desenhado para uma aplicação
específica, como por exemplo, uma interface para um barramento SCSI.
application (aplicação)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um cliente do sistema de
armazenamento.
Variam desde aplicativos de produtividade para desktops até sistemas
corporativos distribuídos por múltiplos bancos de dados e sistemas de arquivos.
arbitrated loop (loop arbitrado)
1. [Fibre Channel] Uma topologia de conexão Fibre Channel onde cada porta é
conectada à próxima e retornando ao dispositivo inicial, formando um loop
(como em um círculo).
A qualquer momento, apenas uma porta no loop arbitrado Fibre Channel
pode transmitir dados. Antes de transmitir dados, a porta dentro loop deve
participar, junto com todas as outras portas do loop, em um processo de
arbitragem para ganhar o direito de transmitir dados. O resultado desta
arbitragem é distribuído entre todas as portas do loop.
2. [Fibre Channel] A versão do protocolo de Fibre Channel usado para arbitrar a
topologia física em loop.
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Arbitrated Loop Physical Address (AL_PA)
[Fibre Channel] Um endereço de oito bits utilizado para identificar o dispositivo
no loop arbitrado.
arbitration (arbitragem)
[Geral] Qualquer processo no qual o usuário de um recurso compartilhado, como
uma porta conectada a um barramento compartilhado, negocia com os demais
usuários pelo direito (geralmente temporário) de usar este recurso (no exemplo
citado, o direito de transmitir dados no barramento.
archive
1. [Gerenciamento de Dados] Um grupo de dados, por vezes com meta dados
associados, em um sistema de armazenamento cujo propósito principal é a
preservação e a retenção a longo prazo destes dados.
2. [Data Management] Sinônimo para ingestão de dados.
3. Uma organização de pessoas e sistemas que aceitaram a responsabilidade
de proteger, reter e preservar informações e dados, e torná-los disponíveis para
uma Comunidade (Fonte: ISO 14721)
ARM
1. [Geral] Acrônimo de Application Response Measurement.
2. [Sistema Computacional] Uma arquitetura de microprocessadores; também o
nome da companhia que a criou.
Armazenamento primário
[Gerenciamento de dados] Dispositivo de armazenamento de dados, sistema ou
serviço usado para armazenar dados que são acessados frequentemente por
aplicativos.
Armazenamento unificado
[Sistema de Armazenamento] Um sistema de armazenamento que fornece NAS,
SAN e, possivelmente, outros serviços de armazenamento consolidados.
ARP
[Rede] Acrônimo de Address Resolution Protocol.
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array
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de construção de
dispositivos de armazenamento, ex.: um conjunto de discos ou um conjunto de
fitas.
array configuration (configuração de array)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Atribuição de discos e parâmetros
operacionais para um array de discos através de definições tais como stripe
depth, modelo de RAID, tamanho do cache, definição de discos sobressalentes,
etc. Vide configuration, physical configuration.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] O resultado final da disposição dos
discos e dos parâmetros operacionais.
ASIC
[Sistema Computacional] Acrônimo de Application Specific Integrated Circuit.
ASL
[Fibre Channel] Sigla para A_Port Switch Link.
assigned capacity (capacidade atribuída)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Quantidade de espaço em um sistema
ou contêiner de dados (data container) que foram alocadas para serem escritas
por um usuário final ou aplicação.
Em sistemas de provisionamento dinâmico (thin provisioning), uma capacidade
atribuída representa uma promessa que aquela quantidade de espaço será
fornecida sob demanda; a capacidade útil é alocada conforme o contêiner é
escrito. Em sistemas totalmente provisionados, a capacidade útil deve ser
comprometida ao mesmo tempo em que o contêiner é alocado. Vide
provisioning.
assurance (garantia)
[Segurança de Dados] Um processo para demonstrar que os objetivos e metas
de segurança e de um produto ou sistema de TI são alcançados de forma
contínua.
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assurance level (nível de garantia)
[Segurança de Dados] A medida de confiança com que um sistema de
informações medeia e cumpre as políticas de segurança, quanto às suas
características, práticas, procedimentos e a arquitetura.
Asymmetric cryptography (criptografia assimétrica)
[Segurança de dados] Criptografia que usa um criptosistema assimétrico.
asymmetric cryptosystem (sistema de criptografia assimétrico)
[Segurança de Dados] Um algoritmo de criptografia no qual chaves diferentes
são usadas para codificar e decodificar uma mensagem única ou um bloco de
informações armazenadas.
Uma das chaves é mantida em segredo e denominada de chave privada (private
key); a outra chave pode ser distribuída livremente e é chamada de chave
pública (public key).
asymmetric encryption (encriptação assimétrica)
[Segurança de Dados] Sinônimo de public key cryptography (criptografia de
chave pública).
asymmetric virtualization (virtualização assimétrica)
[Sistema Computacional] Sinônimo de virtualização out-of-band (termo mais
utilizado).
asynchronous I/O request (pedido assíncrono de I/O)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma requisição para executar uma
operação de I/O assíncrona.
asynchronous I/O operation (operação assíncrona de I/O)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma operação de I/O na qual o initiator
não aguarda sua finalização antes de iniciar outra atividade, possibilitando ao
mesmo múltiplas operações de I/O concorrentes.
asynchronous mirroring (espelhamento assíncrono)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para replicação
assíncrona.
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asynchronous replication (replicação assíncrona)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma técnica de replicação na qual a
gravação dos dados é assegurada apenas no site primário e não no secundário
antes de confirmá-la ao sistema de origem. Os dados são enviados ao site
secundário de acordo com a disponibilidade de recursos da rede.
Asynchronous Transfer Mode (ATM)
[Rede] Uma tecnologia de comunicação orientada à conexão baseada na troca
de unidades fixas de 53 bytes de dados chamados células (cells).
Taxas de transferência da ATM são múltiplos de 51.840 Mbps. Cada célula é
dinamicamente roteada. Nos Estados Unidos um serviço público de
comunicações, chamado SONET, usa ATM para transmitir a taxas de 155, 622,
2048 e 9196 Mbps. Estas velocidades são chamadas OC-3, OC-12, OC-48 e
OC-192, respectivamente. Um serviço similar chamado SDH é oferecido na
Europa. ATM também é usada na infraestrutura de redes locais, por vezes com
taxas de transferências e métodos de codificação diferentes das oferecidas pelo
SONET e SDH.
ATA
[Sistema de Armazenamento] Um padrão desenvolvido para conectar discos
fixos e removíveis.
ATA também é o nome oficial para Integrated Drive Electronics (IDE).
ATM
[Rede] Acrônimo de Asynchronous Transfer Mode.
atomic operation (operação atômica)
[Geral] Uma operação que, de uma perspectiva externa, ou ocorre de forma
integral ou então não é executada.
Por exemplo, sistemas de gerenciamento de bancos de dados que utilizam o
conceito de transação de negócios, tratam cada uma delas como uma operação
única (atômica) na base de dados. Isto significa que ou todas as bases de dados
envolvidas na transação são atualizadas ou nenhuma das alterações é efetuada;
nunca ocorrendo a alteração de apenas algumas das tabelas. RAID arrays
devem implementar este conceito para operações de escrita, para reproduzir
apropriadamente a perspectiva de disco único aos clientes do sistema.
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attack (ataque)
[Segurança de Dados] Qualquer tipo de atividade maliciosa que tenta coletar,
interromper, negar, degradar ou destruir os recursos do sistema de informação
ou a informação em si. [CNSSI-4009]
attenuation (atenuação)
[Rede] A perda da energia (óptica ou elétrica) entre um emissor e um receptor,
medida em unidade de decibéis (dB).
audit (auditoria)
[Geral] Revisão e exame independente, de registros e atividades, para avaliar a
eficácia de controles, assegurar o cumprimento de políticas estabelecidas,
procedimentos operacionais e também para gerar recomendações de alterações
necessárias em controles, políticas ou procedimentos.
audit log (registro de auditoria)
[Segurança de Dados] Sinônimo de audit trail.
audit trail (rastro de auditoria)
[Segurança de Dados] Um registro cronológico das atividades executadas que
permitem a reconstrução e exame de uma sequência de eventos e/ou alterações
em um sistema, seja ele de informações, de comunicações ou uma transferência
de material ou informação sensível.
Augmented ISL (ISL Aumentada)
[Fibre Channel] Uma ligação de um E_Port para outro E_Port usada pelo
protocolo de redundância FC-SW.
Authentic (autêntico)
1. [Geral] Ser autêntico ou preciso na representação dos fatos.
2. [Legal] Evidência, encontrada por um júri (ou julgador do fato) para ser o que
se pretende ser, sendo assim digno de confiança, confiabilidade ou
credibilidade.
authentication (autenticação)
1. [Segurança de Dados] O ato de verificar a identidade alegada por uma das
partes para uma interação.
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2. [Legal] O ato de atingir o limiar de admissibilidade, mas não necessariamente
de autenticidade, de provas (ex., ESI).
authentication header (cabeçalho de autenticação)
[Segurança de Dados] Um componente do IPsec, padronizado pelo IETF, que
permite a especificação de vários mecanismos de autenticação, desenhados
para garantir a integridade sem conexão, autenticação de origem dos dados e
um serviço opcional contra reenvio.
authenticity (autenticidade)
1. [Gerenciamento de Dados] Sinônimo para data integrity.
2. [Segurança de Dados] A propriedade de ser verdadeiro e ser capaz de ser
verificado e confiável; confiança na validade de uma transmissão, na
mensagem, ou autor da mensagem. [NIST SP 800-53]
3. [Legal] A característica, condição ou qualidade de ser digno de confiança,
credibilidade, ou crença ou porque o proponente (ofertante) mostrou suficiente
evidência corroborativa a um júri (ou julgador do fato) para garantir o mesmo.
authorization (autorização)
1. [Rede] O processo de determinar, por exemplo por meio de controle de
acesso, que o requisitante é autorizado a receber um serviço ou executar uma
operação.
2. [Segurança de Dados] A restrição de uso dos recursos de um sistema de
informações apenas a usuários, programas, processos ou outros sistemas
autorizados, formalmente descrito como o controle de objetos por sujeitos.
auto swap
[Sistema Computacional] Abreviação de automatic swap.
Vide cold swap, hot swap, warm swap.
Automated Cartridge System (ACS ou Sistema de Cartuchos
Automatizados)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de tape cartridge handling robot (robô de
cartuchos de fita).
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automatic backup (backup automático)
Recuperação de Dados] Um backup iniciado de forma automática (ex.: por um
evento programado ou por um limite atingido) e não por uma intervenção
humana.
automatic failover (transferência por falha automática)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Transferência da utilização entre
recursos (failover) que ocorre sem intervenção humana.
automatic swap (troca automática)
[Sistema Computacional] Processo de substituição em um sistema, de uma
unidade defeituosa por uma funcional, que é executado pelo próprio sistema
enquanto o mesmo continua em operação normal (possivelmente com uma
redução de desempenho). Estas substituições são mais funcionais que físicas e
não requerem intervenção humana. Contudo, ao fim o componente defeituoso
deve ser substituído fisicamente (hot, warm ou cold swap operation). Vide cold
swap, hot swap, warm swap, hot spare.
automatic switchover (troca automática)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para automatic
failover.
available capacity (capacidade disponível)
[Gerenciamento de Dados] [Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo
para espaço livre.
Availability (disponibilidade)
1. [Geral] A quantidade de tempo que um sistema está efetivamente disponível
durante os períodos de tempo em que se espera que o sistema esteja
disponível, frequentemente medido como um percentual anual. Por exemplo,
uma disponibilidade de 99,95% equivale a 4,38 horas de parada em um ano
(0,0005 * 365 * 24 = 4,38). Vide disponibilidade de dados, alta disponibilidade.
2. [Segurança de Dados] A propriedade que garante que as informações sejam
acessíveis e utilizáveis a pedido de uma entidade autorizada. [ISO/IEC 27000].
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B
B_Port
[Fibre Channel] A porta de ligação (bridge) dentro de um dispositivo de conexão
usada para estender um ISL (inter-switch link) entre dois switches Fibre
Channel; conecta-se apenas a uma E_Port no switch Fibre Channel.
B2D
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Backup to Disk (backup para disco).
B2T
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Backup to Tape (backup para fita).
backup
1. [Recuperação de Dados] Um conjunto de dados em mídia de armazenamento
(geralmente removível) não volátil, com o propósito de recuperação em caso de
perda ou impossibilidade de acesso da cópia original; também chamado de
cópia de backup.
Para ser útil no processo de recuperação, a cópia dos dados deve ser executada
a partir de uma imagem de dados quando em um estado consistente.
2. [Recuperação de Dados] O ato de criar um backup. Vide archive.
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backup client (cliente de backup)
[Recuperação de Dados] Um sistema computadorizado contendo dados ativos a
serem preservados através de um backup.
backup copy (cópia de backup)
[Recuperação de Dados] Uma cópia recuperável dos dados. Vide réplica.
backup manager (gerenciador de backup)
[Recuperação de Dados] Um programa que tem o propósito de planejar e
gerenciar a operação dos processos de backup.
backup policy (política de backup)
[Recuperação de Dados] Regras de um ambiente de TI que determinam como e
quando um backup deve ser executado, tais como, quais arquivos ou diretórios
devem ser copiados, seu cronograma de execução, quais dispositivos e mídias
serão utilizados para receber as cópias, quantas cópias devem ser executadas e
ações a serem executadas em caso de falha do processo de backup.
Backup to Disk (B2D ou Backup para Disco)
[Recuperação de Dados] Backup em disco.
Backup to Tape (B2T ou Backup para Fita)
[Recuperação de Dados] Backup em fita.
backup window (janela de backup)
[Recuperação de Dados] Intervalo de tempo no qual o backup dos dados pode
ser executado sem afetar seriamente os aplicativos que utilizam estes dados.
Por exemplo, se uma aplicação acessa os dados das oito da manhã até a meianoite, então a janela entre meia-noite e oito da manhã está disponível para
execução de backups. Backups off-line requerem que os aplicativos não
atualizem os dados durante sua execução. Backups online tipicamente utilizam
tecnologias de duplicação pontual (snapshot ou point-in-time copy) para criar
uma cópia dos dados antes de executar o backup. Se um backup online utiliza
recursos distintos (dispositivos de armazenamento, caminhos de I/O,
processadores) dos da aplicação, como é comum nos casos de snapshots
(duplicação pontual), então a janela de backup é o tempo necessário para criar
esta imagem. Se o backup online compartilha recursos com as aplicações que
usam os dados, como é comum nas aplicações que copiam em paralelo a
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gravação, a janela de gravação pode ser maior em virtude da disputa pelo uso
dos recursos.
Bandwidth (Largura de banda)
1. [Geral] Diferença numérica entre a frequência superior e inferior de uma
banda de radiação eletromagnética .
2. [Comunicação de dados] Sinônimo obsoleto de capacidade de transferência
de dados, que é usado em geral, de forma incorreta, para fazer referência à taxa
efetiva de transferência de dados (throughput).
bandwidth-length product (produto largura de banda-comprimento)
[Rede] Um valor numérico para fibras ópticas, usualmente expresso em MHz*km.
Por exemplo, um canal de fibra óptica operando a 1Gbps usando uma fibra
óptica com largura de banda-comprimento de 500 MHz*km suportará uma
distância de aproximadamente 500 metros.
Basic Input Output System (BIOS)
[Sistema Computacional] Um programa relativamente pequeno que reside na
porção programável de memória não volátil (NVRAM) de um computador
pessoal, responsável pela inicialização do computador e pela execução de
certas operações de I/O independentes.
Interrupções padrão da BIOS são definidas para permitir acesso ao disco do
computador, ao vídeo e a outros componentes de hardware (por exemplo: INT13
para acesso ao disco).
baud
[Rede] Taxa máxima de mudanças de estado de sinal por segundo dentro de um
circuito de comunicação. Se cada mudança de estado de sinal corresponde a
um bit, então a taxa de transferência em bauds e bits é a mesma. É também
possível que a mudança de estado de sinal corresponda a mais de um bit, neste
caso a velocidade medida em bauds será menor que a medida em bits.
BBB_credit
[Fibre Channel] Buffer-to-buffer credit; é usado para determinar quantos frames
podem ser enviados a um receptor quando um controle de fluxo de buffer a
buffer é utilizado.
BCP
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[Geral] Acrônimo de Best Current Practice (Melhor Prática Corrente).
beginning running disparity
[Fibre Channel] Em uma transmissão de dados usando a codificação 8B/10B, é
o Running Disparity (RD) presente no transmissor ou receptor quando um
conjunto ordenado é iniciado.
BER
[Rede] Acrônimo de Bit Error Rate.
Berkeley RAID Levels (Níveis de RAID Berkeley)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Classificação de arrays de disco no que
tange a proteção de dados e técnicas de mapeamento, desenvolvida por Garth
Gibson, Randy Katz e David Patterson em ensaios escritos durante sua
pesquisa de subsistemas de I/O na universidade de Berkeley na Califórnia.
Existem seis níveis de RAID Berkeley, usualmente referenciados por seus
nomes RAID nível 1, etc., até RAID nível 6. Vide RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID
3, RAID 4, RAID 5, RAID 6. Muitos outros níveis como RAID 10, RAID 50 e
outros já foram propostos desde então.
Best Current Practice (BCP ou Melhor Prática Corrente)
[Geral] Uma recomendação do que é correntemente aceito como o melhor
procedimento a ser adotado.
best effort (classe de serviço de melhor esforço)
[Fibre Channel] [Rede] Uma classe de serviço que não garante a entrega dos
pacotes, frames ou datagramas, mas que para a rede, Fabric ou interconexão
faz o melhor esforço possível para entrega.
bidirectional authentication (autenticação bidirecional)
[Segurança de Dados] Sinônimo de autenticação mútua.
big endian
[Sistema Computacional] Um formato para o armazenamento e transmissão
binária de dados no qual os bits mais significativos são armazenados nos
endereçamentos menores, ou são transmitidos primeiro em um link serial.
BIOS (Basic Input Output System)
- 32 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

[Sistema Computacional] Um programa relativamente pequeno que reside na
porção programável de memória não volátil (NVRAM) de um computador
pessoal, responsável por sua inicialização e pela execução de certas operações
de I/O independentes.
Interrupções padrão da BIOS são definidas para permitir acesso ao disco, ao
vídeo e a outros componentes de hardware do computador (por exemplo: INT13
para acesso ao disco).
bit error rate (BER ou taxa de erros de bit)
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] A probabilidade que um bit
transmitido seja recebido com erro.
A BER é obtida a partir da divisão do número de bits com erro na saída de um
receptor pelo número total de bits na transmissão. BER é tipicamente expressa
como uma potência negativa de 10.bit stream image (imagem do fluxo de
bits)[Segurança de Dados] Sinônimo de cópia forense.bit synchronization
(sincronização de bits)[Comunicação de Dados] O processo pelo qual o
destinatário de uma comunicação serial estabelece a marcação de tempo (clock)
usada para localizar bits em uma sequência de dados recebidos.black
[Segurança de Dados] Uma designação aplicada a sistemas de informação no
contexto de análise de segurança e suas áreas associadas, circuitos,
componentes e equipamentos onde informação sensível não é processada.
blade system (sistemas em lâmina)
[Sistema computacional] Um sistema de computador ou de
armazenamento composto de um chassi que fornece energia, refrigeração
e infraestrutura comum e um ou mais servidores ou unidades de
armazenamento removíveis, geralmente chamado lâminas.
Sistemas Blade (em lâmina) são concebidos como uma solução escalável, para
eficazmente empacotar e operar unidades de processamento múltiplo ou de
armazenamento em um único gabinete, e são projetados para que os
técnicos sejam capazes de adicionar ou substituir placas “a quente” (hotswappable) no campo.
Blanking plate (placa de vedação)
[Geral] [Energia] Uma placa sólida que se monta acima dos espaços não
utilizados de um gabinete de data center (rack) para manter a eficiência do fluxo
de ar através dos componentes internos do gabinete.
Tais placas também são utilizadas por razões estéticas.
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blind mating (conexão cega)
[Hardware] A habilidade de pares de componentes serem conectados sem que
os pontos de conexão elétricos ou ópticos sejam visíveis.
Blind mating é geralmente obtido com guias mecânicos (exemplo trilhos e slots)
nos componentes.
block (bloco)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] A unidade na qual os dados são
armazenados e recuperados em dispositivos de disco ou fita magnética; a
unidade atômica de reconhecimento de dados (por meio de um preâmbulo e
cabeçalho de bloco) e proteção (através de CRC ou ECC)
2. [Fibre Channel] Uma unidade de dados de aplicação de uma única categoria
de informação que é transferido com uma única sequência.
block addressing (endereçamento de bloco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um algoritmo para identificar de forma
única blocos de dados armazenamento em disco ou fita por número, e então
traduzir esses números em localizações físicas na mídia. Vide C-H-S
addressing.
block services (serviços de bloco)
[Sistemas de armazenamento de dados] Um subsistema que provê acesso a
nível de bloco nas unidades de armazenamento para outros sistemas ou para
outras camadas do mesmo sistema. Vide block.
block cipher (cifra de bloco)
[Segurança de Dados] Um algoritmo de criptografia simétrica que atua em um
bloco de texto, por exemplo, uma cadeia de bits de tamanho definido, para
obtenção de um bloco de texto criptografado. [ISO/IEC 10116]
block virtualization (virtualização de bloco)
[Storage System] O ato de aplicar virtualização a um ou mais serviços baseados
em blocos (armazenamento) com o objetivo de prover um novo serviço
agregado, de mais alto nível, por exemplo, mais rico, simples, seguro, etc. aos
clientes.
Funções de virtualização de blocos podem ser incubados. Um drive de disco,
sistema RAID ou gerenciador de volumes, todos podem executar alguma forma
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de mapeamento ou agregação de um endereço de bloco a um endereço de
bloco diferente. Vide file virtualization.
BNC (Bayonet Neill–Concelman) connector (conector BNC)
[Rede] Um tipo de conector de cabo coaxial anteriormente utilizado em
aplicações de Ethernet; sua especificação está contida na norma EIA/TIA 403-A
e MIL-C-39012.
Boot
Booting
bootstrapping
[Sistema Computacional] O processo de carregar o código de um Sistema
Operacional, a partir de um disco ou outro dispositivo de armazenamento, na
memória do computador e prepará-lo para sua operação normal.
Bootstrapping é um termo apropriado uma vez que o carregamento de um
código ocorre em passos, iniciando com um programa bastante simples (BIOS)
que inicializa o hardware do computador e lê uma sequência de blocos de
dados, a partir de um local fixo em um disco pré-determinado e coloca os dados
lidos em uma posição fixa de memória. O dado lido desta forma é o código para
o próximo passo do bootstrapping, geralmente um carregador de sistema
operacional. O carregador completa seu ajuste de hardware a resulta em um
sistema operacional executando em memória.
break mirror (quebra de espelhamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Remover um componente de um
espelhamento e torná-lo um volume standalone (independente) no sistema,
anulando sua relação de sincronismo com os outros componentes do
espelhamento.
Bridge
1. [Fibre Channel] Uma tecnologia de Fibre Channel que provê uma extensão
transparente do Fabric entre duas portas do tipo E_Port de dois switches, por
meio do uso de tunelamento de duas B_Ports através de alguma tecnologia
alternativa, resultando em um enlace entre os switches (ISL- Inter switch link)
que se comporta ou “aparenta” ser uma ligação direta entre switches.
Por exemplo, um par de bridges podem pegar um frame Fibre Channel de uma
porta B_Port em uma bridge, encapsular esse frame utilizando FCIP (Fibre
Channel over IP) e transmiti-lo como payload através de uma rede IP à bridge
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remota onde o frame original é encaminhado à porta E_Port do switch remoto do
Fabric através da porta B_Port da bridge remota.
2. [Fibre Channel] Uma tecnologia do Fibre Channel que permite que o tráfego
transportado em parte do caminho dos dispositivo de origem por Fibre Channel,
(por exemplo comandos, blocos, status e controles entre um SCSI initiator ou
target) seja estendido ao dispositivo de destino usando uma tecnologia
alternativa de transporte físico (por exemplo iSCSI ou um barramento SCSI); em
alguns casos essa bridge também é referenciada como um gateway de
transporte físico ou roteador de storage.
3. [Rede] Um dispositivo que conecta múltiplos segmentos de LAN na camada
física de endereçamento. Em oposição a um HUB, que retransmite
indiscriminadamente tudo de um segmento a outro, uma bridge apenas
retransmite o tráfego de um segmento a outro quando o ele é dirigido ao
segmento de destino.
broadcast
[Fibre Channel] A transmissão simultânea de uma mensagem a todos os
receptores (portas) conectados a um sistema de comunicação.
Broadcast pode ser contrastado com unicast (envio de mensagens a
destinatários específicos) e multicast (envio de mensagens a um conjunto
selecionado de destinatários). No contexto Fibre Channel, broadcast refere-se
especificamente ao envio de uma mensagem a todas as portas N_Ports
conectados a um Fabric. Vide multicast e unicast
buffer
[Sistema Computacional] Um dispositivo com memória de estado sólido ou
construção de programação, utilizado para armazenar dados momentaneamente
conforme ele se move ao longo de um caminho de I/O ou entre componentes de
software
buffer to buffer flow control (controle de fluxo buffer a buffer)
[Fibre Channel] Controle de fluxo que acontece entre duas portas Fibre Channel
diretamente conectadas, ex., uma N_Port e suas F_Port associadas. Uma porta
indica o número de quadros que podem ser enviados a ela (seus créditos de
buffer) antes que o emissor seja solicitado a parar a transmissão e aguardar do
receptor uma indicação de “pronto”. Controle de fluxo buffer-to-buffer é usado
apenas quando uma NL_Port está conectada em outra NL_Port em um
Arbitrated Loop ou quando uma Nx_Port está conectada em uma FX_Port. O
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controle de fluxo “ou” que acontece entre duas portas Fibre Channel diretamente
conectadas, ex., uma N_Port e sua F_Port associada ou entre dois E_Ports.
Uma porta indica o número de quadros que podem ser enviados a ela (seus
créditos de buffer) antes que o emissor seja solicitado a parar a transmissão e
aguardar e pelo recebimento de créditos adicionais.
Business continuity (continuidade de negócios)
[Segurança de dados] Processos e/ou procedimentos que garantem a
continuidade das operações de negócios. [ISO/IEC 27000]
bypass circuit (circuito de bypass)
[Fibre Channel] Um circuito que remove um dispositivo de um caminho de dados
(como por exemplo, um Fibre Channel Arbitrated Loop) quando sinalização
válida é perdida, ou uma controladora direciona a remoção de um dispositivo por
alguma razão.
byte
[Sistema Computacional] Uma unidade de dados de 8 bits. A ordenação e
significado do byte ou bit variam dependendo do contexto. É necessário
consultar os padrões que se aplicam a um determinado contexto para definir a
ordenação e significado dos bytes.
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C
CA
[Segurança de dados] Acrônimo para Certificate Authority
cable plant (planta de cabeamento)
[Rede] Todos os elementos passivos de uma instalação (ex.: cabos de fibra
óptica, par trançado ou coaxiais, conectores, divisores, etc.) entre transmissores
e receptores.
cache
1. [Sistema Computacional] Armazenar dados temporariamente, geralmente com
o objetivo de proporcionar acesso mais rápido.
2. [Sistema Computacional] A localização onde os dados são armazenados
temporariamente.
Existe uma variedade de tipos de cache. O cache de leitura armazena dados em
antecipação à sua requisição. O cache de escrita armazena dados escritos por
um cliente até que eles possam ser armazenados em outra mídia de
armazenamento (tipicamente mais lenta) como disco ou fita magnética. Vide
buffer, disk cache, write back cache, write through cache.
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canister
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um receptáculo para um único disco ou
fita magnética.
Canisters são geralmente desenhados para serem montados em gavetas que
provêm serviços de energia, refrigeração e barramento de I/O aos dispositivos
montados dentro dos canisters.
São usados para minimizar as emissões RF e simplificar a inserção e remoção
de dispositivos em subsistemas de armazenamento com vários dispositivos.
CAP Theorem (Consistency, Availability, and Partition Tolerance)
(Teorema CAP (Tolerância de consistência, disponibilidade e
particionamento)
Hipótese de que é impossível para um sistema distribuído prover garantias de Tolerância
de Consistência, Disponibilidade e Particionamento, ao mesmo tempo.
Vide eventual consistency capacity optimization methods (métodos de
otimização de capacidade)[Sistema de Armazenamento de Dados] Métodos
que reduzem o consumo de espaço requerido para armazenar um conjunto de
dados, como compressão, desduplicação de dados (data deduplication),
provisionamento dinâmico (thin provisioning) e instantâneos diferenciais (delta
snapshots). RAID 5 e 6 também podem ser considerados como métodos de
otimização de capacidade, por eles usarem menos espaço que o espalhamento
normal para efetuar as funções necessárias: protegendo dados da falha de
dispositivo em um sistema de armazenamento.
capacity optimizing system (sistema de otimização de capacidade)[Sistema
de Armazenamento de Dados] Sistema que emprega no mínimo um método de
otimização de capacidade.
capacity planning (planejamento de capacidade)
[Geral] O processo de otimização de oferta de um determinado recurso para
satisfazer a demanda atual e futura para esse recurso. Os métodos mais
comumente utilizados para o planejamento de capacidade incluem:
rastreamento, tendências, previsões e planejamento de cenários para predizer a
demanda futura.
carousel (carrossel)
[Recuperação de Dados] Um robô de manipulação de mídias no qual as
mesmas são armazenadas e selecionadas a partir de um suporte circular.
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Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)
[Rede] Um protocolo de camada física usado em redes Ethernet e Fast Ethernet.
Carrier sense se refere à arbitração para um enlace compartilhado. Diferente
dos protocolos físicos “always on”, protocolos sensores de portadora (carrier
sense) exigem que um nó querendo transmitir, espere pela ausência da
portadora (indicando que outro nó está transmitindo) no enlace. Acesso múltiplo
(multiple access) refere-se natureza do enlace, onde um grande número de nós
(até 500 no caso de Ethernet) compartilham acesso a um único meio de
transmissão. Detecção de colisão refere-se à possibilidade de dois nós poderem
perceber simultaneamente a ausência da portadora e começarem a transmitir,
interferindo um no outro. Dos nós é requerido que detectem essa interferência e
encerrem a transmissão. No caso de Ethernet, cada nó detectando uma colisão
é obrigado a aguardar por um intervalo de tempo aleatório antes de tentar
transmitir novamente.
cascading (cascateamento)
[Fibre Channel] O processo de conectar dois ou mais switches ou hubs Fibre
Channel para aumentar o número de portas ou ampliar as distâncias de
conexão.
catalog (catálogo)
1. [Recuperação de Dados] Uma lista armazenada dos arquivos e diretórios
salvos em backup e as respectivas localizações (identificadores de mídia) das
cópias de backup
2. [Sistema de Arquivos] Uma estrutura de dados persistentes usados por alguns
sistemas de arquivos para manter o registro dos arquivos que eles gerenciam.
CBC
[Segurança de Dados] Acrônimo de Cipher Block Chaining.
CC
[Segurança de Dados] Acrônimo de Common Criteria.
CDB
[SCSI] Acrônimo de Command Descriptor Block.
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CDMI
[Padrões] Acrônimo para Cloud Data Management Interface (Interface de
gerenciamento de dados em nuvem)
CDP
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Continuous Data Protection.
CDR
[Fibre Channel] Acrônimo de Clock and Data Recovery.
certificate (certificado)
[Segurança de Dados] Uma estrutura de dados autenticada com uma assinatura
digital que é baseada em uma chave pública que assegura que a chave
pertence ao requisitante identificado na estrutura.
Certificate Authority (CA) (Autoridade Certificadora)
[Segurança de dados] Numa infraestrutura de chave pública, ou Public Key
Infrastructure (PKI), é a autoridade ou organização responsável pela emissão e
revogação de certificados de usuário, garantindo a conformidade com as
políticas e procedimentos da PKI.
A reputação da autoridade certificadora determina a confiança que pode ser
atribuída à garantia de identidade fornecida pelos certificados emitidos por tal
autoridade.
Certificate Revocation List (CRL ou Lista de Revogação de Certificados)
[Segurança de Dados] Uma lista de certificados com data assinados por uma
entidade certificadora que foram revogados por essa entidade.
A CRL é disponibilizada para entidades que precisam contar com um certificado
para autenticação.
chain of custody (cadeia de custódia)
[Legal] Um processo que rastreia o movimento de provas durante seu ciclo de
vida de coleta, salvaguarda e análise, documentando cada pessoa que
manuseou as provas, a data/hora em que foram coletadas ou transferidas e a
finalidade da sua transferência. [NIST SP 800-72].

- 41 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

challenge (desafio)
[Segurança de Dados] Um passo em um diálogo de autenticação que precisa
ser respondido usando um segredo ou processo que é assumido de ser
conhecido apenas pela outra parte.Um desafio pode ser tão simples quanto
“Qual a sua senha?” ou tão complexo quanto “Me envie o resultado de um scan
de retina do seu olho direito.”
Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
[Segurança de Dados] Um protocolo de autenticação baseado em senha que
usa um desafio para verificar que um usuário tem direitos de acesso a um
sistema.A senha fornecida é embaralhada junto com o desafio e enviada para
comparação de forma que a senha em texto aberto nunca seja enviada na
conexão.
changed block point in time copy (cópia em ponto no tempo de bloco
alterado)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto de delta
snapshop.channel (canal)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Os circuitos elétricos que detectam
ou causam mudanças de estado na mídia de gravação e convertem entre essas
mudanças de estado e sinais elétricos que podem ser interpretados como bits de
dados.
2. [Sistema computacional] Sinônimo de I/O interconect.
O termo canal tem outros significados em outros ramos da tecnologia de
computação. As definições dadas aqui são comumente usadas quando se
discute armazenamento e rede. Consulte device channel, I/O interconect e host
I/O bus.
character (caractere)
1. [Sistema Computacional] Sinônimo de byte.
2. [Fibre Channel] Uma unidade de informação de 10 bits transmitida e recebida
por FC-1, consistindo em 8 bits de dados codificados como caracteres de
transmissão de 10 bits usando a codificação 8B/10B.
Alguns caracteres de transmissão usados no FC-1 correspondem a códigos
especiais e algumas sequências de 10 bits representam caracteres inválidos de
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transmissão.
character cell interface
[Sistema Computacional] Sinônimo de interface de linha de comando (Command
Line Interface)check data (dado de checagem)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de dado de paridade (parity
data).
checkpoint
1. [Recuperação de Dados] O estado de uma aplicação registrado em um ponto
no tempo, incluindo dados, variáveis em memória, contadores de programa e
todo outro contexto que seja necessário para retomar a execução da aplicação a
partir desse estado registrado.
2. [Sistema de Arquivos] Uma atividade de um sistema de arquivos, como o High
Performance File System (HPFS) ou o Andrew File System (AFS) no qual
metadados em cache (dados sobre as estruturas do sistema de arquivos) são
periodicamente
escritos na área de armazenamento permanente do sistema de arquivos,
permitindo que o mesmo mantenha sua consistência se uma parada inesperada
acontecer.
checksum (soma de verificação)
[Segurança de Dados] Um valor computado num conjunto de dados, usado para
detectar alteração. O checksum é muitas vezes usado para detecção de erros e
de manipulação.
chunk (sequência)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de stripe.
chunk size (tamanho de sequência)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para “stripe depth” e
“stripe size”.
C-H-S addressing (endereçamento C-H-S)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de endereçamento CilindroCabeça-Setor (Cylinder-Head-Sector)
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CID
[iSCSI] Acrônimo de Connection Identifier.
CIFS
[Sistema de Arquivos] Acrônimo de Common Internet File System.
CIM
[Gerenciamento] [Rede] Acrônimo de Common Information Model.
Cipher (cifra)
[Segurança de dados] Sistema criptográfico onde um texto simples é rearranjado
através de transposição e/ou substituição, sob a direção de uma chave
criptográfica.
Quando uma cifra é aplicada ao texto simples para produzir texto cifrado ou
criptografado, o processo é chamado de criptografia. Quando a cifra é aplicada
ao texto cifrado ou para produzir texto simples, o processo é chamado de
descriptografia.
cipher suite (suíte de cifras)
[Segurança de Dados] Uma combinação nomeada, i.e. que teve um nome
atribuído, de um algoritmo de troca de chaves (para autenticação), um algoritmo
de criptografia em massa, um algoritmo de código de autenticação de
mensagem (MAC), e uma pseudo função (PRF) que podem ser negociados e
usados para estabelecer as configurações de segurança para uma conexão de
rede usando os protocolos de rede: Transport Layer Security (TLS) ou Secure
Sockets Layer (SSL).
ciphertext (texto cifrado)
[Segurança de Dados] Dados que foram criptografados. Vide cleartext.
Cipher Block Chaining (CBC ou Cadeia de Blocos Cifrados)
[Segurança de Dados] Um modo de operação de criptografia de blocos no qual
cada bloco de texto em aberto sofre uma operação lógica XOR com o bloco
anteriormente criptografado antes de ser criptografado tornando cada bloco de
texto criptografado dependente de todos os blocos de texto em aberto
precedentes.
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circuit (circuito)
[Fibre Channel] [Rede] Sinônimo de circuito de comunicação - communication
circuit.
CJTPAT
[Comunicação de Dados] Abreviação para Compliant Jitter Tolerance Pattern
(Padrão de Tolerância à Vibração Compatível)
CKD
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de arquitetura de discos
Count-Key-Data.
Class 1 (classe 1)
[Fibre Channel] Um serviço de comunicação Fibre Channel no qual toda a banda
do enlace entre duas portas é dedicada pela a comunicação entre portas e não é
utilizado para outros motivos.
Classe 1 é também conhecida como serviço de conexão dedicada e não é
amplamente implementada. Vide intermix.
Class 2 (classe 2)
[Fibre Channel] Um serviço de comunicação Fibre Channel que realiza a
multiplexação de frames de uma ou mais N_Ports ou NL_Ports.
Frames da Classe 2 são confirmados explicitamente pelo receptor, e uma
notificação de entrega é proVidenciada. Essa classe de serviço inclui controle de
fluxo fim-a-fim.
Class 3 (classe 3)
[Fibre Channel] Um serviço de comunicação Fibre Channel não orientado a
conexões que multiplexa frames de ou para uma ou mais N_Ports ou
NL_Ports.Frames da classe 3 são datagramas, ou seja, eles não tem
confirmação e a entrega é feita no considerado “melhor esforço”.
class of service (classe de serviço)
1. [Rede] Um mecanismo para gerenciamento de tráfego em uma rede
especificando prioridade ou confirmação de entrega da mensagem ou pacote de
dados.
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Mecanismos de rede incluem identificação e agrupamento de pacotes de dados
baseados no campo de priorização (no cabeçalho do pacote) ou através de
mecanismos como per hop behavior (comportamento de nó), definido pelos
Serviços Diferenciados do IETF (Differentiated Services)
2. [Fibre Channel] As características e garantias da camada de transporte de um
circuito Fibre Channel.
Classes de serviços do Fibre Channel incluem serviços orientados à conexão
(Classe 1), confirmação de entrega de frame com controle de fluxo fim-a-fim
(Classe 2) e frames e datagramas em pacotes (Classe 3). Diferentes classes de
serviços podem existir simultaneamente em um Fabric. A forma e confiabilidade
da entrega em circuitos de Classe 3 pode variar com a topologia.
cleartext (texto não cifrado)
[Segurança de Dados] Termo alternativo para plaintext. Dizer que um dado está
em cleartext implica que o dado não foi embaralhado ou rearranjado e está em
sua forma original.
CLI
[Sistema Computacional] Acrônimo de Command Line Interface ou Linha de
Comando. Forma de emitir comandos para um sistema em forma de texto. Vide
Command Line Interface.
client (cliente)
1.
Dispositivo inteligente que requisita serviços de outros dispositivos
inteligentes, sistemas ou appliances. Vide servidor
2.
Uma relação assimétrica com um segundo dispositivo (servidor), no qual
o cliente inicia uma requisição, o servidor processa tal requisição e envia o
resultado ao cliente.
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client-side data deduplication (desduplicação de dados no cliente)
[Otimização de capacidade] Sinônimo obsoleto de data deduplication.
clone (cópia)
[Gerenciamento de dados] Sinônimo de snapshop.
Clones e snapshots são cópias integrais. Vide delta snapshot.
cloud auditor (auditor de nuvem)
[Cloud] Uma entidade confiável para avaliação independente de conduta de
serviços em nuvem, operações de sistema de informação, desempenho e
segurança da informação da implementação da nuvem.
cloud carrier (operador(a) de nuvem)
[Cloud] Um intermediário que provê conectividades e transporte de serviços
entre cloud providers e cloud services.
cloud consumer (consumidor de nuvem)
[Cloud] uma pessoa ou organização que usa serviços de nuvem.
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um sistema de utilização de capacidade
de armazenamento compartilhado e interligado por meio da internet.
Cloud Data Management Interface (CDMI) (Interface de Gerenciamento de
Dados em Nuvem)
[Padrões] Um padrão de arquitetura SNIA para Data storage as a Service
(DaaS) (Armazenamento de dados como serviço).
CDMI é uma interface tanto para caminho de dados como para caminho de
controle de um cloud storage (Armazenamento em nuvem). CDMI também pode
ser usado para gerenciar um sistema de armazenamento de dados em
implantações de Cloud Computing (Computação em Nuvem).
Cloud digital archive service (serviço de arquivamento digital em nuvem)
[Gerenciamento de dados] Uma oferta baseada em nuvem para prestação de
serviços de arquivamento digital.
Cloud infrastructure (infraestrutura de nuvem)
[Cloud] Um conjunto de componentes de processamento de dados que podem
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ser provisionados automaticamente por consumidores, acessados por uma rede
que provisiona multi locação segura (secure multitenancy).
Cloud provider (provedor de nuvem)
[Nuvem] ]Uma entidade responsável por manter a disponibilidade dos serviços
de nuvem para consumidores de nuvem. [ISO/IEC 17788]
cloud security audit (auditoria de sergurança de nuvem)
[Cloud] Avaliação sistemática de um sistema de nuvem, por meio de avaliação
de conformidade com um conjunto estabelecido de critérios de segurança.
Cloud Storage (Armazenamento em Nuvem)
[Serviços] Sinônimo para Data storage as a Service. (Armazenamento de Dados
como Serviço)
Cluster
[Sistema Computacional] Dois ou mais computadores interconectados
(tipicamente em alta velocidade), com o propósito de aumentar a confiabilidade,
disponibilidade, desempenho e proporcionar funcionalidades de balanceamento
de carga entre os mesmos ou ainda a manutenção de uma parte dos deles sem
a parada de aplicações.
Geralmente computadores em cluster acessam um grupo comum de recursos,
como armazenamento, e se utilizam de software dedicado para coordenar as
atividades de cada computador existente no cluster.
CMIP
[Gerenciamento] [Rede] Acrônimo de Common Management Information
Protocol.
Coaxial cable (Cabo Coaxial)
[Rede] Meio físico de transmissão de eletricidade constituído de dois condutores
concêntricos separados por um material dielétrico onde o espaçamento e
disposição do material entre os condutores fornecem uma impedância
específica. Vide triaxial cable (cabo triaxial)
Code bit (Bit de código)
[Sistema Computacional] Um bit (dígito binário) de um dado codificado.
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Sequências de bits de código compõem símbolos, onde cada qual corresponde
a um elemento de dados (word, byte ou outra unidade).
Code Byte (Byte de código)
[Sistema Computacional] Um byte (conjunto de bits) de um dado codificado.
Algumas vezes chamado de símbolo. Bytes de código são a saída de processos
de codificação ou de encriptação. No contexto da teoria de comunicação um
byte de código é conhecido como palavra de código. Vide Byte de dado.
Code violation (violação de código)
[Fibre Channel] A condição de erro que ocorre quando um caractere recebido na
transmissão não pode ser decodificado em um byte da dado ou código especial
válido, usando as regras especificadas pelo código de transmissão.
Cold backup
[Recuperação de Dados] Sinônimo de backup offline. Vide Hot-Backup ou
Backup.
Cold data (dado secundário)
[Gerenciamento de dados] Dado que é acessado com pouca frequência.
Cold storage
[Gerenciamento de dados] Dispositivo, sistema ou serviço de armazenamento
de dados utilizado para armazenar dado secundário (cold data) por um custo
menor que o de armazenamento de dados primários.
Cold storage possui características como alta capacidade, economia de energia
e preservação de dados a longo prazo, de forma a proporcionar baixo custo ao
invés de desempenho.
cold swap
[Sistema Computacional] A substituição de uma unidade de troca (Replacement
Unit – RU) defeituosa em um sistema onde a alimentação de energia precisa ser
removida para que a substituição do componente seja executada.
O cold swap é uma substituição física bem como funcional. Vide automatic
swap, hot swap, warm swap.
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comma character (caractere vírgula)
[Fibre Channel] Em uma transferência de dados codificado com o método
8B/10B, é uma das duas sequências de sete bits (0011111 ou 1100000).
Command Descriptor Block (CDB ou bloco descritor de comando)
[SCSI] Uma sequência de bytes que define um único comando SCSI enviado
para um dispositivo SCSI.
Command Line Interface (CLI ou Interfaces de Linha de Comando)
[Sistema de computador] Uma forma do usuário interagir com dispositivos
inteligentes, caracterizada pelo uso de códigos de texto ou conjuntos de
caracteres inseridos pelo usuário.
Linhas de comando (CLIs) são usadas em consoles de sistemas ou sessões de
shell (RSH, SSH). Elas são muito úteis para a criação de scripts para
automatização de processos e outras tarefas administrativas, mas são
geralmente consideradas pelos usuários como mais difíceis de compreender e
utilizar, do que as interfaces gráficas (GUI).
command security (segurança de comandos)
[SCSI] A aplicação de técnicas de segurança como autenticação, verificação de
integridade e encriptação de cada comando SCSI.
Common Criteria (CC)
[Segurança de Dados] Common Criteria é um padrão internacional destinado a
ser utilizado como base para a avaliação das propriedades de segurança de
sistemas e produtos de tecnologia de informação
O Common Criteria é especificado por diversas entidades, como por exemplo:
ISO/IEC 15408-1:1999, ISO/IEC 15408-2:1999 e ISO/IEC 15408-3:1999.
Common Information Model (CIM)
[Gerenciamento de Dados] [Rede] O Modelo Comum de Informação (CIM) é um
descritivo orientado a objeto das entidades e relacionamentos de um ambiente
de gerenciamento mantido pela força tarefa de gerenciamento distribuído
(Distributed Management Task Force ou DMTF).
O CIM é divido em um Modelo Central (Core Model) e Modelos Comuns
(Common Models). O modelo central endereça conceitos gerais (como sistemas
e dispositivos) e relações fundamentais, como dependências. Já os Modelos
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Comuns descrevem domínios de problema específico com o gerenciamento de
um computador, rede ou dispositivo. Os modelos comuns são subclasses do
Modelo Central ou de outros modelos comuns.
Common Internet File System (CIFS)
[Rede] Protocolo de acesso a sistemas de arquivos em rede, utilizado por
clientes Windows para comunicar requisições de acesso a arquivos em
servidores Windows.
O protocolo CIFS também é conhecido por SMB (Server Message Block), seu
nome original. Atualmente, implementações do protocolo CIFS permitem que
outros clientes e servidores se comuniquem e interajam com o sistemas
operacionais Windows.
Common Management Information Protocol (CMIP)
[Gerenciamento] [Rede] Um protocolo de gerenciamento de rede baseado no
Modelo OSI (Open Systems Interconnection)
O CMIP é mais completo e, portanto, maior do que o SNMP.
Common Schema Definition Language (CSDL)
[Gerenciamento] Uma linguagem padrão OASIS, usada para definir um model
sobre o qual um serviço Odata(OData service) atua.
communication circuit (circuito de comunicação)
1. [Fibre Channel] Um caminho bidirecional para troca de mensagens dentro de
um Fabric Fibre Channel.
2. [Rede] Um caminho lógico ou físico entre dois pontos sobre o qual uma
comunicação ocorre.
communications security (segurança de comunicação)
[Rede] [Segurança de Dados] Proteção da informação durante sua transmissão,
especificamente através de telecomunicações.
Um dos focos da segurança de comunicação é a autenticidade da informação. A
segurança de comunicação pode incluir criptografia, segurança da transmissão,
segurança da emissão e segurança da estrutura física.
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community cloud (nuvem comunitária)
[Cloud] Uma infraestrutura de nuvem compartilhada por diversas organizações e
que suportam uma comunidade específica, que possui problemas
compartilhados (i.e. missão, requisitos de segurança, política e considerações
de conformidade (compliance)).
compensating control (controle compensatório)
[Segurança de Dados] Uma maneira - também conhecido como um curativo - de
mitigar um risco conhecido, onde não seja viável implementar uma capacitação
técnica específica.
complex array (array complexo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sistema de armazenamento de dados
cujo software de controle protege e mapeia os dados utilizando-se de algoritmos
mais complexos do que os níveis de RAID Berkeley.
Os arrays complexos mais comuns são aqueles que possuem diversos níveis de
mapeamento de endereçamento dos dados e sistemas de armazenamentos
adaptáveis, capazes de alterar o mapeamento do endereçamento de dados de
forma dinâmica.
compliance
1. [Geral] Estar em conformidade com um padrão, uma especificação ou
requerimentos claramente definidos.
2. [Legal] Estar em conformidade com requerimentos legais
O mercado de compliance está focado em sistemas de armazenamento de
dados que suportem retenção e recuperação de dados da forma requerida pela
legislação ou entidade reguladora.
Compliant Jitter Tolerance Pattern - CJTPAT (Padrão de Tolerância à
Vibração Compatível)
[Comunicação de Dados] Um padrão de teste para testes de vibração.
Compression (compressão)
[Geral] Sinônimo para compressão de dados.
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compression ratio (taxa de compressão)
[Sistema de armazenamento de Dados] Uma taxa de redução de espaço que
inclui somente os efeitos de compressão.
compromise (comprometimento)
[Segurança de Dados] Um incidente em que dados sejam acessados de forma
não autorizada, bem como sua modificação, destruição ou perda.
Compute virtualization (virtualização de computação)
[Sistema Computadorizado] Software que permite a uma única plataforma de
hardware de servidor suportar múltiplas instâncias concorrentes de um sistema
operacional e suas aplicações.
computer security (segurança computacional)
[Segurança de Dados] Medidas e controles que asseguram a confidencialidade,
integridade e disponibilidade dos sistemas de informação incluindo hardware,
software, firmware e informação sendo processados e comunicados.
concatenation (concatenação)
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] Uma junção lógica de duas ou
mais séries de dados, geralmente representados pelo símbolo “|”.
Em comunicação de dados, dois ou mais dados são concatenados para criar um
único nome ou referência (ex. S_ID | X_ID). Gerenciadores de volumes
concatenam endereços de espaço em disco de forma a unificá-los e apresentar
espaço de endereçamento maior.
concurrency (concorrência)
[Sistema Computacional] A propriedade de sobrepor no tempo, normalmente em
referência à capacidade de executar operações de I/O ou requisições de I/O
simultaneamente.
concurrent copy (cópia concorrente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um sistema híbrido de point-in-time
copy que cria uma imagem idêntica à original, copiando os dados de origem
bloco a bloco, conforme são requisitados pelo servidor, enquanto copia os
blocos ainda não requisitados em background até que o espelhamento tenha
sido finalizado.
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Uma cópia concorrente inicialmente ocupa pelo menos a quantidade requerida
para os blocos acessados naquele instante e aumenta até ocupar tanto espaço
quanto a cópia de origem.
concurrent operations (operações concorrentes)
[Sistema Computacional] Operações que acontecem simultaneamente.
O conceito de operações de I/O concorrentes é bastante aplicado para acesso
independente ao subsistema de discos por aplicações que exigem altas taxas de
transferência.
conditioning (condicionamento)
[Geral] O processamento de um sinal com o propósito de torná-lo mais conforme
com o ideal.
Condicionamento elétrico é usado para diminuir variação de voltagem e
frequência de uma fonte de energia externa. Condicionamento de um sinal é
usado para reduzir o ruído em sinais lógicos ou de dados.
confidentiality (confidencialidade)
[Segurança de Dados] A propriedade que um dado não pode ser acessado por
pessoas ou processos não autorizados.
Confidencialidade pode ser criada pelo uso de encriptação ou controle de
acesso.
configuration (configuração)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Processo de instalar ou remover
componentes de hardware ou software requeridos para o funcionamento de um
sistema ou subsistema.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Aplicação dos parâmetros
operacionais de um sistema ou subsistema, como por exemplo: designar um
disco a um conjunto de discos, modelos de RAID, parâmetros de cache, etc.
3. [Sistema de Armazenamento de Dados] Uma coleção de sistemas de
componentes de hardware e software e parâmetros operacionais. Vide
configuração de array, configuração física.
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configuration management (gerenciamento de configuração)
[Geral] Gerenciamento de funcionalidades e comportamentos através do
controle de mudanças realizados no hardware, software, firmware,
documentação e recursos relacionados ao ciclo de vida de um sistema de
informação.
Congestion Notification (CN) (Notificação de Congestionamento)
[Rede] Um componente DCB que especifica protocolos, procedimentos e
objetos gerenciados que apoiam a gestão de congestionamento de fluxos de
dados de longa duração dentro de domínios de rede de largura de banda com
atrasos limitados.
connection (conexão)
1. [Fibre Channel] Sinônimo de conexão dedicada.
2. [iSCSI] O caminho de comunicação entre um initiator e seu target usando uma
conexão TCP/IP.
Em iSCSI, uma ou mais conexões formam uma sessão. Conexões podem conter
mensagens de controle, comandos SCSI, parâmetros e dados contidos em um
iSCSI PDU (Protocol Data Unit ou unidade de dados de protocolo).
connection identifier (identificador de conexão)
[iSCSI] Um identificador gerado pelo initiator e enviado ao target durante o log-in
ou log-out que identifica de forma única cada conexão em uma dada sessão.
connection initiator (initiator de conexão)
[Fibre Channel] Um N_Port que inicia uma conexão Classe 1 com uma porta de
destino N_Port através de uma requisição de conexão e que recebe uma
resposta válida de uma N_Port para estabelecer a conexão.
connection recipient (recipiente de conexão)
[Fibre Channel] Uma N_Port que recebe uma requisição de conexão de Classe 1
de um Initiator e aceita a conexão através da transmissão de uma resposta
válida.
connectionless buffer (buffer sem conexão)
[Fibre Channel] Um buffer de recebimento usado em serviços sem conexão que
é capaz de receber frames sem conexão.
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connectionless frame (frame sem conexão)
[Fibre Channel] Um frame usado em um serviço sem conexão (ou seja, frames
Classe 1 com SOF (C1), frames Classe 2 e Classe 3 referenciados
individualmente ou coletivamente).
connectionless integrity service (serviço de integridade sem conexão)
[Segurança de Dados] Um serviço de segurança que provê integridade de dados
de um datagrama IP detectando modificações do datagrama sem considerar a
sua ordem em uma corrente de datagramas.
connectionless service (serviço sem conexão)
[Fibre Channel] Comunicação entre duas N_Ports ou NL_ports sem uma
conexão dedicada.
consistency group (grupo de consistência)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma coleção de conjuntos de
replicação agrupados de forma a assegurar que a ordem de escrita dos dados
dos volumes primários seja mantida nos volumes secundários.
Uma operação em um grupo de consistência, como mudar uma replicação
síncrona para assíncrona se aplica para todos os conjuntos de replicação em um
grupo de consistência e consequentemente à seus volumes.
console
1. [Sistema Computacional] Um dispositivo de saída visual em forma gráfica ou
de texto de um computador
2. [Sistema Computacional] Em gerenciamento de sistemas, rede e dispositivos,
pode ser uma aplicação que fornece informações relativas a operações e status.
Normalmente aceita comandos de um operador de modo a influenciar as
operações e status.
Consoles mais sofisticadas, concebidas para o gerenciamento de diversos
sistemas a partir de uma localidade são chamadas de Consoles de
gerenciamento corporativas.
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content-agnostic data deduplication (desduplicação de dados de conteúdo
agnóstico)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Um método de desduplicação de
dados que não requer ciência de formatos de dados de aplicações específicas.
Vide content-aware data deduplication.
content-aware data deduplication (desduplicação de dados de conteúdo
conhecido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um método de desduplicação de dados
que aproveita o conhecimento de formatos de dados específicos da aplicação.
Vide content-agnostic data deduplication.
Continuous Data Protection (CDP ou Proteção Contínua de Dados)
[Recuperação de Dados] Uma classe de mecanismos que capturam ou
rastreiam dados continuamente, possibilitando recuperar uma aplicação a um
ponto específico no tempo.
continuously increasing relative offset (compensação relativa incremental
contínua)
[Fibre Channel] Um algoritmo de controle de transmissão em que frames
contendo sub-blocos que compõem um bloco de informação são transmitidos
exatamente na ordem dos sub-blocos.
A compensação relativa incremental contínua oferece uma forma mais simples
de reconstruir blocos de informação e detectar frames perdidos quando
comparado a compensação relativa aleatória.
control software (software de controle)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma unidade de software que fornece
controle e gerenciamento para um ou mais sistemas de armazenamento de
dados em discos ou sistemas de fita magnética.
Softwares de controle apresentam sistemas de armazenamento de dados em
disco ou fita magnética como um ou mais discos ou fitas magnéticas virtuais.
Softwares de controle podem ser executados em uma controladora de discos,
em um HBA inteligente ou em um servidor. Quando executado em uma
controladora de discos ou HBA o software de controle é normalmente referido
como firmware.
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controller (controladora)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Supervisiona todo o controle lógico
em um sistema de discos ou fita magnética que realiza comandos de
decodificação e execução, transferência de dados, serialização e deserialização
dos dados, detecção e correção de erros bem como gerenciamento das
operações dos dispositivos.
2.[Gerenciamento] Lógica de um sistema de armazenamento de dados que
executa comandos, roteamento e agregação (RAID, espelhamento, striping ou
outros), recuperação de erros e otimização de desempenho para múltiplos
dispositivos de armazenamento.
controller based array (array baseado em controladora) controller based
disk array (array de disco baseado em controladora)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disk array cujo software de controle
é executado na própria controladora do sistema de discos.
controller cache (cache da controladora)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Memória cache que reside na
controladora de um sistema de armazenamento cujo propósito é aumentar o
desempenho de I/O do disco ou array. Vide cache, disk cache, host cache.
Controlling FCF
[Fibre Channel] Um switch de controle que suporta Ethernet MACs sem perdas.
Controlling switch (switch de controle)
[Fibre Channel] Um switch que pode controlar um conjunto de FCDFs para que
se crie um switch distribuído.
converged infrastructure (infraestrutura convergida)
[Sistema computacional] O compartilhamento de recursos de computação,
armazenamento e redes, usando uma ferramenta de gerenciamento ou recursos
físicos em comum (compartilhados).
Copy On Write (COW)
[Sistema de Armazenamento de Dados] [Backup] Uma técnica de gerar uma
cópia do tipo point-in-time, copiando-se apenas os dados alterados após o
instante do início da geração da imagem. A informação original é utilizada para
satisfazer requisições de leitura para os dados não alterados, enquanto uma
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área separada é utilizada para manter uma cópia dos dados originais toda vez
que uma alteração é feita. Assim, uitlizando-se dos dados originais, mais os
dados da área separada é possível representar imagem da cópia point-in-time.
Vide pointer remapping (remapeamento de ponteiros).
copyback
[Sistema de Armazenamento de Dados] A substituição de um membro de um
array de discos por outro disco, incluindo a cópia do conteúdo do membro para o
novo disco.
Copyback, que é geralmente usado para criar ou recuperar uma configuração
física particular para um array (ex.: um arranjo de membros em barramentos
dispositivos de I/O), é atingido sem a redução do array.
Core N_Port_Name
[Fibre Channel] Um grupo de entidades que possuem o mesmo Core
Switch_Name, que pode agregar múltiplos switches virtuais.
Um Core Switch pode ser um conjunto de portas de um chassis físico ou estar
distribuído em múltiplos chassis físicos.
Core Switch
[Fibre Channel] Um N_Port_Name associado com o N_Port físico de um N_Port
com tagging VFT e não com nenhum outro FC_port no escopo deste
Name_Identifier.
Core Switch_Name
[Fibre Channel] Em um switch que suporte Virtual Fabric é o Switch_Name que
identifica o Core Switch.
Count-Key-Data (CKD)
[Sistema de Armazenamento] Modelo de organização de dados em disco em
que se assume que o disco consiste de um número fixo de trilhas, cada qual
contendo uma capacidade máxima de dados.
Múltiplos registros de comprimento variável podem ser escritos em cada trilha de
um disco Count-Key-Data e a capacidade útil de cada trilha depende do número
de registros ali escritos. A arquitetura CKD tem seu nome derivado do formato
de registro que consiste de um campo contendo o número de bytes na chave e
nos campos e o endereço do registro, uma chave opcional onde os registros
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específicos podem ser facilmente reconhecidos além do próprio dado. CKD é a
arquitetura de armazenamento utilizada pela IBM Corporation em sua série de
mainframe System 390. Vide Fixed Block Architecture.
counter measure (contra-medida)
[Segurança de Dados] Qualquer ação, dispositivo, procedimento, técnica ou
recurso que diminua a vulnerabilidade ou ameaça ao sistema.
covert channel (canal coberto)
[Segurança de Dados] Um caminho de comunicação não intencional ou não
autorizado que pode ser utilizado para transferir informações de uma forma que
viole as políticas de segurança.
COW
[Sistema Computacional] Acrônimo de Copy On Write. Vide Copy-on-Write
credentials (credenciais)
[Segurança de Dados] Informação passada de uma entidade para outra, usada
para estabelecer a identidade da entidade acessando uma informação ou seu
direito de acesso.
credit (crédito)
1. [Canal de Fibra] Número de buffers de recebimento alocados para a
transmissão de portas do tipo N_Port, NL_Port ou F_Port.
2. Canal de Fibra] Para as conexões buffer a buffer com controle de fluxo, é o
número de buffers de recepção atribuídos a uma transmissão de portas do tipo
N_Port, NL_Port ou F_Port.
CRC
[Comunicação de Dados] [Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de
Cyclic Redundancy Check ou Controle Cíclico de Redundância
CRL
[Segurança de Dados] Acrônimo de Certificate Revocation List.
CRU
[Geral] Acrônimo de Customer Replaceable Unit.
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Cryptanalysis (criptoanálise)
[Segurança de dados] Conjunto de operações efetuadas na conversão de
informação criptografada em texto simples, sem o conhecimento inicial do
algoritmo e/ou chave empregada na criptografia.
cryptographic algorithm (algoritmo criptográfico)
[Segurança de Dados] Um algoritmo cuja saída tem propriedades cripto
analíticas com relação a sua entrada ou vice-versa.
Cryptographic erase (apagamento criptográfico)
[Segurança de dados] Método de sanitização, ou destruição de dados, no qual a
chave criptográfica dos dados criptografados é destruída, tornando a
recuperação dos dados descriptografados impraticável. [ISO/IEC 27040]
cryptographic erasure (remoção criptográfica)
[Segurança de Dados] Um método para tornar irrecuperável dados
criptografados por eliminação segura das chaves necessárias para decodificar
os dados.
Os dados criptografados em si não são modificados. A proteção oferecida pela
remoção criptográfica é limitada pelo fator de trabalho envolvido na descoberta
da chave de decodificação ou a montagem de um ataque criptográfico no
algoritmo de criptografia em si.
cryptographic hash function (função criptográfica de hash)
[Segurança de Dados] Uma função que mapeia cadeias de qualquer
comprimento de texto simples para cadeias de bits de comprimento fixo, de tal
forma que é computacionalmente inviável encontrar correlações entre as
entradas e saídas, e de tal forma que uma parte da saída, mas não a de
entrada, é computacionalmente inviável para prever qualquer bit da saída
restante.
Funções criptográficas de hash têm muitas aplicações em segurança da
informação, especialmente em assinaturas digitais, código de autenticação de
mensagem (MAC), e outras formas de autenticação. A saída de uma função
hash criptográfica é conhecida como um resumo da mensagem ou o valor hash.
[Sistema Computacional] Uma representação digital de qualquer coisa em
qualquer formato.
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cryptography (criptografia)
[Segurança de Dados] Os princípios, meios e métodos de transformar uma
informação em texto claro (plaintext) em uma informação ininteligível e
posteriormente restaurar a informação criptografada na forma inteligível
novamente.
cryptology (criptologia)
[Segurança de Dados] Campo do conhecimento que abrange a criptografia e
criptoanálise
cryptoperiod (período criptográfico)
[Segurança de Dados] Intervalo de tempo em que uma chave específica é
autorizada para ser usada ou em que as chaves permanecerão em efeito para
um sistema ou aplicação específicos. [NIST SP 800-57 Parte 1]
cryptosystem (Sistema Criptográfico)
[Segurança de Dados] Um sistema para criptografar e descriptografar dados.
CSDL
[Gerenciamento] Abreviação de Common Schema Definition Language.
CSMA/CD
[Rede] Acrônimo de Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.
cumulative incremental backup (backup incremental cumulativo)
[Recuperação de Dados] Um backup no qual apenas os objetos modificados
desde o último backup completo são copiados. Para restaurar um dado
utilizando o backup incremental, é necessário apenas o último backup completo
e o último backup cumulativo são necessários. Vide incremental backup, full
backup.
current running disparity (disparidade cumulativa corrente)
[Fibre Channel] A disparidade cumulativa presente em um transmissor quando a
codificação de um byte de dados válido ou código especial é iniciado, ou em um
receptor quando a decodificação de uma transmissão de caracteres é iniciada.
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Customer Replaceable Unit (CRU)
[Geral] Uma unidade, ou componente de um sistema que foi projetado para ser
substituído pelo cliente, isto é, indivíduos que não possuem necessariamente
treinamento especializado do fabricante para executar a manutenção do
equipamento. Vide Field Replaceable Unit.
cut through (switching)
[Fibre Channel] Uma técnica de chaveamento que permite que uma decisão de
roteamento seja feita e atendido, logo que o endereço de destino de um frame é
recebido.
Cyclic Redundancy Check (CRC)
[Comunicação de Dados] [Sistema de Armazenamento de Dados] Um esquema
para verificar a integridade dos dados que tenham sido transmitidos ou
armazenados e recuperados
O CRC consiste de um número fixo de bits, computados em função de dados a
serem protegidos, e anexados aos mesmos. Quando o dado é lido ou recebido,
a função é reprocessada, e o resultado é comparado com o anexo dos dados.
Cyclic redundancy checks diferem dos códigos de correção de erro que possam
detectar um range de erros, mas não são capazes de corrigi-los. Vide correcting
code.
Cylinder-Head-Sector (C-H-S) addressing (endereçamento Cilindro-CabeçaSetor)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Forma de endereçar os dados
armazenados em um disco no qual combina o cilindro, cabeça/disco e um
número relativo de do setor em uma trilha são especificados. Vide block
addressing.
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D
D_ID
[Fibre Channel] Um campo de três bytes que codificam o Destination_ID, que
contém o identificador do endereço da Nx_Port de destino.
DSaaS
[Serviços] Acrônimo para Data storage as a Service.
DAC
1. [Segurança de Dados] Acrônimo de Discretionary Access Control.
2. [Hardware] Acrônimo de Digital Analog Converter.
daemon
[Sistemas Operacionais] Um processo que é mantido sempre rodando em um
computador para atender a um conjunto particular de requisições.
Por exemplo, lpd é um daemon no Unix que processa os pedidos de impressão.
Daemons são processos independentes, e não parte de uma aplicação de um
sistema. Requisições de uma aplicação podem ser atendidas por um daemon.
DAS
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Direct Attached Storage.
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data (dado)
[Sistema Computacional] Uma representação digital de qualquer coisa em
qualquer forma.
data at rest (dados em repouso)
[Segurança de dados] Dado armazenado em mídia estável e não volátil [ISO/IEC
27040].
data authentication (autenticação de dados)
[Legal] O processo de fundamentar que o dado é uma representação exata do
que ele pretende ser. [SWGDE / SWGIT Glossary]
data availability (disponibilidade de dados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A quantidade de tempo que os dados
estão acessíveis para uma ou mais aplicações.
Tempo em que é esperado que os dados estejam disponíveis. Vide availability,
high availability.
data breach (violação de dados)
[Segurança de Dados] Um compromisso de segurança que leva à destruição
acidental ou ilegal, perda, alteração, divulgação não autorizada ou acesso a
dados protegidos transmitidos, armazenados ou processados de outra forma.
[ISO / IEC 27040]
data byte (byte de dados)
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] Um byte de dados do usuário
apresentado a um storage ou dispositivo de comunicação. Vide code byte, data
character.
Data Center Bridging (DCB)
[Rede] O conjunto de extensões do protocolo Ethernet definido para o transporte
confiável de dados de armazenamento como FCoE.
DCB inclui os seguintes protocolos: IEEE 802.1Qau (CN), IEEE 802.1Qaz (ETS
e DCBX), e IEEE 802.1Qbb (PFC).
Uma ponte de data Center (data center bridge) implementa os protocolos e
capacidades acima para uso em um data center.
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Data Center Bridging eXchange protocol (DCBX)
[Rede] Um componente DCB para descoberta e troca de informções DCB.
data character (caractere de dados)
[Fibre Channel] [Rede] Qualquer caractere de transmissão relacionado por um
código de transmissão de byte de dados válidos.
data classification (classificação de dados)
[Gerenciamento de Dados] Uma organização de dados em grupos para
propósito de gerenciamento.
Um propósito frequente de um esquema de classificação de dados é associar os
objetivos de nível de serviços com grupos de dados baseados nos valores do
negócio.
data compression (compressão de dados)
[Geral] O processo de codificar dados para reduzir seu tamanho.
Compressão com perdas (ex. compressão usando uma técnica no qual uma
porção da informação original é perdida) é aceitável para algumas formas de
dados (ex. imagens digitais) em algumas aplicações, mas para a maioria das
aplicações de TI, a compressão sem perdas (ex. compressão usando uma
técnica que preserva todo o conteúdo dos dados originais, e de onde os dados
originais podem ser reconstruídos de forma exata) é necessária.
data deduplication (desduplicação de dados)[Sistema de Armazenamento de
Dados] Substituição de múltiplas cópias de dados — em níveis variáveis de
granularidade - usando como referência uma cópia compartilhada, a fim de
diminuir a utilização de espaço e/ou largura de banda na unidade de
armazenamento. Vide inline data deduplication, post-process data deduplication.
Data deduplication ratio
[Storage System] Uma taxa de redução de espaço que somente inclui os efeitos
da desduplicação de dados.
Data Encryption Standard (DES)
[Segurança de dados] Algoritmo criptográfico para proteção de dados, publicado
pelo National Institute of Standards and Technology no documento Federal
Information Processing Stardards (FIPS) 46. Este algoritmo está obsoleto.
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Data frame (quadro de dados)
[Fibre Channel] Um quadro contendo uma informação significante para FC-4
(ULP) ou aplicação de um link.
data in flight (dados em voo)
[Segurança de dados] Sinônimo para data in motion.
data ingestion (ingestão de dados)
[Data Management] Processo para depositar dados em um sistema de
armazenamento.
data in motion (dados em movimento)
[Segurança de Dados] Dados sendo transferidos de um local para outro.
data integrity (integridade de dados)
[Segurança de Dados] A propriedade dos dados não terem sido alterados ou
destruídos de forma não autorizada [ISO 7498-2:1988].
data in transit (dados em trânsito)
1. [Segurança de dados] Sinônimo de data in motion.
2. [Legal] Dado em movimento através de fronteiras jurisdicionais.
Jurisdições (normalmente estados de um país) podem ter políticas e regras de
aplicação que determinem se o dado pode ultrapassar suas fronteiras.
data in use (dados em uso)
[Segurança de Dados] Dados em processo de criação, recuperação,
manipulação, atualização ou deleção.
Data lake (lago de dados)
[Gerenciamento de dados] Um grande repositório para armazenar dados de uma
forma não-estruturada, em antecipação a análises futuras.
Este termo originou-se da comunidade de big data.
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Data Lifecycle Management (DLM ou Gerenciamento do Ciclo de Vidas dos
Dados)
[Gerenciamento de Dados] Políticas, processos, práticas, serviços e ferramentas
usadas para alinhar o valor do negócio com a mais apropriada infraestrutura de
armazenamento, desde quando dado é criado até a sua disposição final.
Os dados são alinhados com as necessidades de negócio através de políticas
de gestão e de níveis de serviço associados com o desempenho,
disponibilidade, habilidade de recuperação, custo, etc. DLM é um subconjunto
do ILM.
data management (gerenciamento de dados)
[Gerenciamento] A disciplina e função para fiscalização e controle dos recursos
de dados.
data management services (serviços de gerenciamento de dados)
[Gerenciamento de Dados] Um conjunto de serviços para controle do dado a
partir do momento em que é criado até o final de sua existência.
Os serviços de gerenciamento de dados não estão na rota dos dados,
particularmente, eles fornecem controle, ou utilizam dados na entrega de seus
serviços. Isso inclui serviços como a circulação, redundância e supressão de
dados.
data manager (gerenciador de dados)
[Sistema de Arquivos] Um programa de computador, cujo objetivo principal é
apresentar uma visualização conveniente dos dados para as aplicações, e
mapear essa visualização em uma representação interna em um sistema,
subsistema ou dispositivo.
Gerenciadores de arquivos e sistemas de gerenciamento de banco de dados
são as formas mais comuns de um gerenciador de dados.
data model (modelo de dados)
[Gerenciamento de Dados] Uma representação de um modelo de dados, de
forma específica a seu repositório.
Uma representação base de dados do esquema CIM é um exemplo de um
modelo de dados.
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data optimization (otimização de dados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O processo de redução da quantidade
de espaço de armazenamento usado para armazenar dados ingeridos, usando
métodos de otimização de capacidade.
data portability
[Comunicação de dados] A habilidade de transferir dados de um sistema para
outro sem ser necessário recriar ou entrar novamente com a descrição dos
dados.data preservation (preservação de dados)
[Data Management] O processo para garantir a fidelidade e existência contínua
dos dados armazenados por um período de tempo.
data protection (proteção de dados)
[Gerenciamento de Dados] Garantia de que os dados não estão corrompidos,
são acessíveis somente para fins autorizados e estão em conformidade com os
requerimentos aplicáveis.
data reliability (confiabilidade dos dados)
[Gerenciamento de Dados] É a propriedade de alguns disk arrays proporcionar
tolerância à falha e com isso aumentar a confiabilidade do sistema de
armazenamento e consequentemente a probabilidade de que os dados estejam
disponíveis. Normalmente também são adotadas técnicas para detecção e
correção de erros relacionados aos dados.
data replication (replicação de dados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Manter continuamente uma cópia de
dados secundária, possivelmente em um site remoto, a partir de um volume
primário para fins de prover alta disponibilidade e redundância.
Replicação de dados é usada para recuperação de desastre e continuidade dos
negócios, dentre outros usos.
data repository
[Segurança de dados] Uma área central de arquivamento no qual um dado é
retido e mantido de uma maneira organizada.
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data resource domain (domínio de recursos de dados)
[Gerenciamento] A categoria de recursos que abrange exclusivamente serviços
de dados.
data retention (retenção de dados)
[Retenção de Longo Prazo] Preservar a existência e a integridade dos dados por
um período de tempo ou até que certos eventos ocorram, ou qualquer
combinação dos dois.
Os requisitos de retenção são expressos em um período de tempo, um
acontecimento (ex., a morte de um paciente), ou uma combinação (ex., três
anos após a referida morte). Múltiplos requisitos podem estar ativos, e alguns
(ex. retenções judiciais) podem sobrepor outros.
data service (serviço de dados)
[Gerenciamento de Dados] Um conjunto de funções que tratam os dados sem
interpretação.
Este tratamento pode, por exemplo, envolver cópia, movimentação, segurança
e/ou proteção, mas não o armazenamento de dados.
data shredding (destruição de dados)
[Gerenciamento de Dados] Um processo de exclusão de dados que se destina a
torná-los irrecuperáveis.
Um processo de destruição de dados consiste em escritas repetidas de dados
no disco. Este tipo de processo geralmente não é feito para tornar os dados
completamente irrecuperáveis, face às modernas técnicas forenses - isto requer
a trituração do próprio disco. Técnicas forenses no entanto, requerem acesso
físico à mídia.
Data storage as a Service (DaaS) (Armazenamento de Dados como Serviço)
[Serviços] Entrega de serviços de armazenamento virtual e de serviços de dados
relacionados adequadamente configurados em uma rede, com base em uma
requisição para um determinado nível de serviço. Tipicamente, o DSaaS inibe
limites à escalabilidade, é auto-provisionado ou livre de provisionamento e é
cobrado com base no consumo.
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data stripe depth
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de stripe depth estendido para
dados de usuários.
data striping
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma técnica de mapeamento de dados
em disk arrays, em que sequências de tamanho fixo de endereço de dados de
um disco virtual, são mapeados para sequências de endereço de um disco
membro, em um padrão regular de rotação.
Disk striping é frequentemente chamado de RAID Nível 0 ou RAID 0 por causa
da sua similaridade com a técnica comum de mapeamento dos dados em RAID.
Ela não inclui redundância, entretanto, no sentido exato, a denominação RAID é
um termo impróprio.
data transfer capacity (capacidade de transferência de dados)
[Sistema computacional] A taxa máxima em que os dados podem ser
transferidos.
Capacidade de transferência de dados algumas vezes é expressada em termos
de capacidade de sinalização e outras em termos de taxa de transferência de
dados, o que pode ou não incluir a sobrecarga do protocolo (protocol overhead).
(Ex. Fibre Channel). Vide throughput, data transfer rate
data transfer device
[SCSI] Um dispositivo de mídia removível em uma library. exemplos são drives
de disco magnético, drives de cartucho de fita, drives de disco óptico e drives de
CD-ROM.
data transfer-intensive (transferência de dados intensiva)
[Sistema Computacional] Uma aplicação de I/O intensivo que realiza grandes
requisições de I/O, usualmente sequenciais.
data transfer rate (taxa de transferência de dados)
[Sistema computacional] Quantidade de dados por unidade de tempo que passa
por uma conexão de I/O, na execução de uma carga de I/O.
A capacidade de transferência de dados de um subsistema de I/O é o limite
superior da sua taxa de transferência para qualquer carga de I/O. Para o I/O de
subsistemas de disco a taxa de transferência de dados é normalmente expressa
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em MBytes por segundo (milhões de bytes por segundo, onde 1 milhão = 106) ou
Gbits por segundo (bilhões de bits por segundo, onde 1 bilhão = 109).
Vide data transfer capacity.
Database Management System (DBMS)
[Banco de Dados] Um conjunto de programas de computador com um usuário
e/ou interface de programação que suporta a definição do formato de um banco
de dados e a criação e o acesso aos seus dados.
Um sistema de gerenciamento de dados elimina a necessidade de um usuário
ou programa para gerenciar o baixo nível de armazenamento de dados. Além
disso, proporciona segurança para e garante a integridade dos dados nele
contidos. Os tipos de sistemas de gestão de dados são: relacionais (tableoriented), rede, hierarquizada e orientado a objetos.
datagram (datagrama)
[Fibre Channel] [Rede] Uma mensagem enviada entre duas entidades que se
comunicam para as quais não é esperada uma confirmação explícita em nível de
enlace.
Datagramas são frequentemente enviados, com o fundamento do melhor
esforço (best effort).
DBMS
[Banco de Dados] Acrônimo de Database Management System.
decoding (decodificação)
[Fibre Channel] Verificação da validade dos caracteres de transmissão recebidos
e geração de bytes de dados válidos e códigos especiais caracteres.
decryption (decriptação) [Segurança de Dados] As operações realizadas na
conversão de informação criptografada para texto simples com pleno
conhecimento do algoritmo e chave(s) usado para criptografar. Decriptação é o
método para um usuário autorizado descriptografar uma informação
criptografada.
dedicated connection (conexão dedicada)
[Fibre Channel] Um circuito de comunicação entre duas N_Ports mantido por um
canal de fibra. Os recursos de porta utilizados por uma conexão dedicada não
podem ser utilizadospara outros fins durante o tempo da mesma.
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dedicated connection service (serviço de conexão dedicada)
[Fibre Channel] Sinônimo de serviço Classe 1.
deduplication (desduplicação)
Vide desduplicação de dados.
defense-in-depth
[Segurança de dados] Uma estratégia de segurança de informação integrando
pessoas, tecnologias e capacidades de operações para estabelecer múltiplas
barreiras de segurança através de camadas e dimensões de um sistema
protegido. [NIST SP 800-53]
degaussing
1. [Segurança de dados] Um procedimento que torna os dados ilegíveis por
aplicar um forte campo magnético à mídia.
2. [Segurança de Dados] Aplicando um procedimento de desmagnetização.
Também é chamada de desmagnetização e apagamento. Ambos
esses termos são enganosos, porque em mídia digital magnética
os domínios magnéticos individuais não são apagados ou
desmagnetizados, mas simplesmente feito para alinhar na mesma direção,
que elimina qualquer estrutura digital anterior.
degraded mode (modo degradado)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um modo de operação de um conjunto
de RAID em que nem todos os discos membros estão funcionando, mas o
conjunto como um todo é capaz de responder as requisições de leitura e escrita
da aplicação para seus discos virtuais.
delimiter
[Fibre Channel] Um ordered set usado para indicar um limite do quadro de
dados.
delta-based data deduplication (desduplicação de dados baseado em
diferenciais)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um método de se fazer desduplicação
de dados armazenando ou transmitindo sob a forma de diferenças em relação a
uma cópia de referência em um instante de tempo
Vide hash-based data deduplication.
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delta snapshot
[Recuperação de Dados] Um tipo de cópia instantânea que preserva o estado
dos dados em um instante no tempo, armazenando apenas os blocos que são
diferentes dos já existentes em uma cópia completa dos dados.
DEN
[Rede] Acrônimo para Directory Enabled Network.
Denial of Service (DoS)
[Segurança de Dados] Resultado de qualquer ação ou série de ações que
impede qualquer parte de um sistema de informação de operar.
DES [DES]
[Segurança de Dados] Acrônimo de Data Encryption Standard. Este algoritmo
está obsoleto.
Desktop Management Interface (DMI)
[Gerenciamento] [Rede] Iniciativa que se tornou uma precursora do Distributed
Management Task Force DMTF).
destination identifier
[Fibre Channel] Um endereço contido em um quadro em canal de fibra que
identifica o destino do quadro de dados.
destination Nx_Port (Nx_Port destino)
[Fibre Channel] Uma porta do tipo Nx_Port para a qual um quadro é endereçado.
device (dispositivo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de dispositivo de
armazenamento.
device bus (barramento de dispositivo)
device I/O bus (barramento de I/O de dispositivo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo para Interconexão I/O (I/O
interconnect).
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device channel (canal de dispositivo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um canal utilizado para conectar os
dispositivos de armazenamento ao HBA (host bus adapter) ou controladora
inteligente.
O termo preferido é barramento de I/O de dispositivo.
device fanout (fanout de dispositivo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A habilidade de uma controladora de
armazenamento conectar computadores a múltiplos dispositivos de
armazenamento utilizando um único barramento de endereços de I/O.
Fanout de dispositivos permitem a sistemas de computador conectarem-se
substancialmente a mais dispositivos de armazenamento do que ele poderia ser
conectado diretamente.
DF_ID
[Fibre Channel] Acrônimo de Destination Fabric_Identifier.
DH
[Segurança de Dados] Acrônimo de Diffie-Hellman.
DH-CHAP
[Segurança de dados] Acrônimo para Diffie-Hellman augmented Challenge
Handshake Authentication Protocol.
DHCP
[Rede] Acrônimo de Dynamic Host Control Protocol.
differential incremental backup (backup incremental diferencial)
[Recuperação de Dados] Um backup de dados no qual apenas objetos
modificados desde o último backup completo ou incremental são copiados.
Para restaurar dados quando são utilizados backups incrementais diferenciais, o
backup completo mais recente e todos os backups diferenciais mais recentes
realizados após o último full são necessários.
Vide Cumulative incremental backup, full backup.
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Differential Mirror Resynchronization (DMR)
Differential resynchronization (ressincronização diferencial)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de incremental mirror resynchronization.
differential (sinalização)
[SCSI] Uma técnica de sinalização elétrica SCSI no qual cada controle e sinal de
dados é representado por uma voltagem diferencial entre duas linhas de sinal.
A sinalização diferencial pode ser usada em distâncias mais longas do que a
sinalização single ended. Vide single ended (signaling).
Differentiated Services (Serviços Diferenciados)
[Gerenciamento] Um protocolo definido pelo IETF para gerenciamento de tráfego
de rede baseado em um tipo de pacote ou mensagem sendo transmitida.
O protocolo de Serviços Diferenciados é muitas vezes abreviado como DiffServ.
Regras DiffServ definem como um pacote flui através de uma rede baseada em
um campo de 6 bits (Differentiated Services Code Point ou DSCP) no cabeçalho
IP. Os DSCP especificam o "per hop behavior" (largura de banda, enfileiramento
e status de encaminhamento/descarte) para o pacote ou mensagem.
Diffie-Hellman (DH)
[Segurança de Dados] Um protocolo de acordo de chaves que foi desenvolvido
por W. Diffie e M.E. Hellman, para permitir que duas entidades possam trocar
uma chave secreta através de um meio inseguro, sem qualquer segredo prévio.
Diffie-Hellman augmented Challenge Handshake Authentication Protocol
(DH-CHAP)
[Segurança de Dados] Um protocolo de autenticação e gerenciamento de
chaves baseado em senha que usa o algoritmo CHAP (ver RFC 1994) acrescido
opcionalmente do algoritmo Diffie-Hellmann.
DH-CHAP fornece autenticação bidirecional e pode fornecer autenticação
unidirecional entre um Initiator Fibre Channel e o Responder. DH-CHAP é
definida pelo Fibre Channel Security Protocol 2 (FC-SP-2).
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DiffServ
[Gerenciamento] Acrônimo de Differentiated Services.
digest
[Segurança de Dados] Uma string binária com um tamanho fixo, derivado de
uma função computacional eficiente, de uma cadeia binária de entrada de
tamanho arbitrário.
Uma funcionalidade chave de digests criptográficos, é que, dado um digest, é
computacionalmente impraticável encontrar uma outra cadeia de texto que gere
o mesmo digest.
Digital Analog Converter (DAC ou Conversor Digital Analógico)
[Hardware] Um dispositivo que converte uma entrada de valor discreto (digital)
em uma saída de valor contínuo (análogo).
digital archive (arquivo digital)
[Gerenciamento de Dados] Um repositório ou serviço de armazenamento usado
para assegurar, reter e proteger informações digitais e dados por períodos de
tempo menor que uma retenção de dados a longo prazo.
Um arquivo digital pode ser um componente de infraestrutura de um serviço de
preservação digital completo, mas não é suficiente por si só para realizar a
preservação digital, ou seja, retenção de dados a longo prazo.
digital forensics (perícia digital)
[Jurídico] A identificação, coleta, preservação, e análise de evidências digitais
para uso em procedimentos legais.
Digital Linear Tape (DLT)
[Recuperação de Dados] Uma família de dispositivos de fitas e tecnologia de
mídias.
digital object auditing (auditoria de objetos digitais)
[Retenção de Longo Prazo] A metodologia para detecção de ameaças e ataques
na preservação de objetos digitais válidos.
Auditoria de objetos digitais é um processo periódico, de testes de rotina
de objetos digitais armazenados, geralmente usando técnicas de criptografia,
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comparando suas assinaturas e carimbos de tempo anteriores aos atuais para
verificar se ocorreram mudanças, perda de acesso, ou perda de dados.
digital preservation (preservação digital)
[Retenção de Longo Prazo] Assegura acesso contínuo a informação digital e
registros, especialmente durante longos períodos de tempo.
digital preservation object (preservação de objeto digital)
[Retenção de Longo Prazo] Uma coleção de dados, metadados e possivelmente
outros recursos, tratados como uma unidade para fins de preservação digital.
Uma preservação de objeto fornece a funcionalidade necessária para garantir a
capacidade futura de usar, assegurar, interpretar e verificar a autenticidade dos
metadados, informações e dados no contêiner e é o elemento fundamental para
a preservação digital de informações e dados.
digital preservation service (serviço de preservação de dados)
[Retenção de Longo Prazo] A prestação de serviços de preservação digital.
Um serviço de preservação digital inclui funções de gestão ampla e curatela que
controlam sua infraestrutura de apoio, informações, dados e serviços de
armazenamento de acordo com as exigências dos objetos de
informação geridos, para atingir as metas de preservação digital.
Digital Signature Algorithm (DSA) [Algoritmo de Assinatura Digital]
[Segurança de Dados] Um subconjunto do Digital Signature Standard que
representa um algoritmo de chave pública específico que é utilizado somente
para assinaturas digitais.
A chave secreta utilizada no DSA opera na mensagem hash gerada pelo SHA-1;
para verificar uma assinatura, através de um novo cálculo do hash da
mensagem, utiliza a chave pública para decriptar a assinatura e então os
resultados são comparados.
Este algoritmo está obsoleto.
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Digital Signature Standard (DSS) [Padrão de Assinatura Digital]
[Segurança de Dados] Um padrão para assinatura digital que é publicado pelo
National Institute of Standards and Technology (NIST) na publicação 186-4 do
Federal Information Processing Standard (FIPS).
O DSS especifica o DSA como o algoritmo para assinaturas digitais e o SHA-x
para hashing.
digital signature (assinatura digital)
[Segurança de Dados] Uma string binária derivada através de criptografia, usada
para assegurar a autenticidade, integridade e não repúdio de uma informação.
Assinaturas digitais geralmente podem ser verificadas por entidades externas
que não possuem a chave usada para assinar a assinar a informação. Ex.: Um
hash seguro de uma informação criptografada com uma chave privada quando
um sistema assimétrico de criptografia é usado. Alguns algoritmos usados em
assinaturas digitais não podem ser usados para criptografar dados (ex: DSA)
Digital Signature Algorithm (DSA)
[Segurança de Dados] Um subconjunto do Digital Signature Standard que
representa um algoritmo de chave pública específico que é usado apenas para
assinaturas digitais.
A chave secreta usada nas operações DSA na mensagem hash gerada pelo
SHA-1; para verificar a assinatura, um recálculo do hash da mensagem, utiliza a
chave pública para decriptar a assinatura e então compara o resultado.
Digital Signature Standard (DSS)
[Segurança de Dados] Um padrão para assinatura digital que é publicada pelo
National Institute of Standards and Technology (NIST) na publicação 186-2 do
Federal Information Processing Standard (FIPS).
O DSS específica o DSA como o algoritmo para assinaturas digitais e o SHA-1
para o hashing.
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DIMM
[Hardware] Acrônimo de Dual Inline Memory Module.
Direct Attached Storage (DAS)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um ou mais dispositivos de
armazenamento dedicados conectados a um ou mais servidores.
directory (diretório)
1. [Sistema de Arquivos] Um mecanismo para organização de informações.
Diretórios são usualmente organizados hierarquicamente. Isto é, um diretório
pode conter ambas informações sobre arquivos e objetos, e outros diretórios.
Eles são usados para organizar coleções de arquivos e outros objetos para
aplicações ou conveniência humana.
2. [Sistema de Arquivos] Um arquivo ou outra estrutura de dados persistente em
um arquivo de sistemas que contém informações sobre outros arquivos.
3. [Gerenciamento] Um repositório baseado em LDAP consistindo em definições
de classes e instâncias de outras classes.
O Active Directory (AD) da Microsoft e o NetWare Directory Service (NDS) da
Novell são exemplos de diretórios LDAP corporativos.
Directory Enabled Network (DEN)
[Gerenciamento] [Rede] Uma iniciativa do DMTF para mapear o esquema do
CIM para um diretório de LDAP.
Os objetivos do DEN são fornecer um modelo de dados consistente e
padronizado para descrever uma rede, seus elementos e suas políticas/regras.
As políticas são definidas para fornecer a qualidade de serviço ou para o
controle de uma classe de serviço específica.
Direct routing method (método de roteamento direto)[SCSI] Um método
utilizado por expansores para rotear pedidos de conexão para dispositivos
conectados diretamente, inclusive para outros expansores.
directory tree (árvore de diretório)
[Sistema de Arquivos] Um termo coletivo para um diretório, todos os seus
arquivos e as árvores de diretório de cada um de seus subdiretórios.
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Disaster Recovery (DR ou Recuperação Pós-desastre)
[Geral] A recuperação de dados, acesso aos mesmos e processamento
associado, através de processos abrangentes de estabelecimento de
redundância (espaço para equipamento e de trabalho), visando a recuperação
dos dados operacionais, para a continuidade das operações de negócios, após
uma perda de uso do todo ou uma parte de um Centro de Dados (Data Center).
Isto envolve não somente um conjunto de dados essenciais, mas igualmente um
conjunto essencial de todo o hardware e software para continuidade do
processamento dos dados e do negócio. Alguma recuperação pós-desastre (DR)
pode envolver alguma indisponibilidade (downtime).
discard policy (política de descarte)
[Fibre Channel] Uma política da manipulação de erro que permite que uma
N_Port ou uma NL_Port rejeitem um quadro de dados recebido depois da
detecção de um frame faltante em uma sequência.
disconnection (desconexão)
[Fibre Channel] O processo de remoção de uma conexão dedicada entre duas
N_Ports.
Discovery [descoberta]
1. [Legal] Processo pelo qual cada parte obtém informação mantida pela outra
parte ou “não-parte” referente a um assunto. [ISO/IEC 27050-1]
O termo discovery descoberta é mais amplamente aplicado para partes em
litígios. Descoberta é também a divulgação de documentos impressos,
informações armazenadas eletronicamente e bens tangíveis por uma parte
litigante. Em algumas jurisdições o termo divulgação é usado de forma
intercambiável com descoberta.
2. [Sistema de Armazenamento] O processo de descobrir um dispositivo
anexado à uma infraestrutura de armazenamento.
3. [Rede] O processo de descobrir uma interface de rede em uma infraestrutura
de rede.
Discretionary Access Control (DAC ou Controle de Acesso Discricionário)
[Segurança de Dados] Um tipo de controle de acessos que permite ao
proprietário de um objeto, conceder ou negar o acesso a outros.
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disk (disco)
disk drive (acionador de disco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo não volátil, endereçável
aleatoriamente e regravável, de armazenamento de dados.
Esta definição inclui discos rotativos magnéticos e ópticos, além de discos de
estado sólido, ou mesmo elementos de armazenamento eletrônicos
permanentes. Não inclui dispositivos especializados tais como discos ópticos
WORM (Write-Once-Read-Many), nem os chamados discos de RAM
implementados através do uso de software para apresentar uma parcela
dedicada da memória RAM de um host, como um disco físico.
disk array (array de discos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de discos magnéticos que
compõe um ou muitos subsistemas de disco interconectados, geralmente
combinado com um software de controle.
O software de controle apresentavolumes lógicos aos servidores como um ou
vários discos virtuais. O software de controle é frequentemente chamado
firmware ou microcódigo quando funciona em um controlador de disco.O
software de controle que funciona em um servidor é chamado geralmente de
gerenciador dos volumes.
disk array subsystem (subsistema de array de discos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um subsistema de disco que inclui o
software de controle com a capacidade para organizar seus discos como array
de discos.
disk block (bloco de disco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma unidade em que os dados são
armazenados e recuperados em um disco de arquitetura de bloco fixo.
Os blocos do disco são de tamanho útil e fixo (sendo o mais comum 512 bytes)
e são geralmente numerados de maneira consecutiva. Os blocos do disco são
também a unidade de proteção de disco contra erros. Qualquer mecanismo que
um disco emprega para proteger de erros de dados (por exemplo, ECC) protege
blocos individuais de dados. Vide setor.
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disk cache (cache de disco)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um cache que reside dentro de um
disco.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um cache que reside em um
controlador ou em um host cuja finalidade preliminar seja melhorar o
desempenho de disco ou o desempenho de I/O. Vide cache, controller cache,
host cache.
disk image backup (backup de imagem de disco)
[Recuperação de Dados] [Windows] Um backup que consiste em uma cópia de
cada um dos blocos que compreendem a área útil de armazenamento de um
disco.
Um backup de imagem do disco não incorpora nenhuma informação sobre os
objetos contidos no disco além do que é armazenado na própria imagem, e
portanto pode não ser sempre usado para a restauração individual do objeto.
disk scrubbing (Depuraçãoscrubbing de discos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma função que lê todos os dados de
usuário e blocos de dados de verificação em um RAID e os realoca caso
defeitos na mídia sejam encontrados.
disk shadowing (espelhamento de disco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de espelhamento de disco
disk striping (striping de disco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de o striping de dados.
disk subsystem (subsistema de discos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um subsistema de armazenamento que
suporta somente dispositivos do disco
disparity (disparidade)
[Fibre Channel] Para uma transferência de dados usando codificação 8B/10B, é
a diferença entre o número de uns e do número de zeros em um caractere de
transmissão.
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Disposition [destinação]
[Legal] Uma série de processos associados à implementação de decisões de
retenção, destruição ou transferência de registros destinados às autoridades ou
outros instrumentos. [ISO 30300:2011]
disposition policy (política de descarte)
[Gerenciamento de dados] Uma política que define quando uma exclusão dentro
do ciclo de vida deve ocorrer, e / ou quais ações executar.
Distributed FCF (FCF distribuído)
[Fibre Channel] Um conjunto de FDFs associados com ao menos um FCF de
controle que controla as operações deste conjunto de FDFs.
Distributed Management Task Force (DMTF)
[Gerenciamento] Uma organização da indústria que desenvolve padrões de
gerenciamento para sistemas computacionais e ambientes corporativos.
Os padrões de DMTF incluem WBEM, CIM, DMI, DEN e ARM.
Acesse o site oficial DMTF em www.dmtf.org.
Distributed switch (switch distribuído)
[Fibre Channel] Um conjunto de FCDFs associados com ao menos um switch de
controle que controla as operações deste conjunto de FCDFs.
DLM
[Gerenciamento de Dados] Acrônimo de Data Lifecycle Management .
DLT
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Digital Linear Tape.
DMI
[Gerenciamento] [Rede] Acrônimo de Desktop Management Interface.
DMR
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Differential Mirror Resynchronization.
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DMTF
[Gerenciamento] Acrônimo de Distributed Management Task Force.
DNS
[Rede] Acrônimo de Domain Name System.
Document Type Definition (DTD)
[Padrões] Uma especificação, em XML, dos caracteres permissíveis ou códigos
arcados em um documento e em seus significados.
Os tags de XML são limitados pelos caracteres "<” e ">”. Quando um DTD está
disponível para um documento, um leitor universal (programa) pode analisar
gramaticalmente o documento e direcioná-lo ou imprimi-lo.
domain (domínio)
1. [Geral] Uma base de dados de autorização do usuário que contém usuários,
grupos, e suas políticas de segurança.
2. [Rede]Um conjunto de elementos de rede interconectados e endereços que
são administrados juntos e que podem se comunicar.
3. [Fibre Channel] O nível mais elevado em uma hierarquia de endereçamento
em três níveis (ou camadas) usada no identificador de endereço do canal de
fibra. Um domínio é associado tipicamente com um único switch de fibra óptica.
domain controller (controlador de domínio)
1. [Windows] Um servidor Windows que contém uma cópia da base de dados
das contas de usuários. Um domínio do Windows pode conter controladores de
domínio primários e secundários.
2. [Fibre Channel] A função de controle acessível diretamente por uma porta
N_Port conectado a um switch e também endereçável em outros domínios
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usando o identificador "FF FC nn" (hex), onde nn é o controlador de domínio
remoto sendo acessado.
Domain Name Service (DNS)
[Rede] Um programa computacional que converte endereços IP em nomes
simbólicos para nós em uma rede, de uma maneira padrão (e vice-versa).
A maioria dos sistemas de operacionais incluem uma versão do DNS. O serviço
é definido pelo padrão IETF RFCs 974, 1034, 1035, 1122, e 1123, e sobre cem
RFCs subsequentes que ainda não conseguiram o status de aprovação
completa do IETF.
DoS
[Segurança de Dados] Acrônimo de Denial of Service.
double buffering (buffering dobrado)
[Sistema Computacional] Uma técnica usada para aumentar a taxa de
transferência de dados constantemente, mantendo duas requisições de I/O para
dados endereçados consecutivamente.
Um componente de software começa um fluxo dobrado de I/O fazendo duas
requisições de I/O em sequência rápida. Depois disso, cada vez que um pedido
do I/O termina, outro é feito imediatamente, deixando dois à espera de
confirmação. Se um subsistema do disco pode processar requisições
rapidamente o bastante, o buffer dobrado permite que os dados sejam
transferidos em um disco ou no disk array (sistema de armazenamento com
múltiplas unidades de disco) com a taxa de transferência máxima do volume.
DR
[Geral] Acrônimo de Disaster Recovery.
DRAM
[Hardware] Acrônimo de Dynamic Random Access Memory.
drive
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo para elemento de storage (ex.
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drive de disco ou drive de fita).
drive letter (letra de disco)
[Windows] Uma única letra do alfabeto por qual as aplicações e os usuários
identificam uma partição, disco físico ou virtual ao sistema operacional do
Windows.
driver
driver software (software de driver)
[Sistema Computacional] Sinônimo de driver de I/O.
DSA
[Segurança de dados] Acrônimo de Digital Signature Algorithm.
DSaaS (Armazenamento de dados como serviço)
[Serviços] Acrônimo para Armazenamento de Dados como Serviço.
DSS
[Segurança de dados] Acrônimo de Digital Signature Standard.
DTD
[Geral] Acrônimo para Document Type Definition ou Definição de Tipo de
Documento.
dual active (componentes) ( Ativo Duplos)
[Sistema computacional] Um par de componentes, tais como as controladoras
em um subsistema de armazenamento tolerante a falhas, que compartilham uma
tarefa ou uma classe de tarefas, sendo que ambos funcionam normalmente, mas
tomam a tarefa ou as tarefas totais quando o outro componente falha.
As controladoras ativas duplas são conectadas ao mesmo conjunto de
dispositivos de armazenamento, e melhoram o desempenho do I/O (entrada de
dados/ saída de dados) e a tolerância à falhas comparados a uma única
controladora. Os componentes ativos duplos são chamados igualmente
componentes ativo-ativo.
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Dual Inline Memory Module (DIMM)
[Hardware] Um conjunto de circuitos integrados ou chips de acesso à memória
randômica, provendo um caminho de dados de 64-bit ou maior usando
conectores em ambos os lados de uma única borda.
dual parity (paridade dupla)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma extensão das técnicas de
paridades simples do RAID (conjunto redundante e independente de discos)
onde os dados de paridade são armazenados em dois locais independentes.
A paridade dupla é aplicável aos níveis de RAID múltiplos (por exemplo, RAID 3,
4, e 5); o resultado é uma forma de RAID 6.
due care (cuidado, diligência)
[Segurança de Dados] A responsabilidade que os gestores e suas
organizações tem como obrigação de prover à segurança da informação para
garantir que o tipo de controle, o custo deste e sua implantação são apropriadas
para o sistema que está sendo gerenciado. [NIST SP 800-30].
duplicate (duplicação)
1. [Gerenciamento de Dados] Um termo geral para uma cópia de uma coleção
de dados, incluindo point in time (mecanismos usados em sistemas de
gerenciamento banco de dados relacionais).
2. [Gerenciamento de Dados] A ação de fazer uma duplicação como definida
acima. Vide replicação, snapshot.
3. [Gerenciamento de Dados] Algum componente redundante em um sistema.
duplicate data (dados duplicados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Dados que são redundantes com dados
que já estão em um conjunto de dados ou fluxo de entrada e saída.
Dynamic Host Control Protocol (DHCP)
[Rede] Um protocolo da arquitetura TCP/IP que permite que os nós de rede
adquiram dinamicamente endereços de rede por períodos de tempo em vez de
terem sido pré-configurados.
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O DHCP simplifica extremamente a administração de grandes redes, e as redes
em que os nós tais como computadores portáteis frequentemente se conectam e
desconectam.
dynamic mapping (mapeamento dinâmico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um forma de mapeamento na qual a
correspondência entre endereços nos dois espaços de endereçamento, pode
mudar ao longo do tempo. Vide algoritmo de mapeamento, mapeamento tabular.
Dynamic Random Access Memory (DRAM)
[Hardware] Memória de computador endereçável à byte que requer uma
atualização periódica.
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E
E_Port
[Fibre Channel] A porta de “expansão” dentro de um switch Fibre Channel que
se conecta a um outro switch ou bridge Fibre Channel através de um ISL (Inter
Switch Link). E_Ports são usadas na ligação de switches Fibre Channel para
formar um Fabric multi-switch (nome também dado à rede lógica SAN).
EAL
[Segurança de Dados] Acrônimo de Evaluation Assurance Level.
EB
EByte
[Geral] Abreviação para Exabyte.
Ebit
[Geral] Abreviação para Exabit.
EBU
[Padrões] Acrônimo de European Broadcast Union.
ECC
[Sistema de Armazenamento de Dados] [Comunicação de Dados] Acrônimo de
Error Correcting Code.
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Economizer (Economizador)
[Energia] Tecnologia de trocador de calor utilizada para alavancar o ar externo
mais frio para fornecer resfriamento ao data center.
Economizadores dry side (lado seco) usam o ar exterior mais frio; os
economizadores wet side (lado molhado) utilizam torres de resfriamento ou
chillers.
EcoStor™
[Padrões] [Sistema de Armazenamento de Dados] Família de padrões SNIA
para gerenciamento de energia de sistemas de armazenamento e tecnologias
relacionadas.
EDE
[Segurança de Dados] Acrônimo de Encryption-Decryption-Encryption.
E-discovery
[Segurança de Dados] Nome curto para Eletronic Discovery (descoberta
eletrônica).
EE_buffer
[Fibre Channel] Um buffer associado ao controle de fluxo fim-a-fim.
EE_credit
[Fibre Channel] Um esquema de crédito usado para gerenciar o controle de fluxo
fim-a-fim, durante a troca de quadros de dados entre dois dispositivos de
comunicação.
effective capacity (capacidade efetiva)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Quantidade de dados armazenados no
sistema de armazenamento, acrescida da soma da capacidade formatada não
utilizada.
Não há forma de prever com precisão a capacidade efetiva de um sistema não
carregado. Esta medição normalmente é utilizada em sistemas que empregam
tecnologias de otimização do espaço.
Um cálculo aproximado pode ser realizado, como segue. Considerando D = o
tamanho do dado já armazenado, Fd é a capacidade formatada usada para
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armazenar o dado, e Ft o total da capacidade formatada no sistema. Então, a
capacidade efetiva aproximada Ee é dada pela fórmula: Ee = D / (Fd / Ft). A
capacidade formatada não utilizada não é utilizada no cálculo.
effective capacity power efficiency
[Sistema de Armazenamento de Dados] A razão entre a capacidade efetiva de
um sistema de armazenamento em estado ocioso e a quantidade de energia
necessária para manter o sistema no estado preparado.
egress routing function (função de roteamento de saída)
[Fibre Channel] Uma entidade dentro de uma função de roteamento, que
executa o papel da função do roteamento de saída.
egress routing function role (papel da função de roteamento de saída)
[Fibre Channel] Um processo dentro de uma função de roteamento que valida o
frame, traduz o S_ID, e então envia-o ao Fabric nativo.
Eibit
[Geral] Abreviação de Exbibit
EiB
EiByte
[Geral] Abreviação de Exbibyte
electrical efficiency (eficiência elétrica)
[Sistema Computacional] Eficiência de qualquer dispositivo elétrico que
transforma um tipo de energia em outro.
Eficiência é definida como a potência de saída, dividido pela potência de entrada
expressa em porcentagem. Todos os componentes elétricos num sistema de
computador, como PDUs , UPSs e fontes de alimentação, terão alguma perda
de energia. Determinando a perda total de energia em sistemas menores com
uma fonte de alimentação, a medição pode ser feita de forma direta na tomada
de alimentação e a potência total na saída das fontes de alimentação. Sistemas
maiores necessitam de métodos mais complexos.
electronic discovery [descoberta eletrônica]
[Legal] Descoberta que inclui a identificação, preservação, coleta,
processamento, revisão, análise ou produção de informação armazenada
eletronicamente. [ISO/IEC 27050-1]
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Apesar do descobrimento eletrônico ser frequentemente considerado um
processo legal, seu uso não é limitado apenas ao domínio legal. Ver e-discovery.
electronic storage element (elemento de armazenamento eletrônico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de Disco de Estado Sólido.
Electronically Stored Information (ESI)
[Legal] Dado ou informação de qualquer tipo e origem, cuja sua existência é
evidenciada por estar armazenado em qualquer meio eletrônico. [ISO/IEC
27040]
Informação armazenada eletronicamente - Electronically Stored Information
(ESI) - inclui e-mail, memorandos, cartas, planilhas, base de dados,
documentos, apresentações e outros formatos eletrônicos comumente
encontrados em um computador. ESI também inclui sistema, aplicação e
metadados associados à arquivos (3.26) como registros de data/hora, histórico
de revisões, tipo de arquivo, etc. O meio eletrônico pode ter o formato de, mas
não limitado a, dispositivos de armazenamento e elementos de armazenamento.
embedded controller (controlador embutido)
embedded storage controller (controlador de armazenamento embutido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um controlador inteligente de
armazenamento, montado internamente ao servidor e conecta-se diretamente ao
barramento interno de I/O do mesmo.
As controladoras embutidas eliminam a necessidade de adaptadores de
barramento no servidor (HBA) e barramentos externos de I/O. As controladoras
embutidas de armazenamento diferem dos adaptadores de barramento no
servidor (HBA)por fornecerem funções além da conversão de protocolo de
barramento de I/O (por exemplo: RAID).
Emerald
[Sistema de Armazenamento de Dados] Especificação de medição de eficiência
de energia SNIA Emerald™ (Power Efficiency Measurement Specification) ou
Programa SNIA Emerald™.
Emerald Specification
[Sistema de Armazenamento de Dados] Especificação de medição de eficiência
de energia SNIA Emerald™. Define uma taxonomia uniforme de subsistemas de
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storage e um padrão de medição de eficiência de energia de subsistemas de
storages definidos nesta taxonomia. Para mais detalhes, por favor consulte o
site do Programa SNIA Emerald (https://www.snia.org/emerald).
Enc_Header
[Fibre Channel] Um cabeçalho encapsulado usado para transmissão de quadros
Fibre Channel em uma função de roteamento de origem para uma função de
roteamento de destino.
Encapsulating Security Payload (ESP)
[Segurança de Dados] Um componente do IPsec que permite a especificação de
vários mecanismos de confidencialidade.
encoding (codificação)
[Fibre Channel] A geração da transmissão de caracteres dos bytes de dados
válidos e dos códigos especiais.
Encriptação
[Segurança de Dados] A conversão do texto simples para texto criptografado,
com a intenção que esse seja somente acessível aos usuários autorizados, que
têm a chave apropriada da desencriptação.
End Of Frame (EOF)
[Fibre Channel] Um grupo de conjuntos ordenados (ordered sets) que delineia o
final de um frame.
end-to-end encryption (encriptação fim-a-fim)
[Segurança de Dados] Encriptação da informação em sua origem e
desencriptação em seu destino pretendido, sem decriptação intermediária.
end-to-end flow control (controle de fluxo fim-a-fim)
1. [Rede] Controle de fluxo da mensagem entre as duas partes finais de uma
comunicação em uma rede.
2. [Fibre Channel] Controle de fluxo que ocorre entre duas N_Port de
comunicação Fibre Channel.
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end-to-end security
[Segurança de Dados] Preservar a informação em um sistema de informação de
um ponto de origem ao ponto de destino. [CNSSI-4009]
energy efficiency (eficiência Energética)
[Sistema Computacional] A eficiência energética de um sistema através do
tempo. Enquanto potência e eficiência energética parecem ser o mesmo para
um leigo, os números podem ser diferentes (mesmo negligenciando as
unidades), por conta de variações temporais em tensões de alimentação,
energia e fatores de carga e assim por diante.
Enhanced Transmission Selection (ETS) (Seleção de transmissão
aprimorada)
[Rede] Um componente DBC que especifica um mecanismo de agendamento de
quadros para suportar a alocação de largura de banda dentro de uma classe de
tráfego que compartilha um link.
ENode MAC address
[Fibre Channel] [Rede] O endereço MAC usado pelo ENode durante o protocolo
de inicialização FCoE (FIP – FcoE Initialization Protocol).
Enterprise Resource Management (ERM) (Gerenciamento de recursos
corporativos)
[Gerenciamento] [Rede] Software que controla todos os aspectos de recursos,
sistemas, serviços e funções de uma organização.
Os sistemas de ERM controlam um conjunto de recursos na perspectiva mais
ampla dos negócios de uma organização. Gerenciar recursos num contexto
corporativo exige que as entidades sejam nomeadas de forma única e
localizáveis dentro da empresa, que a heterogeneidade das plataformas e
serviços possa ser assumida e que a natureza dinâmica do ambiente seja
levada em conta.
Enterprise Systems Connection (ESCON) (Conexão de sistemas
corporativos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um barramento serial de I/O de 200
Mbps usado em computadores da IBM modelos Enterprise System 9000.
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Similar ao Fibre Channel em vários aspectos, ESCON é baseado em switches
redundantes a que os computadores e os subsistemas do armazenamento se
conectam usando conexões seriais ópticas.
entropy
[Segurança de Dados] Uma medida da quantidade de incerteza que um intruso
enfrenta para determinar o valor de uma senha. [NIST SP 800-63] O valor é
algumas vezes, medido em unidades de segurança, onde um valor 0 indica que
não há segurança (isto é, previsibilidade completa ou nenhuma aleatoriedade) e
um valor positivo indica o aumento da segurança.
entry / exit slot (slot de entrada / saída)
[Recuperação de Dados] Um local em uma biblioteca de mídias (em geral fitas)
através da qual uma mídia pode ser introduzida ou removida.
EOF
1. [Fibre Channel] Acrônimo de End of Frame.
2. [Sistema de Arquivos] Uma designação ou marcador para o final de um
arquivo.
erasure coding (codificação de apagamento)
[Recuperação de Dados] Uma tecnologia de correção de erros usada para
prover resiliência e integridade de dados de longo prazo, através da distribuição
de blocos de dados e informação de paridade entre múltiplos dispositivos de
armazenamento ou sistemas que podem estar em localizações diversas.
Tanto o nível de resiliência e onde a codificação é aplicada (no ‘array’, no nó ou
a nível de sistema), pode afetar, de maneira significativa, o quanto de
processamento adicional a codificação consome.
ERM
[Gerenciamento] [Rede] Acrônimo de Enterprise Resource Management.
Error Correcting Code (ECC) (Código de correção de erros)
[Sistema de Armazenamento de Dados] [Comunicação de Dados] Um esquema
para verificar a exatidão dos dados que foram armazenados e recuperados, e
corrigir caso necessário.
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Um ECC consiste de um conjunto de bits computados em função dos dados a
serem protegidos, é adicionado aos mesmos. Quando os dados e o ECC são
lidos, a mesma função é reprocessada, o resultado é comparado ao ECC
adicionado aos dados e a correção é executada caso necessário. Os códigos de
correção de erro (ECC) diferem da verificação por redundância cíclica (CRC)
pois estes últimos possam detectar erros, mas geralmente não são capazes de
corrigi-los.
Vide: cyclic redundancy check
ESCON
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Enterprise Systems
Connection.
ESI
[Legal] Acrônimo de .
ESP
[Segurança de Dados] Acrônimo de Encapsulating Security Payload.
Ethernet
[Rede] Uma tecnologia de rede local, baseada em transmissão de pacotes entre
portas físicas, sobre uma variedade de meios óticos e elétricos.
O Ethernet pode transportar diversos protocolos de camada superiores, sendo
TCP/IP o mais popular. Os padrões do Ethernet são mantidos pelo comitê de
IEEE 802.3.
O termo isolado Ethernet refere-se geralmente a transmissão de dados a uma
velocidade de 10 Mbps em cabeamento de cobre multiponto. O termo Fast
Ethernet é usado para denotar a transmissão de 100 Mbps, também em cabos
de cobre multiponto. Ambos Ethernet e Fast Ethernet usam a sinalização física
CSMA/CD. O Gigabit Ethernet (abreviado como GBE) transmite a uma
velocidade de 1250 Megabaud (1Gbit de dados por segundo) que usa a
codificação 8b/10b com detecção constante de transmissão.
ethernet adapter (adaptador ethernet)
[Rede] Um adaptador que conecta um dispositivo inteligente a uma rede
Ethernet. Chamado geralmente de placa derede Ethernet, ou Ethernet NIC. Vide
NIC.
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European Broadcast Union (EBU)
[Padrões] Uma aliança de organizações de mídia de serviço público,
com membros em 56 países.
Nos domínios de redes e sistemas de armazenamento, o EBU
coopera com organizações relevantes, incluindo SMPTE, VSF,
AMWA e outros.
eventual consistency [consistência eventual]
Um comportamento de um sistema distribuído que não oferece garantia de
consistência imediata.
Vide CAP Theorem.
evidence preservation
[Legal] Um processo para manter e salvaguardar a integridade e/ou condição
original de uma potencial evidência digital. [ISO/IEC 1WD 27037]
EVSN
[Recuperação de Dados] Acrônimo de External Volume Serial Number.
Exabit (Ebit)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000 (1018) bits.
A SNIA usa a convenção base 10 normalmente encontrada em literatura
científica e relacionado a I/O ao invés da convenção base 2
(1,152,921,504,606,846,976, ex.., 260) comum em sistema de computador e
literatura de software.
Vide também Exbibit.
Exabyte (EB)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000 (1018) bytes.
A SNIA usa como convenção a base 10 normalmente encontrada na literatura
científica e relacionada ao I/O ao invés da base 2 (1,152,921,504,606,846,976,
ex., 260) encontrada em sistemas computacionais e literatura de software.
Vide também Exbibyte
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Exbibit (Eibit)
[Geral] Abreviação para 1,152,921,504,606,846,976 (260) bits.
Notação binária normalmente é usada para tamanho de memória de
semicondutores.
Vide também Exabit.
Exbibyte (EiB)
[Geral] Abreviação para 1,152,921,504,606,846,976 (260) bytes.
Notação binária normalmente é usada para tamanho de memória de
semicondutores.
Vide também Exabyte
exchange (troca)
[Fibre Channel] Conjunto de uma ou mais sequências não concorrentes,
transitando entre um par de portas Fibre Channel.
Um exchange encapsula uma “conversação” como uma tarefa SCSI ou um IP
exchange. Exchanges podem ser bidirecionais possuindo curta ou longa
duração. Os envolvidos em um exchange são identificados por um Originator
Exchange_Indentifier (OX_ID) e um Responder Exchage_Indentifier (RX_ID).
exchange_Identifier
[Fibre Channel] Um termo genérico que denota tanto um Originator Exchange
Identifier (OX_ID) quanto um Responder Exchange Identifier (RX_ID).
exchange status block (bloco de estado de troca)
[Fibre Channel] Uma estrutura de dados que contém o estado de uma troca de
informações.
Uma origem N_Port ou NL_Port tem um Originator Exchange Status Block e um
destino N_Port ou NL_Port tem um Responder Exchange Status Block para
cada troca concorrente ativa.
exclusive connection (conexão exclusiva)
[Fibre Channel] Uma conexão dedicada Classe 1 sem intermix.
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expansion card (cartão de expansão)
expansion module (módulo de expansão)
[Sistema Computacional] Termo coletivo para adaptadores opcionais em forma
de módulos de circuito impresso que podem ser adicionados a dispositivos
inteligentes.
Expansion cards incluem host bus adapters (HBA), network interface cards
(NIC), bem como NVRAM, e outros adaptadores especiais.
expansion slot (espaço de expansão)
[Sistema Computacional] Encaixe do barramento interno de um dispositivo
inteligente onde os cartões de expansão são inseridos.
expired data (Dado expirado)
[Gerenciamento de Dados] Um dado que não é mais necessário ser retido por
qualquer motivo, se tornando candidato para a remoção permanente.
O dado pode se expirar quando atingir seu período de retenção definido ou
quando um evento o torna obsoleto e não há mais nenhum valor para a
organização. Consulte a política de disposição.
explicit addressing (endereçamento explícito)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de endereçamento utilizado
com discos onde o endereço dos dados está explicitamente especificado na
requisição de acesso.
Vide implicit addressing.
exploit (exploração)
[Segurança de Dados] O ato de violar a segurança de um sistema de TI
explorando uma vulnerabilidade do mesmo.
export (exportar)
1. [Sistema Computacional] Sinônimo de apresentar, ou seja, tornar visível ou
disponível.
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2. [Sistema Computacional] Mover objetos, tais como dados, de dentro de um
sistema para uma localização externa, geralmente requerendo uma
transformação para outro formato durante a movimentação.
Um software de controle de um array de discos exporta discos virtuais para seus
ambientes clientes. Em sistemas de arquivos, um diretório pode ser exportado
ou ser disponibilizado para acesso por outros clientes remotos.
extended file attribute
[Sistema de Arquivos] Um elemento de arquivo metadado.
Extended_Header
[Fibre Channel] Uma sequência de palavras que podem estar presentes no
frame entre o delimitador SOF e o Frame_Header para suportar funções de
manuseio de quadros não habilitadas no Frame_Header.
eXtensible Access Method (XAM)
[Padrões] Interface padronizada pela SNIA que fornece às aplicações, métodos
padronizados para armazenamento de dados e metadados associados em
dispositivos de armazenamento de conteúdo fixo.
A API (Application Programming Interface) (API) e o (FSI) File System Interface
do XAM, estão sendo padronizados pela SNIA
eXtensible Markup Language (XML)
[Padrões] Formato universal para documentos e dados estruturados na World
Wide Web.
O World Wide Web Consortium (w3c) é o responsável pela especificação XML.
Ver http://www.w3.org/XML/.
extent (extensão)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de blocos de discos
FBA endereçados consecutivamente, que estão alocados para endereços
consecutivos de um único arquivo.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de trilhas localizadas
consecutivamente em um disco CKD que estão alocadas a um único arquivo
3. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de blocos de discos
endereçados consecutivamente que é parte de um mapeamento virtual disco
para um membro de um array de discos
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Um único disco pode ser organizado em várias extensões de tamanhos
diferentes, e pode ter (possivelmente) várias extensões não-adjacentes que
fazem parte do mesmo mapeamento virtual disco-membro de um array de
discos. Este tipo extensão é às vezes chamado um disco lógico.
external controller (controlador externo)
external disk controller (controlador externo de disco)
external storage controller (controlador externo de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um controlador de armazenamento
inteligente, montado fora do gabinete de seu servidor e que se conecta aos
mesmos por meio de barramentos externos de entrada e saída.
Controladoras externas de armazenamento geralmente são montados no
mesmo gabinete que contém os discos que elas controlam.
External Volume Serial Number (EVSN)
[Recuperação de Dados] O número de série do volume legível pelo ser humano,
em uma mídia removível ou cartucho.
eye (“olho”)
[Comunicação de Dados] A região central de um diagrama de “olho” que não
ocorre para sinais formados corretamente, que distingue a presença (região
acima do olho) ou ausência (região abaixo do olho) de um sinal.
Vide: eye diagram
eye diagram (diagrama do “olho”)
[Comunicação de Dados] Um diagrama usado para especificar características de
transição de um sinal óptico ou elétrico para transmissores, em que o eixo
horizontal representa o tempo normalizado do início do pulso e o eixo vertical
representa a sua amplitude normalizada.eye opening (abertura do “olho”)
[Comunicação de Dados] Medida quantitativa do espaço em um diagrama do
“olho” que não ocorre para transições de sinais corretamente formadas, e que
impede que os valores do sinal sejam incorretamente identificados como altos
ou baixos.
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F
F_Port
[Fibre Channel] Uma porta no Fabric dentro de um switch Fibre Channel que
fornece uma conexão ponto-a-ponto a uma única porta N_Port.
F_Ports são portas intermediárias em links ponto-a-ponto virtuais entre sistemas
finais, por exemplo, da N_Port de um nó final a F_Port em um switch para a
F_Port naquele switch onde está conectada a N_Port do outro nó final utilizando
um único switch Fibre Channel. Uma F_Port sempre presume se referir a uma
porta pela qual o PN_Port non-loop conectada ao “Fabric”, e não incluem
FL_Ports [FC-FS-2].
F_Port name
[Fibre Channel] Um identificador de nome associado a uma F_Port.
Fabric_Identifier (F_ID)
[Fibre Channel] Um identificador atribuído a cada Fabric em um ambiente InterFabric Routing, ou seja, com roteamento entre Fabrics.
Fabric_Name
[Fibre Channel] Um identificador de nome associado a um Fabric.
Fabric login
[Fibre Channel] É o processo pelo qual um nó Fibre Channel estabelece uma
conexão lógica com um Fabric Switch.
Fabric Provided MAC Address (FPMA)
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[Fibre Channel] [Redes] Um endereço MAC que é designado pelo FCF e é único
no fabric.
failback
[Sistema Computacional] A restauração da parcela de carga de um componente
de sistema que falhou para um componente substituto após o evento de falha.
Quando uma controladora com falha em uma configuração redundante, é
substituída, os dispositivos que eram originalmente controlados por ela são
geralmente movidos para a controladora substituta, para restaurar o
balanceamento de entrada e saída e a tolerância a falhas. Do mesmo modo,
quando um ventilador ou fonte de alimentação é substituído, sua carga,
previamente assumida por um componente redundante, pode ser novamente
assumida. O failback seria a restauração da situação inicial, assumindo todas as
atribuições, após a substituição do componente falho.
failed over (modo de falha)
[Sistema Computacional] Um modo de operação de sistemas tolerantes a falhas
no qual um componente falhou e suas funções foram assumidas por um
componente redundante.
Um sistema que protege contra falhas únicas de funcionamento operando em
modo de falha (failed over) não é tolerante a falha, uma vez que a falha de
componente redundante pode tornar o sistema incapaz de funcionar. Alguns
sistemas (por exemplo, os clusters) são capazes de tolerar mais de uma falha;
permanecendo tolerante a falha até que nenhum componente redundante esteja
disponível para proteger contra novas falhas.
failover
[Sistema Computacional] A substituição automática de um componente de um
sistema que falhou por outro com função equivalente.
O termo failover é frequentemente aplicado às controladoras inteligentes
conectados aos mesmos dispositivos de storage e hosts. Se uma das
controladoras falharem, ocorre o failover, e a controladora sobrevivente assume
a sua carga de I/O.
failure tolerance (tolerância a falhas)
[Sistema Computacional] A habilidade de um sistema de continuar a executar
suas funções (possivelmente em um nível reduzido de desempenho) quando um
ou mais dos seus componentes tenham falhado.
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Tolerância a falha de subsistemas de disco é geralmente alcançado incluindo
instâncias redundantes de componentes cuja falha tornariam o sistema
inoperante, unido a recursos que permitem que os componentes redundantes
assumam a função dos componentes que falharem.
FAN
[Sistema de Arquivo] [Redes] Acronimo para File Area Network.
fanout
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de device fanout.
fast mirror resynchronization (ressincronização rápida de espelhamento)
[Recuperação de Dados] Uma técnica para reduzir o tempo necessário para
sincronizar um split mirror (quebra de espelhamento de dados) com o conjunto
de dispositivos de armazenamento a partir do qual ele foi separado.
A ressincronização rápida de espelhamento exige que seja mantida uma lista de
alterações que aconteceram no conjunto de dados desde o momento da
separação. Quando o membro do espelhamento é novamente unido ao
conjunto, apenas os dados identificados na lista são copiados do conjunto
original ao invés de copiar todo o conteúdo dos dispositivos.
fast SCSI
[SCSI] Uma forma do SCSI que provê 10 milhões de transferências por
segundo.
O Fast Wide SCSI tem um caminho de dados de 16-bits, e transfere 20 MBytes
por segundo. O Fast Narrow SCSI transfere 10 MBytes por segundo.
Vide Wide SCSI, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI, Ultra3 SCSI.
fault tolerance (tolerância a falhas)
[Sistema Computacional] Sinônimo de failure tolerance.
FBA
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Fixed Block Architecture.
FC
[Fibre Channel] Acrônimo de Fibre Channel.
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FC-0
[Fibre Channel] O nível do protocolo Fibre Channel que engloba as
características físicas da interface e mídia de transmissão de dados.
FC-1
[Fibre Channel] O nível do protocolo Fibre Channel que engloba a codificação
8B/10B e o protocolo de transmissão.
FC-2
[Fibre Channel] O nível do protocolo Fibre Channel que engloba as regras de
sinalização de protocolo e a organização de dados em quadros, sequências e
trocas.
FC-2M
[Fibre Channel] O sub nível do protocolo Fibre Channel que roteia os quadros
entre VN_Ports e LCFs, baseado no D_ID do cabeçalho do quadro e o VF_ID do
cabeçalho do VFT, se exisitr um cabeçalho VFT.
FC-2P
[Fibre Channel] Um sub-nível do protocolo Fibre Channel, que define as regras e
fornece mecanismos que serão usados para transferir quadros via nível FC-1.
FC-2V
[Fibre Channel] Um sub-nível do protocolo Fibre Channel, que define funções e
facilidades que uma porta VN pode fornecer para ser usado pelo nível FC-4,
independentemente do FC-1 que é utilizado.
FC-3
[Fibre Channel] O nível do protocolo Fibre Channel que define um conjunto de
serviços que são comuns entre múltiplas Nx_Ports de um nó.
FC-3 inclui protocolos para serviços básicos de link, serviços estendidos de link
e grupos de busca.
FC-4
[Fibre Channel] A camada do protocolo Fibre Channel que engloba o
mapeamento de protocolos de camada superiores (ULP), como IP e SCSI para
os protocolos das camadas inferiores (FC-0 a FC-3).
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Um exemplo de um padrão FC-4 é o mapeamento de comandos SCSI para
Fibre Channel (FCP-3).
FC-AE
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Avionics Environment.
FC-AL
FC-AL-2
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Arbitrated Loop.
Nesta e em outras siglas relacionadas à FC, os números representam as
versões da especificação, desenvolvidas e mantidas pelo comitê INCITS T11,
que criou este nome. A versão listada é a atual até a escrita deste.
FC-AV
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Audio Video.
FC-BB
FC-BB-6
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Backbone.
Quando utilizada, o número representa uma versão da especificação. A versão
listada é a atual até a escrita deste.
FC-DA
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Device Attach.
FC-F
FC-FS-4
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Framing and Signaling.
Quando utilizada, o número representa uma versão da especificação. A versão
listada é a atual até a escrita deste.
FC-GS
FC-GS-7
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Generic Services.
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Quando usado, o número indica a versão da especificação. A versão indicada é
a mais atual no momento desta publicação.
FC-IFR
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Inter-Fabric Routing.
FC-LS
FC-LS-3
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Link Services.
Quando usado, o número indica a versão da especificação. A versão indicada é
a mais atual no momento desta publicação.
FC-MI
FC-MI-3
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Methodologies for Interconnects.
Quando usado, o número indica a versão da especificação. A versão indicada é
a mais atual no momento desta publicação.
FC-NVMe
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel NVMe.
FC-PI
FC-PI-5
FC-PI-6
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Physical Interface.
Quando usado, o número indica a versão da especificação. A versão indicada é
a mais atual no momento desta publicação.
FC_Port
[Fibre Channel] Uma porta que é capaz de transmitir e receber quadros Fibre
Channel de acordo com os níveis FC-0, FC-1, FC-2, and FC-3 do padrão Fibre
Channel.
Uma FC_Port inclui um LCF e pelo menos um Nx_Port. Os seguintes são
FC_Ports: PN_Ports, L_Ports, F_Ports, FL_Ports, Fx_Ports, E_Ports, e B_Ports.
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FC-SB
FC-SB-2
FC-SB-3
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Single Byte (command set).
FC-SP
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Security Protocols.
FC-SW
FC-SW-6
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Switched (fabric interconnect).
Quando usado, o número indica a versão da especificação. A versão indicada é
a mais atual no momento desta publicação.
FC-VI
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Virtual Interface.
FC Entity
[Fibre Channel] [Redes] A interface entre um elemento comutador FC ou uma
pilha FC e uma Entidade FCoE.
FCA
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Association.
FCDF
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Data-Plane Forwarder
FCF
[Fibre Channel] Abreviação para FCoE Forwarder.
FCIA
[Fibre Channel] Abreviação para Fibre Channel Industry Association.
Cada entidade FC contém uma instância de uma VE_Port, uma VF_Port, ou
uma VN_Port.
FCoE
[Fibre Channel] [Redes] Acrônimo de Fibre Channel over Ethernet.
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FCoE Controller
[Fibre Channel] [Redes] Uma entidade funcional, juntamente com um Lossless
Ethernet MAC, que instancia VE_Ports e VF_Ports e VN_Ports, e / ou cria
FCoE_LEPs.
FCoE Entity
[Fibre Channel] [Redes] A interface entre uma entidade FC e um Lossless
Ethernet MAC. Cada entidade FCoE contém uma ou mais FCoE_LEPs.
FCoE Forwarder (FCF)
[Fibre Channel] [Redes] Um elemento chaveador Fibre Channel com um ou mais
Lossless Ethernet MACs, cada um acoplado com uma controladora FCoE, e
opcionalmente um ou mais elementos de ponte Lossless Ethernet e
opcionalmente uma interface FC Fabric.
FCoE Initialization Protocol (FIP)
[Fibre Channel] [Redes] Um protocolo que habilita a descoberta e instanciação,
e manutenção de dispositivos FCoE.
FCoE Link Endpoint (FCoE_LEP)
[Fibre Channel] [Redes] O componente de encaminhamento de dados de uma
entidade FCoE que lida com encapsulamento / desencapsulamento, e
transmissão / recepção de quadros FC.
FCoE Node (ENode)
[Fibre Channel] [Redes] Um nó Fibre Channel com um ou mais Lossless
Ethernet MACs, cada um acoplado a uma controladora FCoE.
FCP
[Fibre Channel] Acrônimo de Fibre Channel Protocol.FCP-n[Fibre Channel] Uma
série de padrões que descreve a operação doprotocolo SCSI sobre links Fiber
Channel.
FDDI
[Redes] Acrônimo de Fiber Distributed Data Interface.

- 110 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

FDDI adapter (adaptador FDDI)
[Redes] Um adaptador que conecta um dispositivo inteligente em uma rede
FDDI.
Existem adaptadores de fibra FDDI que se conectam numa rede de fibra óptica e
adaptadores FDDI-TP que se conectam numa rede de cobre par trançado.
Apesar das interfaces de rede serem usualmente conhecidas como NICs ao
invés de adaptadores, o termo adaptador FDDI é mais comum do que NIC FDDI.
Vide: NIC.
Federal Information Processing Standard (FIPS)
[Segurança de Dados] Normas (e orientações), produzidas pelo NIST para o uso
governamental americano na especificação e aquisição de sistemas de
computadores federais dos EUA.
Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) (Normas Federais de Processo
Civil)
[Legal] Um conjunto de regulamentos que especificam procedimentos para a
condução de processos judiciais de natureza civil nas Cortes Federais dos
Estados Unidos. (United States District (federal) Courts)
As Cortes Federais em todos os cinqüenta estados, são obrigados a seguir
estas regras. As regras processuais civis de muitos tribunais estaduais seguem
ou adotam regras semelhantes.
federated deduplication
[Sistema de Armazenamento de Dados] Deduplicação através de múltiplos
sistemas de Storage.
Federated Management Architecture Specification
[Gerenciamento] [Redes] Uma especificação que define um conjunto de APIs
Java para recursos de armazenamento heterogêneo e gerenciamento de redes
de armazenamento.
Essa especificação é a tecnologia central do Jiro.
Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
[Redes] Um padrão ANSI para redes metropolitanas (MANs) token ring, baseado
no uso de cabos de fibra óptica para transmissão de dados a uma taxa de 100
Mbits/segundo.
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Existem variantes do padrão físico para FDDI tanto com cabos ópticos quanto
para par trançado. O FDDI tem um conjunto completamente distinto de padrões
do Fibre Channel. Os dois não são diretamente interoperáveis.
fibre
[Fibre Channel] A grafia internacional da palavra americana "fiber".
A grafia Britânica foi selecionada para a arquitetura Fibre Channel, apesar de
que a grafia americana é utilizada para descrever as tecnologias de fibra óptica
(cabo físico) definidas para o Fibre Channel.
Fibre Channel (FC)
[Fibre Channel] Uma conexão serial de I/O capaz de suportar múltiplos
protocolos, incluindo o acesso de armazenamento a sistemas abertos (FCP), o
acesso a armazenamento de mainframe (FICON) e a ligação em rede (TCP /
IP). Fibre Channel suporta as topologias ponto-a-ponto, loop arbitrado (arbitrated
loop) e comutada (switched) com uma variedade de conexões de cobre e fibra
óptica rodando a velocidades de 1 Gb/s a 10 Gb/s. A comissão de padronização
do Fibre Channel é o comitê técnico INCITS Fibre Channel (T11).
Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)
[Fibre Channel] Uma forma de interconexão Fibre Channel na qual até cento e
vinte e seis (126) nós são conectados numa topologia laço, com cada porta
L_Port de transmissão conectando numa porta L_Port de recepção do próximo
nó no laço. Nós conectados num laço FC_AL arbitram para uma transmissão
única que pode ocorrer no laço em qualquer momento utilizando o protocolo
FC_AL, que é diferente dos protocolos FC_SW e ponto a ponto.
Um laço FC_AL pode ser privado (sem conexão em fabric) ou público
(conectado num fabric por uma porta FL_Port). A rede é definida pelos padrões
FC-AL-2-standard INCITS 332-1999 [R2004].
Fibre Channel Avionics Environment (FCAE)
[Fibre Channel] O relatório técnico que descreve os subconjuntos específicos do
Fibre Channel para utilização em aplicações de defesa e aviônicas.
Fibre Channel Backbone (FC-BB)
[Fibre Channel] Um padrão que define o mapeamento de canais de fibra óptica
por diferentes tecnologias de rede, incluindo o uso de canais de fibra sobre
Ethernet (FCoE).
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Fibre Channel Data-Plane Forwarder (FCDF)
[Fibre Channel] Um chaveador simplificado de fibra óptica que propaga pacotes
FC de portas tipo A e F através de um elemento FCDF Switching.
Fibre Channel Device Attach (FC-DA)
[Fibre Channel] Um relatório técnico que seleciona e restringe opções lógicas
das normas Fibre Channel Framing and Signaling, protocolo Fibre Channel para
SCSI, Fibre Channel Arbitrated Loop, Fibre Channel Generic Services, e Fibre
Channel Single Byte Command Set.
A intenção do relatório técnico é facilitar a interoperabilidade entre dispositivos,
estejam eles conectados a uma topologia loop ou comutada.
Fibre Channel Framing and Signaling (FC-FS)
[Fibre Channel] Um padrão que descreve os requerimentos de quadros e
sinalização nos links Fibre Channel.
Fibre Channel Generic Services (FC-GS)
[Fibre Channel] Um padrão que descreve os detalhes de serviços genéricos
introduzidos no FC-FS-2, ou seja, serviços de nome, serviços de gerenciamento
e serviços de descoberta.
Fibre Channel Industry Association (FCIA)
[Fibre Channel] Uma corporação de benefício mútuo constituída nos termos da
legislação de entidades sem fins lucrativos do Estado da Califórnia, cujos
membros consistem em empresas que fabricam sistemas Fibre Channel,
componentes, software e ferramentas, bem como proporcionam treinamentos e
serviços sobre Fibre Channel para os usuários finais.
Fibre Channel Interaction Space
[Fibre Channel] O conjunto de portas de canais de fibra, dispositivos, e Fabrics
que estão conectados por links de Fibre Channel ou são acessíveis por uma
instância comum de uma ferramenta administrativa ou ferramentas.
Fibre Channel Inter-Fabric Routing (FC-IFR)
[Fibre Channel] Um padrão que especifica o conjunto de protocolos e métodos
para comunicação seletiva entre portas Nx de Fabrics diferentes.
Fibre Channel Link Services (FC-LS)
[Fibre Channel] Um padrão que descreve os serviços de link para os links Fibre
Channel.
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Fibre Channel Methodologies for Interconnects (FC-MI)
[Fibre Channel] Um relatório técnico especificando
metodologias comuns para ambientes de loop arbitrado e comutado, com a
intenção de facilitar a interoperabilidade entre dispositivos se eles estão
conectados topologia de loop ou Fabric.
Fibre Channel NVMe (FC-NVMe)
[Fibre Channel] O padrão que descreve o mapeamento Fibre Channel para
comunicação entre um host NVMe e um sistema NVM.
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
[Fibre Channel] [Redes] Uma tecnologia que encapsula quadros Fibre Channel
em quadros Ethernet, permitindo que o tráfego FC seja transportado sobre redes
Ethernet.
Fibre Channel Physical Interface (FC-PI)
[Fibre Channel] O padrão ANSI que descreve a interface física ponto-a-ponto de
um enlace serial de alto desempenho para o suporte de protocolos de nível
superior associados com HIPPI, IPI, SCSI e outros.
Fibre Channel Protocol (FCP)
[Fibre Channel] Protocolo de comando serial SCSI utilizado em conexões Fibre
Channel. A padronização FCP é de responsabilidade do comitê INCITS TC-T10
Fibre Channel Security Protocols (FCSP)
[Fibre Channel] Um padrão ANSI que descreve os protocolos utilizados para
implementar segurança em uma rede Fibre Channel.
Esta norma inclui a definição de protocolos para autenticar entidades Fibre
Channel, protocolos para implementação de chaves de sessão, protocolos para
negociar os parâmetros necessários para garantir a integridade e
confidencialidade de todos os quadros e os protocolos para estabelecer políticas
e distribuí-las em todo Fabric Fibre Channel.
Fibre Channel Service Protocol (FSP)
[Fibre Channel] Um protocolo FC-4 que define todos os serviços,
independentemente do tipo de topologia ou tipo de Fabric.
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Fibre Channel Single Byte (command set) (FC-SB)
[Fibre Channel] Um protocolo de comandos padrão de indústria para ambientes
ESCON sobre Canal de Fibra.
As segundas e terceiras versões desse protocolo são conhecidas como FC-SB-2
e FC-SB-3 respectivamente.
Fibre Channel Switched (Fabric interconnect) (FC-SW)
[Fibre Channel] Um padrão que descreve os requisitos para se ligar um Fabric
interconectado constituída por múltiplos elementos de Fabric para suportar os
protocolos Fibre Channel definidos pelo ANSI e INCITS.
Fibre Channel Virtual Interface (FC-VI)
[Fibre Channel] Um padrão para processos distribuídos de comunicação em
nível de aplicação baseados na Arquitetura V1.0 Virtual Interface da empresa
Intel, antigamente conhecida como VIA.
Fibre Connect (FICON)
[Fibre Channel] Implementação da empresa IBM para um conjunto padrão de
comandos Fibre Channel de byte único, desenvolvido para prover uma
implementação Fibre Channel compatível com ambiente ESCON.
FICON
[Fibre Channel] Acrônimo de Fibre Connect.
Field Replaceable Unit (FRU)
[Sistema Computacional] Uma unidade, ou componente de um sistema que foi
concebido para ser substituído "em campo", ou seja, sem retornar o sistema
para fábrica ou centro de reparação.
Unidades substituíveis em campo podem ser substituídas pelo cliente, ou pode
exigir a sua substituição por pessoal treinado.
Vide Customer Replaceable Unit.
file (arquivo)
[Sistema de Arquivos] Um objeto abstrato feito de (a.) uma sequência ordenada
de bytes de armazenados em um disco ou fita, (b) um nome simbólico pelo qual
o objeto pode ser identificado unicamente e (c) um conjunto de propriedades,
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tais como a propriedade e permissões de acesso que permitem que o objeto
seja gerenciado por sistema de arquivos ou um gerenciador secundário.
Diferentemente dos espaços de endereço permanentes das mídias de
armazenamento, os arquivos podem ser criados e suprimidos e na maioria dos
sistemas de arquivos, podem aumentar ou diminuir de tamanho ao longo da
vida.
File Area Network (FAN)
[Sistema de Arquivos] [Redes] Uma infraestrutura orientada de rede baseada em
nomes para os arquivos que inclui uma camada de dissociação que separa o
arquivo lógico da localização física do arquivo e que permite uma variedade de
serviços (por exemplo, replicação e migração) a ser aplicada aos arquivos e
sistema de arquivos.
file extent
[Sistema de arquivos] Uma região logicamente contígua de dados de arquivos.
File level deduplication
[File System] Redução do número de cópias de um arquivo pela substituição de
duplicatas por apontadores para um único arquivo original.
Vide data deduplication.
file mark
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um separador de dado dentro de um
volume.
file server (servidor de arquivos)
[Sistema de Arquivos] Um computador cuja principal finalidade é servir arquivos
para clientes.
Um servidor de arquivos pode ser um computador de uso geral que é capaz de
hospedar aplicações adicionais para fins especiais, ou um computador capaz de
servir apenas arquivos. Vide filer.
file system
[Sistema de Arquivo] Um componente de software que impõe estrutura de
espaço de endereçamento de um ou mais discos físicos ou virtuais de forma que
aplicações possam lidar de forma mais conveniente com objetos de dados
abstratos de tamanho variável (arquivos).
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Sistemas de arquivos são frequentemente fornecidos por componentes de
sistema operacional, mas são também implementados e comercializados como
componentes independentes de software.
Nota: Pronunciar sistema de arquivo como uma palavra única é também correto,
especialmente quando o termo é usado como um adjetivo.
file system virtualization (virtualização do sistema de arquivos)
1. [Sistema de Arquivos] O ato de agregar vários servidores de arquivos em um
único sistema de arquivos virtualizado, de modo que os usuários acessem
objetos de dados através do sistema de arquivos virtual e não percebendo do
particionamento virtual subjacente.
2. [Sistema de Arquivos] O ato de fornecer funcionalidades novas ou diferentes,
por exemplo, um diferente protocolo de acesso a arquivos sobre um ou mais
sistemas de arquivos existentes.
file virtualization (virtualização de arquivo)
1. [Sistema de Arquivos] O uso da virtualização para apresentar vários objetos
de arquivo ou diretórios subjacentes como um único arquivo composto.
2. [Sistema de Arquivos] O uso da virtualização para fornecer HSM como
propriedades em um sistema de armazenamento.
3. [Sistema de Arquivos] O uso da virtualização para apresentar uma interface
integrada de arquivos quando dados e metadados de arquivos que são
gerenciados separadamente por um sistema de armazenamento. Vide block
virtualization.
filer
[Sistema de Arquivos] Um nó de rede inteligente cujo hardware e software são
projetados para fornecer serviços de arquivo para os computadores clientes.
Filers estão pré-programados por seus fornecedores para prover serviços de
arquivo, e não são normalmente programáveis pelos usuários. Vide appliance,
file server.
fill word (palavra de preenchimento)
[Fibre Channel] Uma palavra de transmissão que é um idle ou um sinal primitivo
ARBx. Fill words são transmitidas entre frames, sinais primitivos, e sequências
primitivas para manter uma rede Fibre Channel ativa.
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FIM
[Recuperação de Dados] Acrônimo para Frozen Image Method.
fingerprint
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um identificador derivado do dado,
usado para detectar redundância.
FIPS
[Segurança de Dados] Acrônimo Federal Information Processing Standard.
Firmware
[Sistema Computacional] Software de baixo nível de para iniciar e operar um
dispositivo inteligente.
O firmware geralmente reside na memória somente de leitura (ROM ou ReadOnly Memory) no dispositivo.
Fixed Block Architecture (FBA) (arquitetura de blocos fixos)
Um modelo de discos em que o espaço de armazenamento é organizado como
espaços de blocos de tamanhos fixos com endereçamento linear..
A arquitetura de bloco fixo é o modelo de disco no qual SCSI é subordinado.
Vide count-key-data.fixed content (conteúdo fixo)
1. [Gerenciamento de Dados] Conteúdo que não muda.
2. [Gerenciamento de Dados] Conteúdo que tem sua mudança prevenida pelo
container de armazenamento na qual é mantido.
fixed content storage (armazenamento conteúdo fixo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sistema de armazenamento e
tecnologia especializada para o armazenamento de conteúdo fixo (ou seja,
dados que não sofrem alteração).
fixed-length segmentation
[Sistema de Armazenamento de Dados] Dividir um conjunto de bytes em partes
que tem um número constante de bytes quando se executa a compressão ou
desduplicação de dados baseado em hash. Vide variable-length segmentation.
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FL_Port
[Fibre Channel] A porta "Fabric Loop" dentro de um switch de Fabric Fibre
Channel capaz de realizar operações de Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL)
e de se conectar a uma ou mais portas NL_Ports através de um loop arbitrado
Fibre Channel (Fibre Channel Arbitrated Loop).
Uma FL_Port torna-se um ponto de entrada compartilhada para dispositivos
NL_Port públicos a um Fabric Fibre Channel. FL_Ports são portas intermediárias
em enlaces ponto-a-ponto virtuais entre portas que não estão no mesmo loop,
como por exemplo, de uma NL_Port em um nó conectada em uma FL_Port em
um switch para a F_Port do mesmo switch para o N_Port do nó fim através de
um único switch de Fabric Fibre Channel.
Flash array
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de solid state storage array.
Flash memory
[Hardware] Um tipo de memória não volátil usado em armazenamento de estado
sólido.
Flash memory array
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de solid state storage array.
FLOGI
[Fibre Channel] Abreviação para Fabric LOGIn.
Flywheel UPS
[Energia] Um Sistema de Nobreak que usa a inércia de um disco giratório para
gerar eletricidade em caso de falha de interrupção da rede elétrica.
Este equipamento mantém o fornecimento de energia elétrica até que geradores
a diesel possam assumir a tarefa, evitando o uso das tradicionais salas de
baterias.
FMR
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Fast Mirror Resynchronization.
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FOB
[Estado Sólido] Termo utilizado pela indústria para o novo estado fora da caixa
de um FRU, especialmente em referência para o armazenamento flash.
forensic copy
[Segurança de Dados] Uma reprodução fiel bit-a-bit de uma informação contida
em um dispositivo eletrônico ou media associada, onde a validade e a
integridade foram analisadas usando um algoritmo aceito. [NIST SP 800-72]
formatted capacity
[Sistema de Armazenamento de Dados] A quantidade total de bytes disponíveis
para serem gravados após o sistema ou dispositivo terem sido formatados para
uso, ex. por um armazenamento de objetos, sistema de arquivos ou um
gerenciador de serviços de bloco.
Capacidade formatada, também chamada capacidade utilizável, é menor ou
igual a capacidade bruta. Ela não inclui áreas para uso do sistema, reservas,
área de paridade do RAID, espaço do checksum, remapeamento a nível de
sistema de arquivos ou servidores, "right sizing" dos discos, etiquetagem do
disco, etc. Porém pode incluir áreas reservadas normalmente – tais como
snapshots – se eles puderem ser configuradas alternativamente, pelo
administrador de armazenamento, para armazenar dados comuns.
formatting (formatação)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A preparação de um disco para uso
através da escrita de informações necessárias sobre a mídia.
Controladoras de Disco formatam discos através da gravação de cabeçalho de
bloco (block header) e a informação do trailer (trailer information) para cada
bloco no disco. Componentes do Host, tais software para gerenciadores de
volumes e sistemas e de arquivos formatam discos através da gravação da
informação estrutural inicial requeridas para o volume ou o sistema de arquivos
a serem preenchidos com dados e gerenciados.
forward error correction (FEC) (Correção antecipada de erro)
[Recuperação de dados] Conjunto de algoritmos que executam correções que
permitem a recuperação de um ou mais erros de bit durante uma transmissão.
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frame
[Fibre Channel] Uma série ordenada de palavras que é a unidade básica de
transmissão numa rede Fibre Channel.
Um quadro Fibre Channel consiste do início de uma palavra Start-of-Frame (40
bits); um cabeçalho (8 palavras ou 320 bits); dados (0 a 524 palavras ou 0 a
2192 bytes codificados de 10 bits; um CRC (uma palavra ou 40 bits); e um
quadro final (EoF) (40 bits). Vide data frame.
frame content (conteúdo de quadro)
[Fibre Channel] As informações contidas em um quadro entre seus delimitadores
Start of Frame e End of Frame, excluindo os delimitadores.
Frame_Header
[Fibre Channel] Uma sequência de palavras que se segue o delimitador SOF e
quaisquer Extended_Headers em um frame para o controle de operações de
enlace e transferências de protocolo de dispositivos, bem como detectar a falta
de quadros ou quadros fora de ordem.
Frame Scrambling
[Fibre Channel] Uma técnica para diminuir a emissão eletromagnética de
equipamentos de Fibre Channel codificando o conteúdo do frame de forma a
minimizar a sequência de bits repetidos.
Frame Scrambling é necessário para operar a 8Gb Fibre Channel
FRCP
[Legal] Acrônimo para Regras Federais de Procedimentos Civis
free capacity
Sinônimo obsoleto de espaço livre (free space).
free space
1. [Gerenciamento de Dados] A capacidade reportada para um usuário final
como capacidade não utilizada e reservada.
Ou seja, o espaço livre normalmente é o mesmo que capacidade reservada
menos a capacidade reservada já gravada. Mas restrições como cotas e
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interações entre sistemas usando cálculos diferentes podem fazer com que o
espaço disponível varie da quantidade real.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] A quantidade da capacidade
reportada pelo administrador de armazenamento como capacidade formatada
não utilizada.
Sinônimo menos utilizado para espaço livre.
front domain
[Fibre Channel] Um domínio apresentado por um front domain switch.
front domain switch
[Fibre Channel] Um switch dentro de um roteador Inter-Fabric que fornece
conectividade para os Fabrics que são interligados pelo roteador Inter-Fabric.
FRU
[Sistema de computação] Acrônimo para Field Replaceable Unit.
frozen image (imagem congelada)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de point time copy.
Frozen Image Method (FIM)
[Recuperação de Dados] Um método pelo qual uma imagem congelada de um
conjunto de dados pode ser gerada.
Split mirrors e snapshots copy-on-write são comuns aos dois métodos de
geração de imagens congeladas.
FSP
[Fibre Channel] Acrônimo para Fibre Channel Service Protocol.
full backup (Backup Completo)
[Recuperação de Dados] Um backup no qual todo um conjunto definido de
objetos de dados que são copiados, independe de terem sido modificados ou
não, desde o último backup.
Um backup full é a base a partir da qual são tomadas os backups incrementais.
Vide cumulative incremental backup, diferencial incremental backup.
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full duplex
[Comunicação de Dados] Transmissão e recepção simultâneas de dados em um
único enlace.
full volume transfer rate (taxa transferência de volume total)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A taxa média em que um único disco
transfere uma grande quantidade de dados (por exemplo, mais de um cilindro),
na resposta de uma requisição de I/O.
A taxa de transferência de volume total é responsável por quaisquer atrasos (por
exemplo, devido a diferenças entre setores, tempo de comutação entre trilhas e
tempo de procura entre cilindros adjacentes) que possam ocorrer durante o
curso de uma grande transferência de dados. A taxa de transferência de volume
completo pode ser diferente dependendo se os dados estão sendo lidos ou
escritos. Se isto for verdade, é adequado falar full-volume read rate (taxa de
leitura de volume total) ou full-volume write rate (taxa de escrita de volume total).
Também conhecida como spiral data transfer rate (taxa espiral de transferência
de dados).
Fx_Port
[Fibre Channel] Uma porta do Switch capaz de operar como um F_Port ou
FL_Port.
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G
G_Port
[Fibre Channel] Uma porta de Fabric "genérica", que podem funcionar tanto
como uma E_Port quanto uma F_Port.
Uma G_Port pode determinar o modo operacional na inicialização da porta do
switch, F_Port quando uma conexão N_Port é determinada, E_Port quando uma
conexão E_Port é determinada.
Garbage collector (Limpeza do Lixo)
[Sistema Computacional] O processo de liberar recursos que não estão mais em
uso.
[Limpeza do Lixo] tem uso em muitos aspectos da computação e
armazenamento. Por exemplo, em armazenamento flash, Limpeza do Lixo em
segundo plano pode melhorar performance de escrita reduzindo a necessidade
de realizar a deleção total dos blocos antes da escrita. Vide também trim.
Gateway
[Rede] Um dispositivo que recebe dados através de um protocolo e transmite-o
através de outro.
Gb
Gbit
[Geral] Abreviação para Gigabit
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GB
Gbyte
[Geral] Abreviação para Gigabyte.
GB/W
[Geral] Abreviação para gigabytes por Watt.
GB/W é uma métrica usada para avaliar a capacidade de armazenamento
fornecida por unidade de energia.
GBE
[Rede] Abreviação para Gigabit Ethernet.
GBIC
[Fibre Channel] Acrônimo de Gigabit Interface Converter.
Gbps/W
[Geral] Abreviação para Gigabits por segundo por watt.
Gbps/W é a métrica usada para avaliar a largura de banda fornecida por energia
elétrica.
geometry (geometria de um disco)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A descrição matemática da disposição
de blocos em um disco.
Os principais aspectos da geometria de um disco são o número de bandas de
gravação, o número de trilhas e blocos por trilha em cada banda, o número de
trilhas de dados por cilindro, bem como o número e a disposição de blocos
sobressalentes reservados para compensar defeitos de mídia.
Gibit
[Geral] Abreviação para Gibibit
GiB
GiByte
[Geral] Abreviação para Gibibyte.
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GiB/W
[Geral] Abreviação para gigabytes per watt.
GiB/W mede a capacidade em unidades de 230 bytes/Watt, enquanto GB/W usa
unidades de 109 bytes/Watt.
Gibibit (Gibit)
[Geral] Abreviação para 1.073.741.824 (230) bits.
Notação binária é mais normalmente utilizada para tamanhos de memória de
semicondutores.
Vide: Gigabit.
Gibibyte (GiB)
[Geral] Abreviação para 1.073.741.824 (230) bytes
Notação binária é mais normalmente utilizada para em tamanhos de memória
de semicondutores..
Vide: Gigabit.
Gibps/W
[General] Abreviação para Gibibits por segundos por Watt..
Gibps/W mede a capacidade em unidades de 23 bits/watt, enquanto Gbps/W,
usa unidades de 109 bits/watt.
GID
[Gerenciamento] [Segurança de dados] Acrônimo para Group Identifier
Identificação de Grupo..
Gigabit (Gb)
[Geral] Abreviação para 1.000.000.000 (109) bits.
O SNIA utiliza uma convenção de base decimal (base 10) comumente
encontrada em literaturas científicas relacionadas a I/O, ao invés de convenção
de base 2 (1.073.741.824, i.e., 230) comumente encontrado em literaturas de
sistemas de computador e software.
Para Fibre Channel, isso se refere a taxa de transmissão de 1.062.500.000 bits
por segundo. Vide :Gibibit.
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Gigabit Ethernet (GBE)
[Rede] Um grupo de padrões Ethernet na qual o dado é transmitido numa
velocidade de 1 Gbit por segundo, utilizando uma linha de transmissão de 1250
Megabaud e uma adaptação da camada física Fibre Channel de codificação
8b/10b.
Padrões GBE são manipulados pelo IEE 802.3.
Gigabit Interface Converter (GBIC)
[Fibre Channel] Um transmissor que converte entre sinais elétricos internos a
um dispositivo Ethernet ou Fibre Channel e a interface externa óptica ou elétrica
daquele dispositivo.
Estes dispositivos são obsoletos e foram substituídos pelos dispositivos
menores, mais baratos e mais rápidos, incluindo a SFP, SFP +, XFP e módulos
XAUI.
Gigabyte (GB)
[Geral] Abreviação para 1.000.000.000 (109) bytes.
O SNIA utiliza uma convenção de base decimal (base 10) comumente
encontrada em literaturas científicas relacionadas a I/O, ao invés de convenção
de base 2 (1.073.741.824, i.e., 230) comumente encontrado em literaturas de
sistemas de computador e software.
Vide também Gibibyte.
Gigabyte System Network (GSN)
1. [Rede] Um nome comum para o padrão HIPPI-6400 para links de 800 MByte
por segundo.
2. [Rede] Uma rede de dispositivos que implementam o padrão HIPPI-6400.
GL_Port
[Fibre Channel] Uma Porta "Genérica de loop", que possa funcionar como uma
E_Port, F_Port ou FL_Port.
Uma GL_Port pode determinar o modo de operação na inicialização da porta do
switch: FL_Port quando uma conexão a uma NL_Port é determinada, F_Port
quando uma conexão a uma N_Port é determinada, E_Port quando uma
conexão a uma E_Port é determinada.
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GLM
[Fibre Channel] Acrônimo de Gigabaud Link Module (Módulo de Link em
Gigabaud).
Graphical User Interface (GUI) (Interface Gráfica de Usuário
[Sistema Computacional] Uma forma de interface com o usuário para
dispositivos inteligentes caracterizados por displays pictoriais e altamente
estruturados, para entrada dados orientados.Uma interface GUI é avaliada pela
percepção da facilidade de uso comparado com uma interface de linha de
comando CLI command line interface..
Green Storage Initiative (GSI)
[Padrões] [Energy] Uma iniciativa dentro da SNIA com enfoque especial em
marketing, educação, promoção e desenvolvimento de tecnologias de
armazenamento ecologicamente orientadas, também suporta o trabalho técnico
do Green Storage TWG.
Greenwashing
[Energia] O resultado de marketing excessivo e engenharia ineficiente.
Homenagem póstuma a Tom Clark, que definiu o termo por volta de 2008.
Group Identifier (GID)
[Segurança de Dados] Uma coleção de identificadores de usuários de
computador e possivelmente outros identificadores de grupos usados como uma
conveniência na atribuição de direitos de acesso ou privilégios operacionais.
groupid
[Segurança de Dados] Acrônimo de group identifier
GSI
[Padrões] Acrônimo para SNIA Green Storage Initiative.
GSN
[Rede] Acrônimo de Gigabyte System Network.
GUI
[Sistema Computacional] Acrônimo de Graphical User Interface .
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H
hacker
[Segurança de Dados] Um usuário não autorizado, que tenta obter e/ou
conseguir ter acesso a um sistema privado.
halt (interrupção)
[Sistema Computacional] arar todas as atividades em um sistema de
computador de uma forma ordenada.
hard link
[Sistema de Arquivos] Um caminho que fornece um nome diferente para um
arquivo.
Hard links são referências independentes ao mesmo arquivo: o conteúdo do
arquivo não é apagado até que cada hard link para o arquivo é excluído.
hard zone
[Fibre Channel] Um zone é constituído por membros de um zone que têm
permissão para comunicar-se entre si através do Fabric.
Hard zones são aplicadas pelos switches de Fabric que proíbem a comunicação
entre os membros que não estão na mesma zone em cada quadro, com base
nos endereços das portas físicas de destino e origem. Endereços reservados
(well-known) estão implicitamente incluídos em cada zone.
Vide soft zone.
hash value
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[Gerenciamento de Dados] Um valor deterministicamente derivado do dado e
assumido como único o suficiente dentro do domínio daquele dado para o
propósito de seus aplicativos.
hash-based data deduplication
[Sistema de Gerenciamento] Um método para realizar a desduplicação de
dados, calculando e comparando os valores hash.
Vide delta-based data deduplication.
Hashed Message Authentication Code (HMAC)
[Segurança de Dados] Um valor calculado sobre o conteúdo de uma mensagem
(normalmente utilizando um algoritmo criptográfico de hash) que pode ser usado
para demonstrar que o conteúdo da mensagem não foi alterado durante a
transmissão.
HBA
[Sistema Computacional] Acrônimo de Host Bus Adapter.
Heuristic (heurística)
[Geral] Uma aproximação para um cálculo que é muito custoso para executar
em sua totalidade.
Hierarchical Storage Management (HSM) (gestão de armazenamento
hierárquica)
[Gerenciamento de Dados] Uma migração automática de objetos de dados entre
dispositivos de armazenamento, usualmente baseados em inatividade.
Hierarchical storage management é baseado no conceito de hierarquia de custo
e desempenho. Aceitando desempenho de menor acesso (tempos de acesso
maiores), pode-se armazenar objetos de maneira mais barata. Através da
movimentação automática de objetos menos acessados frequentemente para
níveis mais baixos na hierarquia, o armazenamento de maior custo é liberado
para objetos mais ativos, atingindo assim uma relação melhor de custo /
desempenho.
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High Availability (HA) (alta disponibilidade)
[Sistema Computacional] A habilidade de um sistema de executar a sua função
continuamente (sem interrupção) por um período significativamente maior do
que a confiabilidade de um componente individual permite.
Alta disponibilidade é normalmente atingida através de técnicas de tolerância a
falhas. Alta disponibilidade não é um termo facilmente quantificável. Tanto os
limites de um sistema que é chamado altamente disponível, e o grau para o qual
a sua disponibilidade é considerada extraordinária, devem ser claramente
compreendidos caso a caso.
High Performance Parallel Interface (HIPPI)
[Rede] [Padrões] O padrão do ANSI para uma interface de I/O de 800 Mbps
primariamente utilizada em redes de supercomputadores.
O padrão de interfaces de I/O subsequente de 6400 Mbps, HIPPI-6400, é
comumente referido como Gigabyte System Network (GSN) ou Rede de
Sistemas Gigabyte.
high speed serial direct connect
[Fibre Channel] Um formato que permite a rápida conexão e desconexão de
interfaces Fibre Channel em cobre.
HIPPI
[Rede] [Padrões] Acrônimo de High Performance Parallel Interface.
HMAC
[Segurança de Dados] Acrônimo de Hashed Message Authentication Code.
host
[Sistema Computacional] Computador que hospeda uma aplicação.
host adapter (adaptador de host)
[Sistema Computacional] Sinônimo de host bus adapter.
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host based array (array baseado em host)
host based disk array (array de discos baseado em host)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de discos cujo software de
controle é executado em um ou mais computadores em vez de em uma
controladora de discos.
Os discos que fazem parte de um array baseado em host podem fazer parte de
diferentes subsistemas de discos.
Vide controller based array.
host based virtualization (virtualização baseada em host)
[Sistema Computacional] Virtualização implementada num computador host.
host bus (barramento de host)
[Sistema Computacional] Sinônimo host I/O interconnect.
HBA (Host Bus Adapter)
[Sistema Computacional] Um I/O adapter que conecta o barramento de um host
a um I/O interconnect.
O Adapter (Adaptador) é o termo mais usado em redes Fibre Channel e SCSI. O
termo NIC (Network Interface Card) ou Cartão de Interface de Rede é utilizado
para interconexão em redes Ethernet e Token Ring.
host cache (cache de host)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um cache que reside em um host cujo
propósito primário é melhorar o desempenho de I/O de um disco ou array.
Um cache de host pode ser associado com um sistema de arquivos ou uma
base de dados onde, respectivamente, os dados armazenados em cache são
arquivos ou entidades de base de dados. Alternativamente, o cache de host
pode ser associado à pilha de drivers de dispositivos no caso em que os itens de
dados armazenados em cache são seqüências de blocos de disco.
Vide cache, controller cache, disk cache.
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host computer (computador host)
[Sistema Computacional] Qualquer computador para o qual discos, subsistemas
de discos ou servidor de arquivos estão conectados e acessíveis para
armazenamento de dados e I/O.
Mainframes, servidores, estações de trabalho e computadores pessoais, bem
como multiprocessadores e clusters de computadores, são todos referenciados
como computadores host em publicações do SNIA.
host environment (ambiente de host)
[Sistema Computacional] Um computador host ou mais computadores host de
um subsistema de armazenamento, incluindo o sistema operacional e outras
instâncias de software necessárias.
O termo ambiente de host é usado preferencialmente no lugar de computador
host para enfatizar que múltiplos computadores estão sendo discutidos, ou para
enfatizar a importância do sistema operacional ou de outro software em
discussão.
host I/O bus (barramento de I/O de host)
[Sistema Computacional] Um barramento de I/O utilizado para conectar o
computador host a HBA (adaptador de barramento de um host) a um
subsistema de armazenamento ou dispositivos de armazenamento.
Vide device I/O interconnect, channel.
host–side data deduplication (desduplicação de dados no host)
[Otimização de Capacidade] Sinônimo obsoleto para data deduplication.
Hot aisle / Cold aisle (corredor quente / corredor frio)
[Energy] Distribuição de equipamentos de TI em racks de forma a possibilitar a
exaustão de ar quente em corredores designados enquanto a entrada de ar frio
é fornecida nos corredores alternados.
hot backup
[Recuperação de Dados] Sinônimo de backup online.
Vide cold backup, offline backup.
hot banding
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[Sistema de Armazenamento de Dados] Inserindo intervalos de endereços que
são acessados com maior frequência em uma carga de trabalho gerada
sinteticamente.
Hot banding destina-se a recompensar o comportamento do cache por parte do
sistema de armazenamento que está sendo medido.
hot disk (disco quente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco cuja capacidade de executar
pedidos de I/O está saturada pela carga de I/O agregada direcionada para ele
por uma ou mais aplicações.
hot file (arquivo quente)
[Sistema de Arquivos] Um arquivo frequentemente acessado.
Arquivos quentes geralmente são o motivo dos discos quentes, embora isso não
seja sempre o caso. Um disco quente pode ser também usado por I/O de
ambiente operacional, como paginação e swapping de memória.
hot spare (disk) (disco sobressalente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco sendo usado como um
componente sobressalente pronto para funcionar.
hot standby (component, controller)
[Sistema Computacional] Um componente redundante em sistemas tolerantes à
falhas, que está ligado e pronto para funcionar, mas que não funciona enquanto
os componentes primários estejam funcionando.
Componentes Hot Standby aumentam a disponibilidade de um subsistema de
armazenamento permitindo sistemas continuarem funcionando quando um
componente como uma controladora falha. Quando o termo hot standby é
utilizado para denotar um disco, significa especificamente um disco que está
girando e pronto para ser escrito, por exemplo, como destino de uma operação
de reconstrução.
hot swap
[Sistema Computacional] A substituição de uma unidade com defeito de um
sistema por uma unidade sobressalente, onde a substituição pode ser executada
enquanto o sistema está executando sua função normalmente.
Hot swap são operações físicas tipicamente executadas por humanos.
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Vide automatic swap, cold swap, warm swap.
hot swap adapter (adaptador hot swap)
[Sistema Computacional] Um adaptador que pode ser trocado ou retirado de
um dispositivo inteligente.
Alguns adaptadores que são chamados hot swap deveriam ser,
apropriadamente chamados de adaptadores warm swap, porque a função que
eles executam é interrompida enquanto a substituição ocorre.
Houlderize
[Geral] O termo usado para descrever flip / flopping; quando uma opinião
continuamente alterna entre duas ou mais escolhas.
Por exemplo: A opção de design "A" é selecionada; mas uma semana depois, a
escolha de design "B" é selecionada; depois de mais uma semana de
consideração, a opção de design é alterada para "A".
HSM
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Hierarchical Storage Management.
HSSDC
[Fibre Channel] Acrônimo de High Speed Serial Direct Connect.
HTML
[Padrões] Acrônimo de Hypertext Mark-up Language.
HTTP
[Padrões] Acrônimo de Hypertext Transfer Protocol.
hub
[Rede] Um dispositivo de infraestrutura de comunicações no qual nós em um
barramento multiponto ou loop estão fisicamente conectados.
Comumente usados em redes Ethernet e Fibre Channel para melhorar o
controle da conexão de dispositivos a uma estrutura de barramento, gerenciando
cabos físicos e suportando a adição e remoção de nós do barramento enquanto
ele está operando. Hubs mantém a topologia de loop lógico da rede da qual eles
fazem parte, enquanto criam uma topologia física do tipo estrela ou “hub and
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spoke”. Ao contrário de switches, hubs compartilham a mesma banda, e não
agregam largura de banda.
hub port (porta de hub)
[Fibre Channel] Uma porta de um hub Fibre Channel cuja função é a de passar
dados transmitidos no loop físico para a próxima porta do hub.
Portas de hub incluem funções de by-pass automático em caso de falhas.
Alguns hubs têm funcionalidades adicionais de gerenciamento. Não existe a
definição de uma porta de hub em qualquer padrão Fibre Channel.
hybrid array
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de armazenamento
consistindo de múltiplos tipos de dispositivos de armazenamento.
hybrid cloud (Nuvem híbrida)
[Nuvem] Uma composição de duas ou mais nuvens (privada, comunitária,
pública) que permanecem como entidades únicas, mas que são unidas por uma
tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e
aplicativos.
hybrid DIMM (DIMM Híbrido)
[Hardware] Módulo de memória em linha dupla que contém vários tipos de
tecnologias de memória volátil e não volátil.
hybrid drive
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um drive de disco que contém múltiplos
tipos de mídia de armazenamento.
hyper-converged storage system (sistema de armazenamento hyper
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convergente
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um produto de armazenamento que
combina software de servidor, cliente, armazenamento, rede e gerenciamento,
orientado para o armazenamento em uma única unidade.
HyperText Markup Language (HTML)
[Padrões] Uma linguagem de computação que consiste em uma série de tags ou
códigos de marcação que descrevem como um documento é exibido por um
navegador web.
Tags HTML são delimitadas pelos caracteres “<” e “>”. Por exemplo, o código de
marcação “<p>” indica que um novo parágrafo está começando, enquanto que
“</p>” indica que o mesmo parágrafo está terminando.
HyperText Transfer Protocol (HTTP)
[Padrões] Um protocolo de nível de aplicação, que geralmente ocorre sobre
TCP/IP e que possibilita a troca de arquivos através da World Wide Web.
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I
I_T nexus
[SCSI] Uma relação especificada no modelo SAM-2 entre uma porta de um
Initiator SCSI e outra porta de um Target SCSI.
IaaS
[Serviços] Acrônimo para Infrastructure as a Service.
ICMP
[Rede] Acrônimo de Internet Control Message Protocol.
IDE
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Integrated Drive
Electronics.
Idempotency (mesma potência)
[Geral] Uma propriedade de uma operação na qual o mesmo resultado é obtido
não importando quantas vezes a operação é realizada.
Em um ambiente com uma operação de escrita única, escrever um bloco de
dados em disco é uma operação idempotent, considerando ou não a escrita de
um bloco de dados para uma fita, porque escrever um bloco de dados duas
vezes na mesma fita resulta em duas cópias adjacentes do bloco.
identification (identificação)
[Segurança de Dados] O processo de determinar a única identidade de uma
entidade
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identity (identidade)
[Segurança de Dados] Representação de um usuário, uma aplicação, um
serviço ou um dispositivo real.
Um exemplo é a atribuição de um nome de usuário joej (a identidade) para
representar o usuário humano Joe Jones para fins de autenticação e
autorização.
idle (Ocioso)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um estado ao qual um sistema de
armazenamento não está atendendo a solicitações de I/O iniciadas pelo
usuáriomas está pronto para atendê-las a qualquer instante, com latência
normal.
Os sistemas de armazenamento podem executar I/O extensiva iniciada pelo
sistema durante períodos ociosos, à medida que executam tarefas rotineiras de
manutenção internas do sistema (plano de fundo).
idle power (energia ociosa)
[Energia] O consumo de energia de um sistema quando ligado, mas sem carga
de trabalho ativo.
idle word (palavra ociosa)
[Fibre Channel] Em um fluxo de dados usando a codificação 8B10B, um
conjunto ordenado de quatro caracteres de transmissão normalmente enviados
entre quadros para indicar que uma rede de Fibre Channel está ocioso.
IDS
[Segurança de Dados] Acrônimo de Intrusion Detection System .
IETF
[Rede] [Padrões] Acrônimo de Internet Engineering Task Force.
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iFCP
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um protocolo gateway a gateway que
fornece serviços de Fabric Fibre Channel para dispositivos Fibre Channel sobre
uma rede TCP/IP.
ignored (campo ignorado)
[Fibre Channel] Campo do cabeçalho Fibre Channel que não é interpretado por
seu receptor.
IKE
[Rede] [Segurança de Dados] Acrônimo de Internet Key Exchange.
IMA
[iSCSI] Acrônimo de iSCSI Management API (API de Gerenciamento de iSCSI).
ILM (information lifecycle management)
[Gerenciamento de Dados] Acrônimo para o gerenciamento de ciclo de vida das
informações.
implicit addressing (endereçamento implícito)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de endereçamento
geralmente usado em fitas no qual o endereço do dado é inferido pela forma da
requisição de acesso.
Comandos de requisições de fita que não incluem um número explícito de bloco,
mas especificam implicitamente o bloco seguinte ou anterior da posição atual da
fita, a partir da qual o endereço do bloco deve ser inferido pelo dispositivo.
Vide: explicit addressing (endereçamento explícito).
import/export element
[SCSI] Sinônimo de entry/exit slot (slot de entrada/saida)
IMR
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Incremental Mirror Resynchronization.
in-band (transmissão)
[Rede] [Fibre Channel] Transmissão de um fluxo de dados separado, como
informações de gerenciamento, no mesmo meio que o fluxo de dados primário.
- 140 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

Vide out-of-band
in-band data deduplication
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para inline data
deduplication.
in-band virtualization (virtualização in-band)
[Sistema Computacional] Funções de virtualização ou serviços que estão no
mesmo data path (caminho de dados).
Em um sistema que implementa virtualização in-band, serviços de virtualização
como mapeamento de endereços são executados pelos mesmos componentes
funcionais usados para ler ou gravar dados.
Vide out-of-band virtualization.
incident (incidente)
[Segurança de Dados] Uma ocorrência que compromete de fatoou
potencialmente comprometer a confidencialidade, integridade ou disponibilidade
de um sistema de informação ou a informação que o sistema processa,
armazena ou transmite ou que constituem uma violação ou ameaça iminente de
violação de políticas de segurança, procedimentos de segurança ou políticas de
uso aceitável. [NIST FIPS 200]
Incineration (incineração)
[Segurança de Dados] Um método de higienização que reduz um dispositivo ou
elemento de armazenamento de dados a cinzas, em instalações aprovadas.
[ISO / IEC 27040]
INCITS (International Committee for Information Technology Standards)
[Padrões] Acrônimo para o (Comitê Internacional de padrões de tecnologia de
informação).
INCITS é uma das cerca de 100 organizações de padrões autorizadas pela
ANSI para preparar normas nacionais e fazer recomendações à ANSI relativas
às normas internacionais. INCITS atribui à comitês técnicos preparar padrões
associados com tecnologia da informação, incluindo JPEG, segurança de
computadores, informações biométricas, SCSI (Comitê técnico T10), Fibre
Channel (Comitê técnico T11) e outras mais.
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INCITS T10
[SCSI] [Padrões] O INCITIS Fibre Channel Interfaces Technical Committee
(INCITS TC T11). .
O Comitê Técnico INCITS T10 é o comitê de desenvolvimento de padrões
reconhecido pelo INCITS para desenvolver padrões SCSI para comunicação
entre hosts (initiators) e controladoras de dispositivos de armazenamento
(targets).
INCITS T11
[Fibre Channel] [Padrões] O Comitê Técnico de Interfaces Fibre Channel do
INCITS.
O Comitê Técnico INCITS T11 é o comitê de desenvolvimento de padrões
reconhecido pelo INCITS para desenvolver padrões relacionados ao Fibre
Channel de comunicação, suas interfaces seriais de armazenamento e certas
interfaces de gerenciamento.
incremental backup (backup incremental)[Recuperação de Dados] Qualquer
backup, no qual apenas dados modificados desde o backup prévio são
copiados.
O backup incremental é um termo coletivo para backups incrementais
cumulativos e backups incrementais diferenciais.
Vide cumulative incremental backup, differential incremental backup, full backup.
incremental mirror resynchronization (ressincronização incremental de
espelhamento)
incremental resynchronization (ressincronização incremental)
[Recuperação de Dados] Uma técnica para reduzir o tempo requerido para
sincronizar um split mirror com o conjunto de dispositivos de armazenamento do
qual ele foi separado.
A ressincronização de espelhamento incremental requer que seja mantida uma
lista de mudanças do conjunto original de dados desde que o momento da
separação (ou quebra de espelhamento). Quando o espelhamento é reinserido
ao conjunto original de volumes, somente os dados identificados na lista são
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copiados do original para o espelhamento (em vez de todo o conteúdo dos
dispositivos).
independent access array (array de acesso independente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de discos cujo mapeamento
de dados é tal que, diferentes discos membros podem executar várias
requisições de I/O simultaneamente.
Vide: parallel access array (array de acesso paralelo).
InfiniBand
[Sistema computacional] Interconexão entre sistemas de computadores(s) e
componente(s) de sistemas de computadores.
Isso inclui sistema de computador para conectividade de sistema de computador
e componente de sistema de computador para conectividade de componente de
sistema de computador.
infinite buffer (buffer infinito)
[Fibre Channel] Um termo que indica (no nível FC-2) que a quantidade de
buffers disponíveis no Recipiente de Sequência (Sequence Recipient) é
considerada infinita.
O estouro de buffer deve ser evitado para cada ULP(protocolo de camada
superior) através da escolha de uma quantidade apropriada de buffers por
sequência baseada no tamanho da máxima unidade de transferência (MTU).
information (informação)
[Gerenciamento de Dados] Dados que são interpretados dentro de um contexto,
como um aplicativo ou um processo.
information assurance (garantia da informação)
[Segurança de Dados] Medidas que protegem e defendem a informação e os
sistemas de informação assegurando a sua disponibilidade, integridade,
autenticação, confidencialidade e não-rejeição.
Garantia de informação abrange a confiabilidade do sistema e o gerenciamento
de risco estratégico, e ainda inclui o fornecimento da restauração de sistemas de
informação através de técnicas de proteção, detecção e reação.
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information category (categoria de informação)
Um campo de cabeçalho de quadro indicando a categoria à qual pertence a
carga útil (payload) do quadro (por exemplo, Dados Solicitados, Dados Não
Solicitados, Controle Solicitado e Controle Não Solicitado).
Information Lifecycle Management (ILM)
[Gerenciamento de Ciclo de Vida da Informação] As políticas, processos,
práticas, serviços e ferramentas usadas para alinhar o valor da informação para
o negócio com a infraestrutura mais apropriada e efetiva em relação ao custo,
desde o momento da criação da informação até o seu descarte.
A informação é alinhada com os requisitos do negócio através de políticas de
gerenciamento e níveis de serviço associados com aplicações, metadados e
dados.
information management (gerenciamento da informação)
[Gerenciamento de Dados] A disciplina e função de supervisão e controle dos
recursos de informação.
information management services (serviços de gerenciamento da
informação)
[Gerenciamento de Dados] Os processos associados ao gerenciamento de
informações, como seu progresso através de vários estados de ciclo de vida
associados com um Processo de Negócio.
Esses serviços exploram informações sobre conteúdo de dados e relações na
tomada de decisão. Os exemplos incluem aplicativos de gerenciamento de
conteúdo e de gerenciamento de registros.
information model (modelo informacional)
[Gerenciamento de Dados] Definição de entidades (objetos) independentes de
repositório e as relações e interações entre elas.
Os esquemas CIM são um exemplo de um modelo informacional. Um modelo
informacional difere de um modelo de dados, que é específico do repositório.
information resource domain (domínio de recursos de informação)
[Gerenciamento] A categoria de recursos que exclusivamente abrange serviços
de informação.
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information service (serviço de informação)
[Gerenciamento] Um conjunto de funções que tratam dados dentro de um
contexto de interpretação.
information system (sistema de informação)
[Segurança de Dados] A completa infraestrutura, organização, pessoal e
componentes usados para a coleção, processamento, armazenamento,
transmissão, visualização, disseminação e descarte da informação.
Information Technology (IT) (Tecnologia da Informação)
[Geral] Todos os aspectos de criação, acesso, uso, armazenamento, transporte
e gerenciamento da informação.
O termo Tecnologia da Informação endereça todos os aspectos de sistemas de
processamento e armazenamento, redes, usuários e software de uma
corporação.
information unit (unidade de informação)
[Fibre Channel] Uma coleção relacionada de dados especificada pelo padrão
FC-4 a ser transferida como uma única sequência definida pelo padrão FC-2.
Infraestrutura como Serviço (IaaS)
[Serviços] Serviço de infraestrutura sendo oferecido através de uma rede de
comunicação de dados tipicamente virtual, sendo baseado em níveis de serviços
predefinidos.
Tipicamente, IaaS é um serviço de auto provisionamento ou sem necessidade
de provisionamento e é cobrado baseado no consumo.
infrastructure-based virtualization (virtualização baseada em infraestrutura)
[Sistema Computacional] Virtualização implementada na rede de
armazenamento, em dispositivos separados, projetados para esse propósito ou
em dispositivos de rede.
Exemplos dessa tecnologia são: dispositivos separados ou funções adicionais
em dispositivos que agregam múltiplos sistemas de arquivos ou subsistemas de
armazenamento em um único serviço virtual, funções que provêm espelhamento
transparente de blocos ou sistema de arquivos ou funções que provêm novos
serviços de segurança ou gerenciamento.
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ingress Routing Function role (papel de função de roteamento de entrada)
[Fibre Channel] Um processo dentro de uma função de roteamento que traduz o
D_ID e os N_Port Ids embutidos, os armazena no contexto da troca de
informações, adiciona o IFR_Header e Enc_Header se necessário, e então
encaminha o quadro para a função de roteamento do próximo hop ou para a
função de roteamento de saída.
inherent cost (custo inerente)
[Sistema Computacional] O custo de um sistema representado em termos do
número e tipo dos componentes que ele contém.
O conceito de custo inerente permite comparações baseadas em tecnologia de
alternativas de subsistemas de discos através da representação de custo em
termos de número de discos, portas, módulos, ventiladores, fontes de energia,
gabinetes, etc. Por ser reproduzido de forma mais barata, o software é
geralmente considerado como uma tecnologia com custo inerente desprezível.
initial relative offset (offset relativo inicial)
[Fibre Channel] O offset relativo do bloco ou sub-bloco transmitido pelo primeiro
quadro em uma sequência especificada por um protocolo de camada mais alta.
O offset relativo inicial não precisa ser zero.
initialization (inicialização)
1. [Fibre Channel] A ativação e configuração inicial de um dispositivo, sistema,
parte de software ou rede.
2. [Fibre Channel] Para FC-1, o período entre o ligamento e o momento no qual
o transmissor e o receptor se tornam operacionais nesse nível.
initiator
[Sistema Computacional] O componente do sistema que origina um comando de
I/O sobre um barramento de I/O ou rede.
Adaptadores de I/O, cartões de interface de rede e ASICs de controle de
barramento inteligentes são tipicamente initiators.
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Vide LUN, originator, target, target ID.
Initiator Session Identifier (ISID)
[iSCSI] O identificador único que um initiator associa ao seu nó na sessão.
Quando combinado com o nome do iSCSI initiator, o Initiator Session Identifier
fornece um nome único global para sua porta SCSI initiator.
inline data deduplication
[Sistema de Armazenamento de Dados] Desduplicação de dados sendo
realizado em tempo real antes do armazenamento dos dados.
inode
[Sistema de Arquivos] Uma estrutura de dados persistente em UNIX ou sistemas
de arquivos similares ao UNIX que descrevem a localização de alguns ou de
todos os blocos de disco alocados para o arquivo.
instantiation (instanciação)
[Geral] A criação de uma instância de uma classe ou abstração orientada a
objetos.
Integrated Drive Electronics (IDE)
[Sistema Computacional] Um tipo de interface de hardware largamente usada
para conectar discos rígidos, CD-ROMs e unidades de fita em um PC, mas
também utilizada em outros sistemas.
A interface IDE é oficialmente conhecida como especificação ATA.
Integrity (Integridade)
[Segurança de dados] Propriedade de proteger a acurácia e a completude dos
ativos [ISO/IEC 27000].
intelligent controller (controladora inteligente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de storage controller.
intelligent device (dispositivo inteligente)
[Sistema Computacional] Um computador, controladora, dispositivo de
armazenamento ou aparelhos.
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Intelligent Peripheral Interface (IPI)
[Rede] Uma interconexão de I/O de alta desempenho e baseada em padrões
Inter-Fabric
[Fibre Channel] A total interconexão de Fabrics e dos roteadores Inter-Fabrics.
Inter-Fabric Router (roteador inter-Fabric)
[Fibre Channel] Um dispositivo que executa roteamento Inter-Fabric e consiste
na função de roteamento, switches de tradução de domínios e switches Front
Domain.
Inter-Fabric Routing (roteamento inter-Fabric)
[Fibre Channel O processo de encaminhamento de quadros através de uma
função específica de roteamento, incluindo a tradução dos N_Port_IDs.
interconnect (interconexão)
[Sistema Computacional] A facilidade física com que os elementos de sistema
estão ligados entre si e através dos quais podem comunicar-se uns com os
outros.
Barramento de I/O e redes são exemplos de interconexões.
interface connector (conector de interface)
[Fibre Channel] Um conector ótico ou elétrico que conecta os meios de
comunicação para o emissor ou receptor Fibre Channel.
Um conector de interface consiste tanto da interface macho quanto fêmea.
Intermediate Routing Function (função de roteamento intermediário)
[Fibre Channel] Um processo dentro de uma função do roteamento que valida os
cabeçalhos do quadro, atualiza o IFR_Header, remove e adiciona um novo
Enc_Header, então envia o quadro ao próximo nó da função de roteamento.
intermix
[Fibre Channel] Uma classe de serviço Fibre Channel que fornece uma conexão
da classe 1 com largura de banda total e dedicada, mas permite tráfego classe 2
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sem conexão e tráfico classe 3 compartilharem um link durante os intervalos
onde a largura de banda não estiver sendo utilizada.
International Organization for Standardization (ISO)
[Padrões] A federação mundial de órgãos nacionais de padronização de mais de
145 países. Uma organização não-governamental cujo trabalho resulta em
acordos internacionais que são publicados como normas internacionais ISO e
outros tipos de documentos.
Internet Control Message Protocol (ICMP)
[Rede] Um protocolo de controle fortemente relacionado ao IP e TCP, é usado
para transportar uma variedade de indicações de erro.
Internet Engineering Task Force (IETF)
[Rede] [Segurança de Dados] [Padrões] Uma grande comunidade internacional,
aberta, de projetistas de rede, operadores, fornecedores e pesquisadores
preocupados com a evolução e o bom funcionamento da Internet.
A IETF é o organismo responsável pelas normas de Internet chamadas RFCs,
incluindo SNMP, TCP/IP e políticas de QoS. O IETF tem um web site em
www.ietf.org.
Internet Key Exchange (IKE)
[Rede] [Segurança de dados] Protocolo especificado pelo IETF que executa a
autenticação mútua entre duas partes e estabelece uma IKE Security
Association (SA) que inclui informações secretas compartilhadas que podem ser
usadas para estabelecer eficientemente SAs para Encapsulating Security
Payload (ESP) [ESP] ou Authentication Header (AH) e um conjunto de
algoritmos criptográficos a serem utilizados pelas SAs para proteger o tráfego
que elas transportam. IKEv2 e definido no RFC-4306.
IKE versão 2 (IKEv2) não é compatível com a versão 1.
Tornar iops, IOPs e IOPS consistentes
Internet Protocol (IP)
[Rede] Um protocolo que fornece entrega, sem conexão, e no melhor esforço de
datagramas entre redes físicas heterogêneas.
Vide TCP, UDP.
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Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um protocolo de transporte que habilita
o protocolo SCSI a ser transportado em rede IP baseado em TCP, padronizado
pela Internet Engineering Task Force, e descrito na RFC 3720
Internet Storage Name Service (iSNS)
[iSCSI] Um protocolo e mecanismo para descobrimento inteligente de
dispositivos de armazenamento em uma rede IP.
interrupt (interrupção)
[Sistema Computacional] Um sinal de hardware ou software que faz com que um
computador pare de executar um sequência de instruções e alterne para outra
sequências.
As interrupções de software são provocadas por aplicação ou por outros
programas. As interrupções de hardware são causadas por eventos externos,
para notificar o software para que ele possa tratar os eventos. O passo do
relógio, conclusão ou recepção de uma transmissão em um barramento I/O em
uma rede, tentativas da aplicação de executar instruções inválidas ou referenciar
dados que não ela não tenha permissões de acesso, e a falha de algum aspecto
do hardware do computador são causas comuns de interrupções de hardware.
interrupt switch (chaves de interrupção)
[Sistema Computacional] Chaves ativadas por humanos, presentes em alguns
dispositivos inteligentes, que são utilizadas para gerar interrupções.
Chaves de interrupção são normalmente utilizadas para fins de depuração.
intracabinet specification (especificação intra-gabinete)
[Fibre Channel] Uma especificação Fibre Channel para cabeamento de cobre
que permite comprimento total de cabo de até 13m dentro de um único gabinete.
intrusion (intrusão)
[Segurança de Dados] Conjunto de eventos, deliberados ou acidentais, que
causam um potencial acesso não autorizado, atividade contra e/ou atividade
dentro de um sistema de Tecnologia da Informação (TI).
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intrusion detection (detecção de intrusão)
[Segurança de Dados] O processo de identificar que uma invasão foi tentada,
está ocorrendo, ou tenha ocorrido.
Intrusion Detection System (IDS) (Sistema de Detecção de Intrusão)
[Segurança de Dados] Um sistema técnico que é utilizado para identificar e
reagir a invasões em sistemas de Tecnologia da Informação (TI).
I/O (E/S)
[Sistema Computacional] Forma abreviada para input/output (entrada/saída).
I/O é o processo de movimentação de dados entre a memória principal do
sistema de computador e um dispositivo externo ou interface como um
dispositivo de armazenamento, monitor, impressora ou rede conectada a outros
sistemas de computador. Isso inclui leitura - mover os dados na memória do
sistema de computador - e escrita - mover os dados da memória do sistema de
um computador para outro local.
I/O adapter (adaptador de I/O)
[Sistema Computacional] Um adaptador entre o temporizador e protocolo do
barramento de memória de um sistema e aqueles de um barramento de I/O ou
rede.
No contexto de subsistemas de armazenamento, adaptadores de I/O são
contrastados com controladores de armazenamento embutidos, que não só se
adaptam entre barramentos, mas também executam transformações tais como
dissipadores, cache de dados e RAID. Host bus adapters (HBAs) e placas de
rede Ethernet são tipos de adaptadores de I/O.
I/O bus (barramento de I/O)
[Sistema Computacional] Qualquer caminho usado para transferir dados e
informações de controle entre componentes de um subsistema de I/O.
Um barramento de I/O consiste de cabeamento (cabos ou backplane),
conectores, e todos os seus drivers elétricos associados, receptores,
transdutores e outros componentes eletrônicos requeridos. Barramentos de I/O
normalmente são otimizados para a transferência de dados, e tendem a suportar
configurações mais restritas do que redes. O barramento de I/O que conecta um
host bus adapter (HBA) de um host a controladoras inteligentes ou dispositivos
de armazenamento é chamado de barramento de I/O de host. Um barramento
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de I/O que conecta controladoras de armazenamento ou barramento de I/O de
hosts a dispositivos é chamado de barramento de I/O de dispositivo.
Vide channel, device channel, device I/O bus host I/O bus, rede.
I/O bottleneck (gargalo de I/O)
[Sistema Computacional] Qualquer recurso no caminho de I/O (ex.: driver de
dispositivo, HBA (host bus adapter), barramento de I/O, controladora inteligente
ou disco) cujo o desempenho limita o desempenho de um subsistema de
armazenamento como um todo.
I/O device (dispositivo de E/S)
[Sistema Computacional] Sinônimo para adaptador de Entrada e Saída
(exemplo: uma placa Fibre Channel)
I/O driver (driver de I/O)
[Sistema Computacional] Componente de software de computador host
(geralmente parte de um sistema de operacional) cuja a função é controlar o
funcionamento de controladoras ou de adaptadores periféricos do computador.
Os drivers de I/O controlam comunicação e transferência de dados entre
aplicações e dispositivos de I/O, usando HBAs como agentes. Em alguns casos,
os drivers participam em transferência de dados, embora seja raro com os
drivers de disco e fita, uma vez que a maioria das HBAs e controladoras
possuem hardware especializado para executar transferências de dados.
I/O intensity (intensidade de I/O)
[Sistema Computacional] Uma caracterização das aplicações que descreve o
quão forte o seu desempenho depende do desempenho do subsistemas de I/O
que fornece os serviços de I/O.
Aplicações com I/O intenso podem ter transferência de dados intensiva,
requisições de I/O intensivas ou ambos.
I/O load (carga de I/O)
[Sistema Computacional] Uma sequência de requisições de I/O feitos a um
subsistema de I/O.
As requisições que compreendem a carga do I/O incluem tanto I/O de usuário
quanto I/O de sistema (overhead), como swapping, paginação e atividade do
sistema de arquivos.
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I/O load balancing (balanceamento de I/O)
[Sistema Computacional] Sinônimo para load balancing.
I/O operation (operação de I/O)
[Sistema Computacional] Uma leitura, escrita ou função de controle para, a partir
de, ou dentro de um sistema de computador.
Vide: I/O request.
I/O power efficiency
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Relação da quantidade máxima de
IOPS em um sistema com a quantidade de energia necessária para o
atendimento desses IOPS.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Relação da quantidade máxima da
largura de banda (leitura e escrita) por um sistema.
I/O request (requisição de I/O)
[Sistema Computacional] Requisição por uma aplicação para ler ou escrever
uma quantidade específica de dados.
No contexto de discos reais e virtuais, requisições de I/O detalham a
transferência de um número de blocos de dados entre endereços de bloco
consecutivos do disco e posições de memória contíguas.
I/O subsystem (subsistema de I/O)
[Sistema Computacional] Um termo coletivo para o conjunto de dispositivos e
componentes de software que operam em conjunto para fornecer serviços de
transferência de dados.
Um subsistema de armazenamento é um tipo de subsistema de I/O.
IOPS
IOPs
Iops
[Sistema de armazenamento] Abreviação para operações de Input/Output por
segundo.
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IOPs também pode ser o plural de IOP (abreviação para operação I/O),
dependendo do contexto.
Para ser útil em propósitos de comparação, o tamanho e o padrão de acesso
dos I/Os devem ser especificados. Isso não inclui quaisquer operações que não
sejam de I/O.
IOPS
IOPs
[Sistema de armazenamento de dados] Abreviação para I/O Operations per
second.
IOPs pode também ser o plural de IOP (abreviação de I/O operation),
dependendo do contexto.
IOPs/W
[Energia] Abreviação para Input/Output Operations per Second per Watt.
IOPs/W é a métrica utilizada para avaliar a performance de I/O de um sistema
de armazenamento por unidade de energia despendida. Para que seja
significativo o tamanho e o padrão de acessos de leitura e gravação devem ser
previamente especificados.
IOPS/W
[Energy] Operações Input/Output por segundo por Watt.
IOPS/W e uma métrica para avaliar o desempenho de I/O por unidade de
potência.
IP
Rede] Acrônimo de Internet Protocol.
IP SAN
[iSCSI] Rede de armazenamento de dados em nível de bloco sobre TCP/IP
usando o protocolo iSCSI.
IP Security (IPsec)
[Rede] Um conjunto de algoritmos criptográficos, protocolos e procedimentos
usados para proteger informação, autenticar comunicações, controlar acesso e
proporcionar não-repúdio a camada de IP.
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Os dois principais protocolos em IPsec são os protocolos Authentication Header
(AH) e Encapsulating Security Payload (ESP)
IP Storage (armazenamento IP)
[iSCSI] Rede de armazenamento sobre redes TCP/IP.
Armazenamento IP inclui soluções de SAN de nível de bloco usando iSCSI,
iFCP e protocolos FCIP, bem como soluções de nível de arquivo usando
protocolos como CIFS e NFS.
IPI
[Sistema Computacional] Acrônimo de Intelligent Peripheral Interface.
IPsec
[Rede] [Segurança de Dados] Acrônimo de IP Security (Segurança IP).
iSCSI
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Internet Small Computer
System Interface.
iSCSI device (dispositivo iSCSI)
[iSCSI] Um dispositivo SCSI usando um subsistema com serviço de entrega
iSCSI, ou em outras palavras, um mecanismo de transporte específico iSCSI
(como definido por SAM-2) para comandos e respostas SCSI.
iSCSI initiator name (nome do iSCSI initiator)
[iSCSI] O nome único mundial do iSCSI Initiator.
iSCSI initiator node (nó iSCSi initiator)
[iSCSI] Outro nome para o iSCSI initiator. Um nó iSCSI dentro da entidade de
rede de clientes iSCSI.
iSCSI initiator port (porta do iSCSI initiator)
[iSCSI] Outro nome para uma porta de um SCSI Initiator usada para iSCSI.
iSCSI layer (camada iSCSI)
[iSCSI] A camada que constrói/recebe iSCSI PDUs, os repassa/recebe de/para
uma ou mais conexões TCP que formam uma sessão iSCSI.
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iSCSI Management API (IMA) (API de gerenciamento iSCSI)
[iSCSI] Uma especificação para uma API baseada na linguagem C capaz de
gerenciar HBAs iSCSI e NICs em conjunto com os drivers de dispositivo que os
controlam.
iSCSI name (nome iSCSI)
[iSCSI] O nome de um iSCSI Initiator ou iSCSI Target.
iSCSI network entity (entidade de rede iSCSI)
[iSCSI] Um dispositivo ou um gateway que seja acessíveis de uma rede IP e que
tenha uma ou mais portas de rede iSCSI.
iSCSI Network Portal (portal de rede iSCSI)
[iSCSI] Um componente de uma entidade de rede iSCSI que tem endereço IP e
pode ser usado por outro nó da entidade para conexões para outro nó iSCSI.
Um portal de rede iSCSI Initiator é definido pelo seu endereço IP. Um portal de
rede de iSCSI Target é identificado por seu endereço IP e a porta TCP de
destino.
iSCSI Node (nó iSCSI)
[iSCSI] Um único iSCSI Initiator ou iSCSI Target.
iSCSI Portal Group (grupo de portal iSCSI)
[iSCSI] Um conjunto de portais de rede iSCSI dentro de um nó iSCSI.
Quando uma sessão têm múltiplas conexões, todas conexões de uma sessão
devem usar os portais em um único grupo de portal iSCSI.
iSCSI Portal Group Tag (tag de grupo de portal iSCSI)
[iSCSI] Um tag que identifica todos os portais em um iSCSI Portal Group de um
nó iSCSI. Todas os portais do grupo tem o mesmo tag de grupo de portal iSCSI.
iSCSI SAN (SAN iSCSI)
[iSCSI] Rede de armazenamento de dados em nível de bloco sobre TCP/IP
usando o protocolo iSCSI. Vide IP SAN.
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iSCSI Session (sessão iSCSI)
[iSCSI] O nível superior no relacionamento entre um initiator específico e um
target, equivalente a ligação I_T.
Uma sessão pode conter uma ou mais conexões.
iSCSI Session Identifier (ISID) (identificador de sessão iSCSI)
[iSCSI] Um identificador único para uma sessão entre um iSCSI Initiator e
Target.
iSCSI Target Name (nome de target iSCSI)
[iSCSI] O nome único mundial do iSCSI Target.
iSCSI Target Node (nó target iSCSI)
[iSCSI] Outro nome para o iSCSI Target, ex : um nó iSCSI dentro da entidade da
rede iSCSI.
iSCSI Target Port (porta target iSCSI)
[iSCSI] Outro nome para porta target SCSI usado para iSCSI.ISID
[iSCSI] Acrônimo de Initiator Session Identifier.
iSNS
[iSCSI] Acrônimo de Internet Storage Name Service.
iSNS Discovery Domain (domínio de descoberta iSNS)
[iSNS] Agrupamento de nós de armazenamento para facilitar a descoberta e o
controle de login destes nós.
ISO
[Padrões] Acrônimo de International Organization for Standartization.
IT
[Geral] Acrônimo de Information Technology (Tecnologia da Informação).
IT security (segurança de TI)
[Segurança de Dados] Todos os aspectos relacionados a definir, alcançar e
manter a confidencialidade, integridade, disponibilidade, não-repúdio,
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responsabilidade, autenticidade e confiabilidade dos ativos de informação.
[ISO/IEC 1335]
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J
Java
[Sistema Computacional] Linguagem de programação orientada a objeto que é
semelhante a C++, criado pela empresa Sun Microsystems Computer.
JBOD
[Sistema de Armazenamento de Dados] Forma abreviada para Just a Bunch of
Disks (Apenas um Grupo De Discos).
Originalmente usado para significar uma coleção de discos sem o controle
coordenado fornecido por um software de controle, hoje o termo JBOD mais
frequentemente refere-se a um gabinete de discos onde a funcionalidade RAID
está presente ou não.
Vide: disk array.
Jini
[Sistema Computacional] Uma arquitetura baseada em Java e suporte a serviços
para publicação e descoberta de dispositivos e serviços em uma rede.
jitter (tremulação)
[Fibre Channel] Um desvio na temporização que uma sequência de bits encontra
ao atravessar um meio físico.
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K
K28.5
[Fibre Channel] Um caractere especial de 10-bits utilizados para indicar o início
de um comando Fibre Channel.
Kb
Kbit
[Geral] Abreviações para Kilobit.
KB
KByte
[Geral] Abreviações para Kilobyte.
key (chave)
[Segurança de Dados] Uma sequência de bits usados para operações
criptográficas e/ou para a produção de outras chaves.
O mesmo texto criptografado com chaves diferentes resulta em textos
criptografados diferentes, cada uma deles requer uma chave diferente para a
decodificação. Em um sistema de criptografia simétrico as chaves de
codificação e decodificação são as mesmas. Em um sistema de criptografia
assimétrico as chaves de codificação e decodificação são diferentes.
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key backup (Chave de backup)
[Segurança de Dados] Um processo utilizado em um sistema criptográfico que
pode restaurar o acesso aos dados mediante a criação de depósito e
recuperação de chaves
Chave de Backup é por vezes utilizado como um termo de substituição ao termo
chave de depósito o qual se tornou sobrecarregado com significados adicionais.
key escrow (confiança de chave)
[Segurança de Dados] Um processo em que a chave de armazenamento
criptográfica é confiada a um terceiro agente, que irá revelá-la apenas para o
proprietário ou um outro usuário autorizado.
Sistemas de key escrow são utilizados para garantir que o acesso aos dados
criptografados possam ser restaurados em caso de perda da chave devido a um
erro, catástrofe ou um ato malicioso.
key exchange (troca de chaves)
[Segurança de Dados] Um protocolo criptográfico e procedimento no qual duas
entidades se comunicando determinam uma chave compartilhada, de tal forma
que uma terceira entidade, que acesse o conteúdo desta comunicação não pode
efetivamente determinar o valor da chave.
Uma abordagem comum para a troca de chaves requer uma terceira entidade
para calcular um logaritmo discreto, ao longo de um grande campo, a fim de
determinar o valor da chave, e apoia-se para a sua segurança na não
rastreabilidade do problema logaritmo discreto.
Key management (gerenciamento de chaves)
[Segurança de Dados] A supervisão e controle do processo pelo qual as chaves
são geradas, armazenadas, protegidas, transferidas, carregadas, usadas,
revogadas e destruídas.
Key Management Interoperability Protocol (KMIP)
[Segurança de Dados] Um padrão OASIS que estabelece um protocolo único e
completo para a comunicação entre os servidores responsáveis para o
gerenciamento das chaves de criptografia e seus clientes.
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Key pair (par de chaves)
[Segurança de Dados] Uma chave pública e sua chave privada correspondente,
usadas em criptografia de chave pública. Como por exemplo sistemas
criptográficos assimétricos.
Key recovery (Chaves de recuperação)
[Segurança de Dados] Um sistema caracterizado pela presença de algum
mecanismo para obter acesso excepcional à uma chave de criptografia em caso
de perda devido a erro, desastres ou intenções maliciosas.
Vide: key escrow.
Key wrapping (empacotamento de chave)
[Segurança de Dados] Um método de criptografar chaves (junto com a
informação de integridade associada) que fornece confidencialidade e proteção
da integridade usando uma chave simétrica. [NIST SP 800-57 Part 1]
Keying material (chave material)
[Segurança de Dados] Uma chave ou informação de autenticação em formato
físico ou magnético.
KiB
KiByte
[Geral] Abreviação para Kibibyte.
Kibibit (Kibit)
[Geral] Representação de 1,024 (210) bits.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória
em semicondutores.
Vide também Kilobit.
Kibibyte (KiB)
[Geral] Representação de 1,024 (210) bytes.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória
em semicondutores.
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Vide: Kilobyte.
Kibit
[Geral] Abreviação para Kibibit.
Kilobit (Kb)
[Geral] 1.000 (103) bytes.
A SNIA usa a convenção de base 10 comumente encontrada na literatura
científica e relacionados a I/O em vez da convenção de base 2 (1.024, ou 210)
comum na literatura de sistemas e software de computador.
Consulte também Kibibit.
Kilobyte (KB)
[Geral] 1.000 bytes (103).
A SNIA usa a convenção de base 10 comumente encontrada na literatura
científica e relacionados a I/O em vez da convenção de base 2 (1.024, ou 210)
comum na literatura de sistemas e software de computador.
Consulte também Kibibyte.
KMIP
[Segurança de Dados] Acrônimo de Key Management Interoperability Protocol
(Protocolo de Interoperabilidade no Gerenciamento de Chaves de Criptografia)

- 163 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

L
L_Port
[Fibre Channel] Uma FC_Port que contém funções associadas com a topologia
de Laço Arbitrado (Arbitrated Loop).
label (etiqueta)
[Recuperação de Dados] Um identificador associado a uma mídia removível ou
com um cartucho.
Etiquetas podem ser lidas por humanos, máquinas ou ambos. Vide external
volume serial number, media ID.
laboratory attack
[Segurança de Dados] Uso de um equipamento sofisticado de recuperação de
sinais em um ambiente de laboratório para a recuperação de informações em
mídias de sistemas de armazenamento [NIST SP 800-88]
A força magnética de microscópios e outros equipamentos similares podem ser
utilizados para a recuperação de dados de uma mídia magnética que tenha sido
apagada ou danificada.
LAN
[Rede] Acrônimo de Local Area Network.
LANE
[Rede] Acrônimo de Local Area Network Emulation.
LANE
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[Fibre Channel] Um ou mais conectores físicos ponto a ponto que compõem uma
conexão.
LAN-free backup (backup LAN-free)
[Recuperação de Dados] Uma forma de backup que o dado trafega através da
SAN sem usar os recursos de LAN.
Large read request (requisição grande de leitura)
Large write request (requisição grande de escrita)
Large I/O request (grande solicitação de E/S)
[Sistema de armazenamento] Uma solicitação de E/S que especifica a
transferência de uma grande quantidade de dados.
'Grande' depende do contexto, mas normalmente se refere a pedidos de 64
KBytes de dados ou mais.
Vide: small I/O request.
latency (latência)
1. [Sistema Computacional] Sinônimo de tempo de execução de uma solicitação
de I/O, o tempo decorrido entre a solicitação de uma requisição de I/O até o
término da execução da requisição.
2. [Sistema Computacional] Abreviação de latência rotacional, o tempo decorrido
entre o término da procura (seek) e o instante da chegada do primeiro bloco de
dados a ser transferido no cabeçote de leitura/gravação do disco.
latent fault (falha latente)
[Sistema Computacional] Uma falha de um componente do sistema que não foi
reconhecido porque o aspecto de falha do componente não foi exercitado desde
a ocorrência da falha.
Um defeito na mídia que seja encontrado em uma superfície de disco é uma
falha latente até que uma tentativa de leitura do dado seja feita no bloco que
apresenta defeito.
Laser
[Rede] No contexto de uma rede de comunicação serial de dados, um dispositivo
de estado sólido que emite luz, geralmente no espectro do quase-infravermelho
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ou infravermelho, modulado para transportar informação binária numa taxa de
transferência de dados muito alta através de um cabo de fibra óptica.
O termo "laser" é um acrônimo de "light amplification by stimulated emission of
radiation"(amplificação da luz através de estímulo da emissão de radiação).
LBA
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Logical Block Address.
LC
[Rede] Um conector de fibra de acordo com a norma padrão internacional IEC
61754-20: 2002.
Os conectores LC são os mais comuns em redes de comunicação de dados
óticos, incluindo Ethernet e Fibre Channel. Um conector LC duplo utiliza duas
fibras separadas, uma para transmitir e outra para receber dados.
LDAP
[Rede] Acrônimo de Lightweight Directory Access Protocol.
LDM
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Logical Disk Manager.
LED
[Sistema Computacional] Acrônimo de Light Emitting Diode.
least privilegie
[Segurança de Dados] Tem como objetivo principal de prover somente acesso
específicos a usuários para que eles possam executar as suas funções [NIST
SP 800-12]
library (biblioteca)
[Recuperação de Dados] Um trocador de mídia robotizado capaz de armazenar
várias mídias removíveis, carregá-las e descarregá-las de um ou mais drives de
modo arbitrário.
Lifecycle deletion (remoção de ciclo de vida)
[Sistema de armazenamento] A remoção de dados no final do seu ciclo de vida.
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Vide política de eliminação.
Light Emitting Diode (LED) (Diodo Emissor de Luz)
[Sistema Computacional] Uma fonte de luz multimodo baseado em diodos óticos
baratos.
Disponível numa variedade de comprimentos de onda; o comprimento de onda
de 1300 nanômetros é tipicamente usado em comunicação de dados. O limite
prático da taxa de transferência para os LEDs é de 266 Mbps.
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
[Rede] Um protocolo IETF (originalmente um subconjunto do protocolo X.500)
usado para criar, acessar e remover objetos e dados de um diretório.
O LDAP nos permite procurar, comparar, adicionar, remover e modificar objetos
de um diretório, bem como modificar o nome destes objetos. Ele também
suporta operações de bind (associação), unbind (dissociação) e abandon
(cancelamento) para uma sessão. O nome LDAP originou-se como um modo
simplificado de DAP (Directory Access Protocol).
Linear Tape Open (LTO)
[Dispositivo de Armazenamento] Um padrão aberto de tecnologia de unidade de
fita inventada pela HP, IBM e Quantum (Seagate).
link (enlace)
1. [Geral] Uma conexão física (elétrica ou óptica) entre dois nós de uma rede.
2. [Fibre Channel] Duas fibras ou condutores unidirecionais transmitindo em
direções opostas e seus transmissores e receptores associados.
3. [Fibre Channel] A associação de nível FC-0 full-duplex entre entidades FC-1
em portas conectadas diretamente.
4. [Fibre Channel] A conexão física ponto-a-ponto entre um elemento de um
fabric Fibre Channel para o próximo.
Link
[Fibre Channel] Um conjunto de múltiplos caminhos.
LIP
[Fibre Channel] Acrônimo de Loop Initialization Primitive.
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LISM
[Fibre Channel] Acrônimo de Loop Initialization Select Master.
Litigation hold (interrupção de litígio)
[Legal] Uma condição de acordo com a qual uma companhia deve preservar
todos os dados e informações relevantes que pertençam a um pedido formal de
litígio ou de uma expectativa razoável de litígio.
Load balancing (balanceamento de carga)
[Sistema Computacional] O ajuste de um sistema e/ou componentes de um
aplicativo e dados para que os recursos de I/O e recursos computacionais sejam
distribuídos igualmente através dos recursos físicos de um sistema.
O balanceamento de carga de I/O pode ser feito manualmente ou
automaticamente (de forma que não necessite intervenção humana).
Vide: I/O load optimization, load sharing.
Load optimization (otimização de carga)
[Sistema Computacional] A manipulação da carga de I/O de tal forma que o
desempenho é otimizado baseando-se em alguma métrica objetiva.
A otimização de carga pode ser conseguida por balanceamento de carga entre
vários componentes, ou de outra forma, tal como solicitação de reordenação ou
execução intercalada.
Vide: load balancing, load sharing.
Load sharing (compartilhamento de carga)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A divisão de uma carga de I/O ou tarefa
entre vários componentes de um subsistema de armazenamento, sem nenhuma
tentativa de equalizar o compartilhamento de carga em cada componente
executando o serviço. Vide I/O load balancing, load optimization.
Local Area Network (Rede de Área Local)
[Rede] Uma infraestrutura de comunicação (tipicamente Ethernet) projetada para
usar cabeamento dedicado com limitação de distância (tipicamente em um
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diâmetro de menos de cinco quilômetros) para conectar um grande número de
nós de intercomunicação.
Vide: wide area network.
Local Area Network Emulation (LANE) (Emulação de Rede de Áea Local)
[Rede] Uma coleção de protocolos e serviços que se combinam para criar uma
rede local emulada usando o ATM como rede subjacente.
A emulação de redes locais habilita dispositivos inteligentes com conexão ATM a
comunicarem-se com dispositivos conectados a redes remotas como se
estivessem diretamente conectadas à rede local.
local backup (backup local)
[Recuperação de Dados] Uma metodologia de backup que utiliza recursos do
host para copiar dados a um local de backup que está sob controle do mesmo
host.
Local F_Port (F_Port local)
[Fibre Channel] A F_Port para o qual uma N_Port em particular está diretamente
conectada por um enlace.
locking (Bloqueio)
[Geral] Método para gerenciar o acesso simultâneo a um recurso
logical block (bloco lógico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um bloco de dados armazenado em um
disco ou fita, e associado a um endereço com o propósito de recuperação ou
sobrescrita.
O termo bloco lógico (logical block) geralmente é usado como referência para o
host visualizar o endereçamento do dado em um dispositivo físico. Dentro de um
dispositivo de armazenamento, geralmente há uma conversão mais adiante
entre o bloco lógico apresentado ao host e a localização física na mídia que o
dado correspondente é armazenado.
Vide: physical block, virtual block.
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Logical block address (endereço de bloco lógico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O endereço de um bloco lógico, como
por exemplo o offset do bloco do início do dispositivo lógico que o contém.
Endereços de blocos lógicos são tipicamente usados em comandos de I/O do
host. O protocolo de comando de disco SCSI, por exemplo, usa endereço de
bloco lógico.
Logical disk (disco lógico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de blocos de discos
endereçados consecutivamente que é parte de um mapeamento único de disco
virtual para disco físico.
Discos lógicos são usados em algumas implementações de array como partes
de volumes lógicos ou partições. Discos lógicos não são normalmente visíveis
ao ambiente do host, exceto durante operação de configuração de um array.
Vide: extent, virtual disk.
Logical disk manager (gerenciador de disco lógico)
[Windows] Um nome para o software de controle e gerenciamento de volume no
sistema operacional Windows NT.
Logical Unit (LU) (Unidade Lógica)
[SCSI] A entidade dentro de um destino SCSI que executa comandos de I/O.
Os comandos de I/O SCSI são enviados a um destino e executados por uma
unidade lógica (logical unit) dentro daquele destino. Um disco físico SCSI
geralmente tem uma única unidade lógica. Os dispositivos de fita e
controladoras de array podem ter várias unidades lógicas onde os comandos de
I/O podem ser endereçados. Cada unidade lógica exportada por uma
controladora de array corresponde a um disco virtual.
Vide: LUN, target, target ID.
Logical Unit Number (LUN) (Número de Unidade Lógica)
1. [SCSI] O identificador SCSI de uma unidade lógica dentro do destino.
2. [SCSI] Abreviação usada na indústria, escrita como "lun", para a unidade
lógica indicado por um número de unidade lógica.
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Logical volume (volume lógico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco virtual, também chamado de
conjunto de discos formado por discos lógicos.
Long-term data retention (retenção de dados a longo prazo)
[Gerenciamento de dados] A prática de arquivamento de dados por longos
períodos de tempo, incluindo o 'para sempre'.
Questões relacionadas com a segurança e a mídia, aplicativos e formatos de
exibição devem ser todos abordados para uma retenção de longo prazo bem
sucedida.
Vide: data preservation
long-term preservation
[Retenção de longo prazo] Manutenção e preservação da informação por um
longo período de tempo (décadas ou mais)
Long wavelength laser (laser de comprimento de onda longo)
[Fibre Channel] Um laser com comprimento de onda de 1300nm ou mais longo;
geralmente 1300 ou 1550 nanômetros; largamente usado na indústria de
telecomunicações por permitir propagar dados por uma distância muito maior do
que o laser do tipo short wavelength. Vide short wavelength
Loop initialization (inicialização de loop)
[Fibre Channel] O protocolo no qual uma rede Fibre Channel de loop arbitrado
inicializa após a energização ou recupera após uma falha inesperada ou outra
condição.
Loop Initialization Primitive (LIP)
[Fibre Channel] Uma primitiva Fibre Channel usada para iniciar um procedimento
que resulta num endereçamento único para todos os nós, indicar uma falha no
loop e inicializar um nó específico.
Durante o LIP, os nós do loop arbitrado se identificam e adquirem o
endereçamento no loop para comunicação. Nenhum dado pode ser transferido
em um loop arbitrário até que o LIP termine.
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Loop Initialization Select Master (LISM)
[Fibre Channel] O processo da qual um mestre temporário Fibre Channel loop
arbitrado é determinado durante a inicialização do loop.
loop switch (switch de loop)
[Fibre Channel] Um switch Fibre Channel operando na camada nível 2
permitindo várias conexões dinâmicas múltiplas ponto a ponto entre dispositivos
usando o protocolo FC-AL.
Loop Switches não implementam o protocolo Fibre Channel Switch Fabric
(padrões FC-SW-x).
loopback
[Fibre Channel] Um modo de operação FC-1 onde a informação passada ao
transmissor FC-1 é desviada diretamente para o receptor FC-1.
Quando uma interface Fibre Channel estiver em modo loopback, o sinal
loopback se sobrepõe qualquer sinal externo detectado pelo receptor.
loop port state machine (máquina de estados de porta de loop)
[Fibre Channel] Lógica que monitora e executa as tarefas necessárias para
inicialização e acesso a um loop arbitrado Fibre Channel.
lossless Ethernet bridging element
[Fibre Channel] [Rede] Função Ethernet que suporta as funcionalidades mínimas
dos adaptadores Lossless MAC Ethernet
lossless Ethernet MAC
[Fibre Channel] [Rede] Dispositivos MAC Ethernet que suporta uma
comunicação “full duplex” com pelo menos 2.5KB jumbo frames e implementa
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extensões para evitar a perda de pacotes devido ao congestionamento (por
exemplo: mecanismo de pausa do Ethernet).
lossless Ethernet network
[Fibre Channel] [Rede] Uma rede Ethernet composta somente de links full
duplex, MAC Ethernet lossless, e Elemento de Bridging Ethernet lossless.
LTO
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Linear Tape Open.
LU
[SCSI] Acrônimo de Logical Unit.
LUN
[SCSI] Acrônimo de Logical Unit Number.
LWL
[Fibre Channel] Acrônimo de Long Wavelength Laser.
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M
M.2
[Hardware] Formato de cartão e de conector de interface definidos pelo PCI-SIG
que geralmente usado para armazenamento em estado sólido.
Interfaces M.2 para PCI Express, SATA-IO e USB.
MAC
1. [Rede] Acrônimo de Media Access Control.
2. [Segurança de dados] Acrônimo de Message Authentication Code.
3. [Segurança de dados] Acrônimo de Mandatory Access Control.
magnetic remanence (remanescência magnética)
[Segurança de dados] Informação residual magnética permanece em uma mídia
magnética após a mesma ser desmagnetizada.
MAID (Massive Array of Idle Disks)
[Sistema de armazenamento] Forma abreviada para (Array maciço de discos
ociosos).
Malware
[Sistema de computador] Software malicioso projetado especificamente para
danificar ou interromper um sistema, atacando a confidencialidade, integridade e
/ ou disponibilidade. [ISO / IEC 27033-1]
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Exemplos são um vírus, worm, Cavalo de Tróia, spyware, adware ou outra
entidade que infecta um sistema.
MAN
[Rede] Acrônimo de Metropolitan Area Network.
Managed Object Format (MOF)
[Gerenciamento] A descrição formal e sintaxe das classes e associações em um
esquema CIM.
MOF pode ser traduzido pra XML usando uma Document Type Definition
publicada pelo DMTF.
management framework (estrutura de gerenciamento)
[Gerenciamento] Uma estrutura e conjunto de serviços expostas para uso pelas
aplicações de gerenciamento e outros serviços num ambiente gerenciado.
Management Information Base (MIB) (Base de Informação de
Gerenciamento)
[Gerenciamento] A especificação e descrição formal de um conjunto de objetos e
variáveis que podem ser escritas usando o protocolo SNMP.
Vários padrões MIBs são definidos pelo IETF, e MIBs específicas a fornecedores
também são comuns.
mandatory (provisionamento) (mandatório)
[Padrão] A disposição em uma diretiva que deve ser apoiado para que a
implementação do padrão seja compatível com essa diretiva.
Mandatory Access Control (MAC) (Controle de Acesso Mandatório)
[Segurança de Dados] Um tipo de controle de acesso baseados em inquéritos
de segurança relativos ao assunto e à classificação do objeto.
O controle é mandatório quando em um assunto não é permitido mudar os
inquéritos de segurança ou a classificação de um objeto.
Map
[Sistema Computacional] A atribuição de endereços virtuais para uma parte do
arquivo (e.g., POSIX).
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mapping (mapeamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Conversão entre dois espaços
endereçáveis, tais como conversão entre endereçamento do bloco de um disco
físico e o bloco de endereçamento do disco virtual mostrado ao ambiente
operacional pelo software de controle.
mapping boundary (limites de mapeamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um endereço de bloco do disco virtual
com algum significado ao algoritmo de mapeamento de um array de discos.
Os primeiros e últimos blocos de um espaço do dado do usuário ou dados de
checagem são limites de mapeamento.
Massive Array of Idle Disks (MAID) (Array Massivo de Discos Ociosos)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um sistema de armazenamento
composto de um conjunto de unidades de disco que são desligados
individualmente ou em grupos quando não são utilizados.
Sistemas de armazenamento MAID reduzem o consumo de energia de um
conjunto de armazenamento, com o aumento no Mean Time To Data (tempo
médio de acesso ao dado).
Max TTFD
[Sistema de Armazenamento] Abreviação de Tempo máximo para o início do
recebimento de dados.
Maximum Time to First Data (Max TTFD)
[Sistema de Armazenamento] Tempo máximo necessário para iniciar a recepção
de dados de um sistema de armazenamento para satisfazer uma requisição de
leitura de dados arbitrária.
Max TTFD é utilizado pela indústria e pela “SNIA Emerald™ Power Efficiency
Measurement Specification” para distinguir classes de sistemas de
armazenamento.
Maximum Transfer Unit (Unidade Máxima de Transferência)
[Rede] A maior quantidade de dados que é permitido transmitir como uma
unidade, de acordo com uma especificação do protocolo.
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A MTU Ethernet é 1536 bytes (oito bits). O MTU Fiber Channel é 2112 bytes
(oito bits).
MB
MByte
[Sistema de computador] Forma abreviada para Megabyte.
Mb
Mbit
[Sistema de computador] Abreviações para Megabit.
MBps
[Sistema de computador] Abreviação para Megabytes por segundo, uma medida
de largura de banda ou de dados.
Mbps
[Sistema Computacional] Abreviação para megabits por segundo, uma unidade
de medida de banda ou taxa de transferência de dados.
MD5
[Segurança de Dados] Um algoritmo de avaliação de mensagens que produz
uma função de 128 bits. Este algoritmo está obsoleto.
Mean Time Between Failures (MTBF) (tempo médio entre falhas)
[Geral] O tempo esperado entre falhas consecutivas em um sistema ou
componente. [ISO / IEC / IEEE 24765]
Mean time to loss of data availability (tempo médio de disponibilidade de
dados)
[Sistema de armazenamento] O tempo médio desde a inicialização até que uma
falha de um componente provoque uma perda de tempo útil de acesso aos
dados do usuário em uma população grande de dispositivos de armazenamento.
Perda de disponibilidade não implica necessariamente a perda de dados. Para
algumas classes de falhas (por exemplo, falha dos controladores de
armazenamento inteligente não redundante), dados permanecem intactos e
podem ser acessados novamente depois que o componente que apresentou
falha é substituído.
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Mean time to data loss (tempo médio para a perda de dados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Tempo médio entre a inicialização até
que a falha de um componente provoque a perda permanente de dados do
usuário em um equipamento ou sistema de armazenamento.
O tempo médio para a perda de dados é equivalente ao MTBF para discos e
fitas, mas difere em RAID arrays, onde a redundância pode proteger contra a
perda de dados devido à falha de componente.
Mean Time To Data (MTTD) (tempo médio de dados)
[Sistema de armazenamento] O tempo médio necessário para transferir um fluxo
de dados de uma área de armazenamento e torná-lo disponível para leitura por
um cliente.
Mean Time to (first) Failure (MTTF) Tempo Médio Até (primeira) Falha
[Geral] O tempo médio desde o início do uso até a primeira falha em uma grande
população de sistemas, componentes ou dispositivos idênticos.
Mean Time To Repair (MTTR) (tempo médio de reparo)
[Geral] Tempo médio entre uma falha e a realização do reparo em componentes
ou dispositivos físicos de um equipamento ou sistema de armazenamento de
dados.
O tempo médio de reparo compreende todos os elementos de tempo de
reparação, a partir da ocorrência da falha até a completa restauração da
funcionalidade do componente. Isto inclui o tempo para notificar e responder à
respeito da falha, tempo para reparar ou substituir o componente falho e tempo
para tornar o componente substituído completamente operacional. Em
espelhamento e RAID arrays, por exemplo, o tempo médio para reparar um
disco falho inclui o tempo necessário para reconstruir os dados do usuário e a
checagem dos dados do disco falho no disco substituto.
meaningful (control fiel) (campo de controle significante)
[Padrões] Em um padrão, é um campo de controle ou bit que deve ser
corretamente interpretado pelo receptor.
Campos de controle são significantes (meaningful) ou “não significantes” (not
meaningful). Neste último caso, eles devem ser ignorados.
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Mear-online storage
[Energia] Sistemas de armazenamento com tempos de acesso a dados iniciais
>80ms conforme especificação da “SNIA Emerald™ Power Efficiency
Measurement Specification”.
Mebibit (Mibit)
[Geral] Representação de 1,048,576 (220) bits.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória de
semicondutores.
Vide: Megabit.
Mebibyte (MiB)
[Geral] Representação de 1,048,576 (220) bytes.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória de
semicondutores.
Vide: Megabyte.
media (mídia ou meio)
1. [Sistema de armazenamento] sinônimo para mídia de armazenamento.
2. [Rede] Um link físico no qual os dados são transmitidos entre dois pontos.
Media Access Control (MAC) (Controle de Acesso ao Meio)
1. [Rede] Algoritmo que controla o acesso ao meio físico, especialmente em
redes com meio compartilhado
2. [Rede] A camada MAC no protocolo Ethernet.
media ID (identificador de mídia)
[Recuperação de Dados] Um identificador escrito de forma legível em um
pedaço da mídia removível, que permanece constante por todo ciclo de vida da
mídia. Vide: número de série de volumes externos (EVSN), labels.
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media manager (gerenciador de mídia)
[Recuperação de Dados] Uma parte do software de gerenciamento de backup
que é responsável por rastrear a localização, conteúdo e estado da mídia de
armazenamento removível.
media robot (robô de fitas)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de robô manipulador de fitas.
media sanitization (tratamento de mídia)
[Segurança de Dados] Um termo geral referindo-se as ações tomadas para
tornar os dados gravados em uma mídia irrecuperáveis, por meios ordinários ou
extraordinários. [NIST SP 800-88]
Tornar os dados irrecuperáveis por meios extraordinários geralmente envolve
destruição total da mídia.
media stacker (empilhador de mídia)
[Recuperação de Dados] Um robô manipulador de fitas em que as fitas devem
ser movimentadas sequencialmente pelo robô.
Um media stacker usualmente serve apenas um único drive. Ele pode ser capaz
de carregar mídia para o drive em ordem arbitrária, mas deve percorrer a mídia
em sequência para fazê-lo.
megabaud
[Comunicação de Dados] Um milhão de bauds (elemento de informação
transmitida) por segundo, incluídos dados, sinalização e controle (overhead).
megabit (Mb)
[Sistema de computador] 1.000.000 bits (106).
A SNIA usa a convenção de base 10 comumente encontrada na literatura
científica e relacionados a E/S em vez da convenção de base 2 (1,048,576, ou
seja: 220) comum na literatura de sistemas e software de computador.
Vide: Mebibit.
megabyte (MB)
[Sistema de computador] 1.000.000 bytes (106).
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A SNIA usa a convenção de base 10 comumente encontrada na literatura
científica e relacionados a E/S em vez da convenção de base 2 (1,048,576, ou
seja: 220) comum na literatura de sistemas e software de computador.
Consulte também Mebibyte.
megatransfer (mega transferência)
[SCSI] A transferência de um milhão de unidades de dados por segundo.
O termo é utilizado para descrever as características de barramento de I/O
paralelo como SCSI, para o qual a taxa de transferência de dados depende da
quantidade de dados transferidos em cada ciclo de dados. Vide: SCSI, fast
SCSI, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI, wide SCSI.
Melting (derretimento por fusão)
[Segurança de Dados] Um método de higienização que usa calor extremo para
fazer com que um dispositivo ou componente mude de estado, de sólido para
líquido e/ou gás, em uma instalação aprovada. [ISO/IEC 27040]
member (membro)
member disk (disco membro)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco que é utilizado como um
membro de um array de discos.
Message Authentication Code (MAC)
[Segurança de Dados] Uma criptografia hash anexada a uma mensagem
permitindo ao receptor ter certeza que o conteúdo não tenha sido alterado em
trânsito.
message digest
[Segurança de Dados] Sinônimo de “hash value”
message digest algorithm (algoritmo de digest de mensagem)
[Segurança de Dados] Um algoritmo que produz um hash seguro.
Metadata (metadados)
[Gerenciamento de Dados] Dados associados a outros dados.
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Metropolitan Area Network (MAN) (Rede de Área Metropolitana)
[Rede] Uma rede que liga nós distribuídos sobre uma área metropolitana
(cidade) em oposição a área local (campus) ou ampla área (nacional ou global).
A partir de uma perspectiva de storage, MANs são de interesse, pois existem
MANS sobre as quais protocolos de armazenamento de blocos (por exemplo,
ESCON, Fiber Channel) podem ser transportados nativamente, enquanto a
maioria dos WANs que se estendem para além de uma única área
metropolitana, não oferecem suporte a esses protocolos.
Mibit
[Geral] Forma abreviada de Mebibit.
MiB
MiByte
[Geral] Forma abreviada de Mebibyte.
migration (migração)
[Gerenciamento de dados] Um movimento de dados ou informações entre
sistemas de informação, formatos ou meios de comunicação.
Migração é executada por razões tais como possível decadência da mídia de
armazenamento, hardware ou software obsoletos (incluindo formatos de dados
obsoletos), mudanças nos requisitos de desempenho (Vide: armazenamento
hierárquico-), a necessidade de redução de custos etc.
MIME
[Rede] Acrônimo de Multipurpose Internet Mail Extensions.
mirror (espelhamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma réplica de um volume de
armazenamento, consistindo de um componente separado com conteúdo
idêntico ao volume original, que pode ser acessado independentemente pelo
sistema de armazenamento.
Geralmente um mirror é utilizado para se criar uma cópia dos dados originais
com a finalidade de ser uma cópia de segurança, caso o volume original seja
danificado, como uma área onde sistemas secundários, para efeitos de
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desenvolvimento de aplicações, onde a destruição dos dados secundários não
interfira com os dados originais, ou ainda para finalidade backup.

mirror resynchronization (ressincronização de espelhamento)
[Recuperação de Dados] O processo de tornar o conteúdo de um split mirror
idêntico ao conteúdo de outro dispositivo de storage que o espelhamento
(mirror) foi separado.
Ressincronização de espelhamento pode implicar em copiar o conteúdo
completo do dispositivo de armazenamento, ou quando o recurso de
sincronização rápida de espelhamento (fast mirror resynchronization) é utilizado,
somente serão espelhados os dados alterados no disco original a partir do
instante de quebra do espelhamento (splitting).
mirroring (espelhamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma configuração de armazenamento
em que duas ou mais cópias idênticas de dados são mantidas em meios físicos
separados. Também conhecido como RAID Level 1, disk shadowing, real-time
copy e t1 copy.
mirrors (espelhos)
mirrored disks (discos espelhados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Os discos de um array espelhado.
mirrored array (array espelhado)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Termo comum para um array de discos
que implementa RAID nível 1 ou espelhamento.
MLS
[Segurança de Dados] Acrônimo para Multilevel Security.
MMA
[Gerenciamento] Acrônimo de Multipath Management API.
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mode of operation (modo de operação)
[Segurança de Dados] Um algoritmo para a transformação criptográfica de
dados que aplica um bloco de chave simétrica para um ou mais blocos de
dados.
modeling language (linguagem de modelagem)
[Gerenciamento] Uma linguagem para descrever os conceitos de uma
informação ou modelo de dados.
Uma linguagem de modelagem popularmente em uso hoje é o UML, ou Unified
Modeling Language (Linguagem de modelagem Unificada).
modal dispersion (dispersão modal)
[Rede] Distorção no sinal óptico transmitido através de uma fibra multimodo
provocada por diferentes atrasos de vários modos de propagação, resultando
em uma perda de sinal que aumenta com o tamanho da fibra, limitando assim o
comprimento máximo da mesma como a função a taxa de dados.
MOF
[Gerenciamento] Acrônimo de Managed Object Format.
monitor (programa monitor)
[Sistema Computacional] Um programa que é executado em um ambiente
operacional e mantém registros da utilização de recursos do sistema.
Monitores tipicamente registram utilização de processador, taxa de requisição de
I/O, taxa de transferência de dados, utilização de memória RAM, e estatísticas
similares. Um programa monitor, que pode ser uma parte integral de um sistema
operacional, um software separado, ou uma parte de um componente
relacionado, como um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é um
pré-requisito necessário para balanceamento de carga de I/O manual.
mount (montar)
[Sistema de Armazenamento de Dados] No Network File System (NFS), é um
protocolo e um conjunto de procedimentos para especificar um servidor remoto e
sistema de arquivos ou diretórios para serem acessados, e a localização deles
na hierarquia de diretórios local.
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MTBF
[Sistema Computacional] Acrônimo de Mean Time Between Failure.
MTDA
[Sistema Computacional] Acrônimo de Mean Time until (Loss of) Data
Availability.
MTDL
[Sistema Computacional] Acrônimo de Mean Time to Data Loss.
MTTD
[Geral] Acrônimo de Mean Time To Data.
MTTF
[Geral] Abreviatura de Mean Time to (first) Failure ou Tempo Médio até
(primeira) Falha.
MTTR
[Geral] Acrônimo de Mean Time To Repair.
MTU
[Rede] Acrônimo de Maximum Transfer Unit.
multicast (multicast)
[Fibre Channel] [Rede] Transmissão simultânea de uma mensagem para
múltiplas, mas não todas, as portas conectadas em um dispositivo de
comunicação.
No contexto de Fibre Channel, multicast refere-se especificamente ao envio de
uma mensagem para múltiplas N_Ports conectados ao Fabric.
multicast group (grupo de multicast)
[Fibre Channel] [Rede] Um conjunto de portas associadas com um endereço ou
identificador que serve como destino para pacotes ou frames de multicast que
estão sendo entregues para todas as portas do conjunto.
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Multi-factor autentication (autenticação multi-fator)
[Segurança de Dados] Verificação da identidade de um indivíduo usando mais
de um fator relacionado ao conhecimento, posse ou biometria.
Um fator de conhecimento é "algo que um indivíduo sabe"; um fator de posse é
"algo que um indivíduo têm" e um fator biométrico é "algo que um indivíduo é ou
é capaz de fazer".
multi-level disk array (array de discos multinível)
[Sistema de Storage] Um array de discos com múltiplos níveis de mapeamento
de dados, em que os discos virtuais criados por um nível de mapeamento
tornam-se membros do próximo nível.
Os mais frequentes array de discos multi-nível utilizam espelhamento no
primeiro nível e fazem stripe de dados entre os arrays espelhados no segundo
nível.
Multilevel Security (MLS) (Segurança Multinível)
[Segurança de Dados] Um sistema de segurança que permite que recursos e
usuários de diferentes níveis de sensibilidades, acessem um sistema
simultaneamente, enquanto garante que somente a informação e o recurso a
qual o usuário tenha autorização seja disponibilizado.
Multi-locação segura
[Segurança de dados] Um tipo de multi-locação que emprega controles de
segurança para proteger explicitamente contra violações de dados e fornece
validação desses controles para governança adequada.
O multi-arrendamento seguro fornece isolamento seguro ao mesmo tempo que
fornece os benefícios de gerenciamento e flexibilidade de recursos
compartilhados que garante que nenhum usuário pode determinar a existência
ou identidade de qualquer outro usuário, pode acessar os dados em movimento
(rede) de qualquer outro usuário, Dados em repouso (armazenamento) de
qualquer outro usuário, pode executar uma operação que afeta uma operação
realizada por outro usuário, ou pode executar uma operação que pode negar
serviço a outro usuário, bem como garantir que cada usuario pode ter uma
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configuração que é independente de Existência e configuração do outro
inquilino. [ISO / IEC 27040]
multimode (cabo de fibra óptica)
[Fibre Channel] [Rede] Concebido para transportar vários raios de luz ou modos
simultaneamente.
Na fibra óptica, cada modo é transmitido em um ângulo ligeiramente diferente de
reflexão no interior do núcleo da fibra óptica. Transmissão por fibra multimodo é
usado para distâncias relativamente curtas.
multi-threaded
[Sistema Computacional] Possuir múltiplas sequência de execuções
concorrentes ou pseudo-concorrentes.
Processos Multi-threaded são um meio pelo qual aplicativos com requisições de
I/O intensivas podem fazer o máximo uso de array de discos para incrementar
desempenho de I/O.
Multi-Path I/O (MPIO) (I/O Multicaminho)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A facilidade de um servidor requisitar
I/O direto para um dispositivo de storage através de mais do que um caminho de
acesso; isto requer que dispositivos sejam unicamente identificados por outra
forma do que pelo endereço de barramento.
Multipath Management API (MMA)
[Gerenciamento] Uma especificação SNIA para descoberta e gerenciamento de
dispositivos com múltiplos caminhos em um servidor e as portas locais e de
dispositivos associados.
multiplexer (Multiplexador)
[Canal de Fibra] Objeto da arquitetura de Canal de Fibra que fornece funções da
camada FC-2M, fazendo multiplexação e demultiplexação entre um conjunto de
portas físicas e um conjunto de portas virtuais.
Multiplexadores são componentes de nós (clientes) e switches.
Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME)
[Rede] Uma especificação que define os mecanismos para especificar e
descrever o formato corporal da mensagem de Internet.
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Uma resposta HTTP contém um tipo de cabeçalho de conteúdo MIME que
permite ao cliente HTTP invocar o aplicativo apropriado para processar os dados
recebidos.
Multi-tenancy (multi-recursos)
[Segurança de dados] Alocação de recursos físicos e virtuais de tal forma que
várias instâncias de software e seus cálculos de dados são isolados e
inacessíveis uns aos outros.[ISO/IEC 17788]
mutual authentication (autenticação mútua)
[Segurança de Dados] Um processo que verifica a identificação de ambas as entidades
antes de estabelecer a comunicação
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N
N_Port
[Fibre Channel] Uma porta de "Nó" que se conecta através de um link ponto a
ponto a uma outra N_Port ou um único F_Port.
N_Ports lidam com criação, detecção e fluxo de unidades de mensagem de e
para os sistemas conectados. N_Ports são portas de extremidade em ligações
virtuais ponto-a-ponto através de uma malha, por exemplo uma N_Port sobre um
nó final para F_Port sobre um switch para F_Port em que o switch para a N_Port
na outra extremidade do nós usando um único switch na malha do canal de
fibra. Um N_Port é assumido para sempre se referir a uma Nx_Port em uma
malha conectada uma PN_Port, e não inclui N_Ports.
N_Port_ID Virtualization (NPIV) (Virtualização de N_Port_ID)
[Fibre Channel] A capacidade de um único nó físico do Canal de Fibra ou switch
para suportar mais de uma Nx_Port em um único link ponto a ponto.
N_Port Name (nome de N_Port)
[Fibre Channel] Um nome identificador associado com uma N_Port.
NAA
[Rede] [Padrões] Acrônimo de Network Address Authority.
Name_Identifier
[Fibre Channel] Um identificador de 64-bits, com um valor 60-bits precedido por
uma identificador de 4-bits referente a Autoridade de Endereço de Rede,
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utilizado para identificar entidades em Fibre Channel (ex.: Nx_Port, node, F_Port
ou Fabric).
name server (servidor de nomes)
1. [Fibre Channel] Um serviço distribuído fornecido pela malha para registrar e
descobrir os atributos das N_Ports em um canal de fibra.
Uma vez registrados, os atributos podem ser visualizados, solicitando N_ports.
2. [Rede] Um Servidor, como um servidor de DNS que resolve nomes textuais
para endereços de máquina e vice-versa.
namespace (espaço de nomes)
1. [Sistema de Arquivos] O conjunto de nomes válidos reconhecidos por um
sistema de arquivo.
2. [Geral] Na linguagem XML, um documento em um endereço Web específico
(URL) que lista os nomes de elementos de dados e atributos que são utilizados
por outros arquivos XML.
3. [Gerenciamento] Em CIM e WBEM, uma coleção de definições de objeto e
instâncias que são logicamente consistentes.
naming (nomeação)
[Sistema Computacional] O mapeamento de espaço de endereçamento para um
conjunto de objetos.
A nomeação é tipicamente utilizada por conveniência (ex.: nomes simbólicos
associados a arquivos ou dispositivos de armazenamento), ou para estabelecer
um nível de independência entre dois componentes de sistema (ex.:
identificação de arquivos através do nome do inode ou identificação do
computador pelo seu endereço IP).
NAS
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Network Attached
Storage.
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National Institute of Standards and Technology (NIST) (Instituto Nacional
de Padrões e Tecnologia)
[Padrões] [Segurança de Dados] Uma agência federal não regulatória dentro da
Administração de Tecnologia do Departamento Comercial dos Estados Unidos.
A missão da NIST é desenvolver e promover métricas, padrões e tecnologias
para aumentar a produtividade, facilitar o comércio e melhorar a qualidade de
vida. Especificamente, a Divisão de Segurança de Computadores dentro do
laboratório de Tecnologia da Informação da NIST gerenciou o Advanced.
native data format (formato nativo de dados)
[Legal] Formato original e nativo, não sendo derivado, baseado e um dado
estruturado juntamente associado com informações de metadados.
Quando o dado não é estruturado, o formato nativo significa o formato original
do arquivo. Embora os dados estruturados ou não estruturados possam ser lidos
por outras aplicações, o formato nativo dos dados significa que seu estado e
integridade estejam inalterados desde sua criação pela aplicação.
Native Fabric (Fabric Nativo)
[Fibre Channel] Em um roteamento inter-Fabric (IFR), o Fabric local onde as
Nx_Ports nativas residem.
Native Nx_Port (Nx_Port nativa)
[Fibre Channel] Um papel de um Nx_Port em um ambiente IFR. Uma NX_Port
nativa é fisicamente acoplada ao Fabric local.
NDMP
[Management] [Network] Acronym for Network Data Management Protocol.
near-online data
[Gerenciamento de Dados] Dados aos quais são acessíveis usualmente em
alguns segundos (não milissegundos) (por exemplo: acessando fitas de backup)
Vide dados online e dados offline. near-online storage
[Energy] Sistemas de armazenamento com tempo de primeiro acesso as dados
maior que 80 ms e menor alguns segundos, conforme especificado no
documento SNIA EmeraldTM Power Efficiency Measurement Specification.
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network (rede)
[Rede] Uma interconexão que permite a comunicação entre uma coleção de nós
acoplados, consistindo de meios de transmissão elétrica ou óptica, infraestrutura
através de hubs e/ou switches, e protocolos que tornam significativa a sequência
de mensagem.
Em comparação aos barramentos de I/O, as redes são tipicamente
caracterizadas pelo grande número de nós que agem como pares, grande
separação entre nós e configuração flexível. Vide: channel, I/O bus, local area
network e storage area network.
network adapter (adaptador de rede)
[Rede] Um adaptador que conecta um dispositivo inteligente a uma rede,
também chamado de cartão de interface de rede, ou NIC. Vide: referências
Adaptador de Ethernet, NIC.
Network Address Authority (NAA) (Autoridade de Endereçamento de Rede)
[Fibre Channel] Um campo de 4-bits utilizado para identificar as autoridades de
controle para garantir exclusividade de World Wide Names (WWNs).
Em um ambiente de Fibre Channel, diversas Autoridades de Nome podem ser
ativadas ao mesmo tempo, por isso o Fibre Channel adiciona o campo NAA ao
início do World Wide Name para garantir exclusividade global. Um NAA =1, por
exemplo, indica o identificador IEEE de 48-bits. O NAA também identifica um de
vários formatos WWN, por exemplo, Formato 1, Formato 2 e Formato 5.
Network Attached Storage (NAS) (Armazenamento Conectado à Rede)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um termo usado em referência a
elementos que se conectam a uma rede e provêm serviços de acesso a arquivos
para sistemas de computadores.
Estes elementos geralmente consistem de uma máquina que implementa
serviços de arquivos, e um ou mais dispositivos, no quais os dados são
armazenados.
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2. [Rede] Uma classe de sistemas que providenciam serviços de arquivos para
computadores usando protocolo de acesso a arquivos tais como NFS ou CIFS.
Vide: Storage Area Network.
network backup (backup em rede)
[Recuperação de Dados] Uma metodologia de backup que copia dados sobre
uma LAN para um Servidor de Backup.
Network Data Management Protocol (NDMP) (Protocolo de Gerenciamento
de Dados de Rede)
[Recuperação de Dados] Um protocolo de comunicação que permite dispositivos
de armazenamento de dados, dispositivos de biblioteca robótica e aplicativos de
backup se intercomunicarem para o propósito de realizar backups.
NDMP é um protocolo de padrão aberto para backup baseado em rede de
dispositivos NAS. Ele permite que um aplicativo de backup em rede controle a
recuperação de dados, e backup de um servidor sem softwares de terceiros. Os
componentes de controle e transferência de dados de backup e restore são
separados. NDMP é desenhado para suportar drives de fita (tape drives), mas
podem ser estendidos para endereçar outros dispositivos e mídias no futuro. A
SNIA está trabalhando nesta área, baseando em doação do código original a
partir de http://www.ndmp.org para a SNIA pela NetApp e PDC.
Network File System (protocol) (NFS) (Sistema de Arquivos em Rede)
[Sistema de Arquivos] [Padrões] Um sistema de arquivos distribuído e seus
protocolos de rede associados, comumente implementado em sistemas UNIX.
O IETF mantém o padrão NFS. Clientes e/ou Servidores NFS estão disponíveis
para a maioria das plataformas neste momento.
Network Interface Card (NIC) (Cartão de Interface de Rede)
[Rede] Um adaptador de I/O que conecta um computador ou outro tipo de nó a
uma rede.
Um NIC é geralmente uma placa de circuito impresso adicional, entretanto, o
termo é também utilizado para denotar um ASIC ou conjunto de ASICs em uma
placa de sistema de computador que executa a função de I/O na rede. O termo
NIC é universalmente utilizado em contextos de redes Ethernet e Token Ring.
No contexto Fibre Channel, os termos Host Bus Adapter - HBA e adaptador de
I/O são utilizados em preferência ao NIC.
Vide: Host Bus Adapter, Adaptador de I/O.
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Nexus
[SCSI] Uma relação temporária entre dois dispositivos SCSI, consistindo em, ao
menos, um identificador destino e um identificador fonte.
Um nexus de trabalho completo, conhecido como um nexus I_T_L_Q, também
contém um Número de Unidade Lógica (LUN) e uma marcação de fita.
NFS
[Sistema de Arquivos] [Padrões] Acrônimo de Network File System.
NIC
[Rede] Acrônimo de Network Interface Card.
NIST
[Segurança de Dados] Acrônimo de National Institute of Standards and
Technology.
NL_Port
[Fibre Channel] Uma porta "Nó de Loop", ou seja, um Nx_Port que está se
comunicando através de um Loop Arbitrado (Arbitrated Loop).
NL_Ports são pontos finais para comunicação Fibre Channel através de
topologias Arbitrated Loop que estão conectados a um Fabric, por exemplo,
NL_Port para FL_Port para F_Port para N_Port usando um único Fibre Channel
Fabric Switch. Vide: F_Port, FL_Port, Nx_Port, L_Port.
node (nó)
[Rede] [Sistema de Armazenamento de Dados] Uma entidade endereçável
conectada a um barramento I/O ou rede.
O termo “nó” é usado para referir-se a computadores, dispositivos de
armazenamento, subsistemas de armazenamento e interconexões de
dispositivos de rede, tais como: switches, roteadores e gateways. O componente
de um nó que conecta ao barramento,ou rede, é uma porta.
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Node_Name
[Fibre Channel] Um identificador de nome que é associado a um nó Fibre
Channel.
non-erasable content (conteúdo não-apagável)
[Gerenciamento de Dados] Conteúdo que não pode ser apagado, exceto em
concordância com a política de retenção.
non-linear mapping (mapeamento não linear)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Qualquer forma de mapeamento tabular
em qual não há correspondência de tamanho fixado entre dois espaços de
endereço mapeados.
O mapeamento não-linear é requerido em array de discos onde há compressão
de dados, considerando-se que o espaço requerido para armazenar um intervalo
de blocos virtuais designados depende do grau de compressão permitidos aos
blocos e, portanto, altera conforme a mudança de conteúdo dos blocos. Vide:
algorithmic mapping, dynamic mapping, tabular mapping.
nonrepudiation (não repudiação)
[Segurança de Dados] Certificação de que uma entidade não poderá negar a
execução de alguma ação efetuada.
Em comunicação, isto pode envolver a disponibilização para o emissor de dados
a confirmação de recebimento dos dados com a certificação de entrega e ao
receptor com a certificação de identidade do emissor, para que posteriormente
ambos não possam negar participação na comunicação. Assinaturas digitais são
frequentemente usadas como um mecanismo de não-repudiação para
informações guardadas em conjunto com marcações de tempo (timestamps).
non-transparent failover (failover não transparente)
[Sistema Computacional] Um failover de um componente de um sistema
redundante para outro que é visível para o ambiente externo, por exemplo: Uum
failover de controladora em um subsistema de discos redundantes, se a
controladora sobrevivente exportar outros discos virtuais em diferentes
endereçamentos da interface de I/O do servidor, ou em uma interface de I/O de
diferente.
Vide: Transparent Failover.
Non-Uniform Memory Architecture (NUMA) (Arquitetura de Memória Não-
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Uniforme)
[Sistema de Computador] Acrônimo para Non-Uniform Memory Architecture
(Arquitetura de MemóriaMemoria Não-uniforme)
Non-volatile cache
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um cache que retêm dados entre ciclos
de energia.
Non-Volatile Memory (NVM)
[Sistema de Armazenamento] Sinônimo de NVRAM
Non-Volatile Random Access Memory (NVRAM) (Memória de Acesso
Aleatório Não-Volátil)
[Sistema de Computador] Acrônimo para Volatile Random Access Memory
(Memória Não-Volátil de Acesso Aleatório).
Non-Volatile Dual Inline Memory Module (NVDIMM)
[Hardware] Um módulo de memória dual que opera com uma RAM padrão
enquanto também tem persistência entre ciclos de energia.
Non volatility (não-volatilidade)
[Sistema de armazenamento] Propriedade de um dispositivo eletrônico que
preserva os dados mesmo quando a energia elétrica é removida.
normal operation (operação normal)
normal mode (modo normal)
[Sistema Computacional] Estado de um sistema que está funcionando dentro
dos limites operacionais prescritos.
Por exemplo, um array de discos está operando em modo normal quando todos
os discos estão operando, nenhuma ação extraordinária (ex. reconstrução) está
sendo executada e as condições de ambiente estão dentro dos limites
operacionais. Algumas vezes chamado de modo ideal (optimal mode).
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.

not operational (receptor ou transmissão) (não operacional)
[Fibre Channel] Um receptor ou transmissor que não é capaz de receber ou
transmitir um fluxo de bits codificado baseado em regras definidas pelo controle
de erros FC-FS-2.
NPIV
[Fibre Channel] Acrônimo de N_Port ID Virtualization.
NUMA
[Sistema Computacional] Acrônimo de Non-Uniform Memory Architecture.
NQN
[NVMe] Acrônimo de NVMe Qualified Name
NVDIMM
[Hardware] Acrônimo de Non-Volatile Dual Inline Memory Module.
NVDIMM-F
[Hardware] Módulo de memória em linha dupla que é acessado usando um
protocolo de acesso em bloco. Isso aparece em um espaço de endereço
separado da DRAM e pode fornecer desempenho diferente da DRAM.
NVDIMM-N
[Hardware] Módulo de memória em linha dupla que opera como DRAM
persistente. Isso pode não fornecer o mesmo desempenho que a DRAM volátil.
NVDIMM-P
[Hardware] Módulo de memória em linha dupla que opera como DRAM
persistente (NVDIMM-N) e também como uma unidade de acesso ao bloco
(NVDIMM-F) usando mídia de memória não volátil.
NVM
[Sistema de Computador] Acrônimo para NVM.
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NVM Express (NVMe)
[NVMe] Uma interface da controladora do host com uma interface de registro e
um conjunto de comandos projetados para SSDs baseados em PCI Express®.

NVM Express over Fibre Channel (NVMeoFC)
[Fibre Channel] Protocolo definido pelo FC-NVMe.
NVM Subsystem
[NVMe] Um coleção de uma ou mais controladoras NVMe e uma ou mais portas.
NVMe
[NVMe] Acrônimo para NVM Express.
NVMe_DATA IUs
[Fibre channel] A Unidade de informação(Information Unit) de NVMeoFC para
transferência de data frames.
NVMe-oF
[NVMe] Acrônimo para NVMe over Fabrics.
NVMe_Port
[Fibre Channel] Nx_Port que suporta o padrão FC-NVMe.
NVMe command
[Fibre Channel] Um comando enviado pelo host NVMe para a controladora.
NVMe Completion Queue (CQ)
[NVMe] um buffer circular usado para publicar status de um comando NVMe
completado.
NVMe host
[NVMe] Uma entidade que submete comandos NVMe para uma controladora
para processamento e recebe comandos completados da mesmas.
NVMe host port
[Fibre Channel] VN_Port que age como uma interface entre um host NVMe e
uma fabric NVMe-oF.
NVMe over fabrics
[NVMe] Extensão da interface do controlador NVM Express para suportar
operações NVMe baseadas em mensagem sobre uma rede fabric.
O destino inicial das fabrics incluem RoCE Ethernet, Fibre Channel, iWARP
Ethernet e Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE).
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NVMe Submission Queue (SQ)
[NVMe] um buffer circular que o software do host NVMe usa para submeter
comandos para processamento pela controladora NVMe.
NVMeoFC
[Fibre Channel] Acrônimo para NVM Express over Fibre Channel.
NVMeoFC association
[Fibre Channel] Uma abstração de camada do NVMeoFC para uma relação de
comunicação exclusiva entre um host NVMe em particular, conectado via um
initiator NVMe_Port em particular e uma contralodora em particular em um
subsistema NVM conectada via um target NVMe_Port em particular .
NVMeoFC connection
[Fibre Channel] Uma abstração de camada de NVMeoFC representando um par
de filas NVMe de submissão e completamento, para uma contraladora NVMe.
NVMeoFC I/O operation
[Fibre Channel] Uma transação de Fibre Channel que está associada
exclusivamente com um comando NVMe.
NVMeoFC port
[Fibre Channel] Um NVMe_Port conectando um ou mais hosts NVMe ou
subsistemas NVM a uma FC Fabric.
NVRAM
[Sistema Computacional] Acrônimo de Non-Volatile Random Access Memory.
NVRAM cache (cache NVRAM)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma quantidade de NVRAM usada
como cache.
Cache de NVRAM é particularmente útil em subsistemas RAID, filers, servidores
de banco de dados e outros dispositivos inteligentes que necessitam manter o
registro de operações de múltiplos passos (multi-step) I/O mesmo em caso de
falha de energia durante a execução dos passos. Também permite que o
sistema responda à escrita antes de ser confirmada no disco, enquanto a
NVRAM torna-se o armazenamento não-volátil para a escrita.
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NVRAM card (cartão NVRAM)
[Sistema Computacional] Circuito impresso contendo NVRAM.
Nx_Port
[Canal de Fibra] Ponto final na comunicação de quadros de Canal de Fibra, do
qual possui um identificador de endereço único e um Name_Identifier
(Identificador de nomes) fornecendo um conjunto independente de funções de
canal de fibra para as aplicações. Possui a capacidade de iniciar e terminar a
comunicação na troca de sequências na comunicação.
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O
Object (Objeto)
[Geral] Uma instância fundamentada de uma classe de um sistema Orientado a
Objeto.
[Segurança de Dados] Em um contexto de controle de acesso, uma entidade tal
como um recurso de sistema de informação ao qual o acesso é controlado e/ou
utilizado de forma restrita aos sujeitos autorizados.
[Gerenciamento de dados] O encapsulamento de dados e metadados
associados.
Object drive (Unidade de objeto)
[Sistema de Armazenamento] Um elemento de armazenamento que oferece
diretamente serviços de objeto.
Object Oriented (metodologia) (OO) (Orientada a Objeto)
[Geral] Uma metodologia para decompor uma entidade ou problema pela
abstração de suas chaves, em detrimento dos seus procedimentos ou passos.
As chaves abstratas tornam-se classes em um modelo de informação ou dados,
e inclui comportamentos bem definidos chamados de métodos, com uma única
definição de atributos de dados. Instâncias de uma classe são chamadas de
objetos.
Object service (Serviço de objeto)
[Sistema de Armazenamento] Acesso em nível de objeto ao armazenamento.
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Object storage (Armazenamento de objeto)
[Sistema de Armazenamento] um dispositivo de armazenamento que provê
serviços de objeto. Armazenamento de objeto inclui DSaaS.
OC-n
[Rede] uma taxa de transferência de dados que é múltiplo da taxa fundamental
SONET de 51.84 Mbits/s.
OC-3 (155 Mbits/sec), OC-12 (622 Mbits/sec), OC-48 (2488 Mbits/sec) e OC-192
(9953 Mbits/sec) são atualmente de uso frequente. Vide: Asynchronous Transfer
Mode.
offline backup (backup offline)
[Recuperação de Dados] Uma forma de backup na qual o dado sendo
armazenado não é acessado por aplicações durante seu armazenamento.
offline data
[Gerenciamento de dados] Dados aos quais podem não ser acessados por um
grande período de tempo. Por exemplo: fita de backup em um local remoto.
offline data deduplication
[Otimização de Capacidade] Sinônimo obsoleto de “desduplicação de dados
pós-processamento”
OM1
[Fibre Channel] Designação para uma fibra óptica multimodo com um núcleo de
62,5 micrômetros e produto da largura de banda-distância (bandwidth-distance)
de 200 MHz*Km para sinais ópticos de 850nm.
Esta fibra é típica de instalações FDDI. Especificadas pela segunda edição da
norma ISO11801.
OM2
[Fibre Channel] Designação para uma fibra óptica multimodo com um núcleo de
50 micrômetros e produto da largura de banda-distância (bandwidth-distance) de
500 MHz*Km para sinais ópticos de 850nm.
Esta fibra é típica de instalações Ethernet de 1Gb/s e instalações Fibre Channel.
Especificadas pela segunda edição da norma ISO11801.
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OM3
[Fibre Channel] Designação para uma fibra óptica multimodo com um núcleo de
50 micrômetros e produto da largura de banda-distância (bandwidth-distance) de
2000 MHz*Km para sinais ópticos de 850nm.
Fibra óptica permite um produto de distância de largura de banda
consideravelmente grande. Especificadas pela segunda edição da norma
ISO11801.
online backup (backup online)
[Recuperação de Dados] Uma forma de backup na qual o dado preservado
poderá ser acessado por aplicações durante o processo de backup.
Backup online de uma série de dados é usualmente concluído através do uso de
imagens estáticas dos dados.
OO
[Geral] Acrônimo de Object Oriented.
open (aberto)
1. [Geral] Qualquer sistema ou aspecto de um sistema cuja função seja
gerenciada por um padrão prontamente acessível em vez de uma especificação
proprietária.
2. [Geral] Eletricamente não terminado, como um cabo desconectado.
3. [Fibre Channel] Período de tempo que começa quando uma sequência ou
transação é iniciada, e termina quando a sequência ou transação é normalmente
ou anormalmente terminada.
Open Group, the
[Geral] Consórcio de várias empresas para padronização de sistemas abertos e
suas certificações.
UNIX, Padrões de gerenciamento e segurança são desenvolvidos dentro do
Open Group, hospedados em www.opengroup.org.
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open interconnect (interconexão aberta)
[Sistemas de computadores] Sinônimo de interconexão padrão.
operating environment (ambiente operacional)
[Sistemas de Computadores] Um termo coletivo para a arquitetura de hardware
e o sistema operacional de um sistema computacional.
Operation (Operação)
[Armazenamento] Qualquer comando de protocolo que é entregue de um cliente
para um sistema de armazenamento, incluindo operações de I/O.
Vide também OPS
Operational (estado) (operacional)
[Fibre Channel] A condição de um destinatário que é capaz de receber um fluxo
de bits codificados baseado nas regras definidas pelo FC-FS-2 para o estado de
máquina de estados do destinatário FC.
Operational Recovery (OR) (Recuperação Operacional)
[Recuperação de Dados] Recuperação de uma ou mais aplicações e dados
relacionados para corrigir problemas operacionais, como uma base de dados
corrompida, erro de usuário ou falha de hardware.
OR poderá utilizar uma cópia de um ponto no tempo (point-in-time) ou outras
técnicas capazes de criar um conjunto consistente de dados recuperáveis.
OPS
ops
Op/s
OPs
[Armazenamento] Abreviação de operações por segundo.
Isso é semelhante ao IOPS, mas inclui operações Non-Read e Non-Write (por
exemplo, chamada NFS SETATTR, unidade de teste SCSI READY).
OPs também é usado como o plural para operações, portanto, Op/s é preferido a
OPs.
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Vide também IOPS e Operação.
optical fall time (tempo de queda óptica)
[Rede] Intervalo de tempo requerido para o ponto de queda de um pulso óptico
para a transição entre as porcentagens especificadas de amplitude de sinal.
Para lasers as transições são medidas entre os pontos 80% e 20%. Para LED os
pontos específicos são 90% e 10%.
optional (característica opcional)
[Padrões] Características de um padrão que são especificadas pelo padrão,
porém não requeridas para submissão, mas que devem ser implementadas
como definidas no padrão se forem efetivamente utilizadas.
OR
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Operational Recovery.
ordered set (conjunto ordenado)
[Fibre Channel] Uma palavra de transmissão (sequência de quatro bytes de
código 10-bit) com um caractere especial na posição mais significativa (primeiro
no enlace) e caracteres de dados nas três posições remanescentes.
Um conjunto ordenado (ordered set) é identificado pela combinação de códigos
especiais e bytes de dados que, quando codificados, resultam na regeneração
dos caracteres de transmissão especificados pela série ordenada. Séries
ordenadas são usadas para funções de enlace Fibre Channel de baixo nível, tais
como:: demarcação de frames, sinalização entre os finais de um enlace,
inicialização após ativação e algumas ações básicas de recuperação.
originator (originador)
1. [Geral] Em uma negociação, a parte que inicia a negociação.
2. [Fibre Channel] Com referência para um Exchange, a Nx_Port que envia o
frame que resultou na criação do exchange.
Originator Exchange_Identifier (OX_ID)
[Fibre Channel] Um identificador assinalado por um gerador de exchange para
identificar um exchange.
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Um OX_ID é usado por ambos, o gerador da transação e pelo respondedor da
transação, para identificar a transação no que se refere ao iniciador da
transação.
Over provisioning
[Storage System] [Gerenciamento] Alocar mais capacidade do que o
estritamente necessário propositadamente.
E.g., para evitar futuros eventos de falta de capacidade.
E.g., em armazenamento flash, capacidade extra é reservada para uso da
controladora. Não é endereçável pelo usuário, e é utilizado para melhorar a
performance e a vida do dispositivo.
overwrite procedure (procedimento de sobrescrita)
[Segurança de Dados] Um processo de padrões de escrita de dados em um
meio magnético com a proposta de apagar os dados que ali foram anteriormente
armazenados.
Out-of-band (fora da banda)(transmissão)
[Rede] [Fibre Channel] Transmissão de um fluxo de dados em um meio diferente
do fluxo de dados primário, por exemplo, transmissão de informações de
gerenciamento do Fibre Channel para um componente Fibre Channel em uma
rede Ethernet.
Vide em in-band (na banda).
out-of-band data deduplication
[Sistema de Armazenamento] Sinônimo obsoleto para “desduplicação de dados
pós-processamento”.
out-of-band virtualization (virtualização out-of-band)
[Sistema Computacional] Funções de virtualização ou serviços que não estão no
mesmo do caminho do dado.
Exemplos são o gerenciamento de dados ou armazenamento, gerenciamento de
segurança, backup de dados, etc.
OX_ID
[Fibre Channel] Acrônimo de Originator Exchange_Identifier.
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P
PaaS
[Serviços] Acrônimo de Platform as a Service.
Panic (pânico)
[Sistema de Computador] Um termo coloquial que descreve a reação de um
programa de software a um estado incompreensível.
parallel access array (array de acesso paralelo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um modelo de array de discos em qual
a transferência de dados e algoritmos de proteção de dados assume que todos
os discos operem em uníssono, com cada um participando na execução de
todas requisições I/O de aplicação.
Um array de acesso paralelo é somente capaz de executar uma requisição I/O
por vez. Um verdadeiro acesso paralelo requereria que um array discos fosse
sincronizado de forma rotacional. Na prática, o comportamento dos arrays se
aproxima ao do acesso paralelo. Sistemas RAID nível 2 e RAID nível 3 ideais,
são arrays de acesso paralelo. Vide Independent Access Array.
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parallel (transmissão paralela)
[Rede] Transmissão simultânea de múltiplos bits de dados sobre múltiplas linhas
físicas.
parity data (dados de paridade)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Em um sistema RAID, dados
armazenados em discos membros que podem ser usados para restaurar dados
de usuário que se tornam inacessíveis.
Dados de paridade são usualmente calculados tirando o XOR dos dados nos
discos-membros.
parity disk (disco de paridade)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Em um array de vários discos RAID
nível 3 ou 4 e em alguns arrays de nível 6, um disco dedicado no qual dados de
verificação de paridade são armazenados.
parity RAID (RAID de paridade)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Termo coletivo usado para se referir ao
RAID Berkeley de níveis 3, 4, 5 e 6.
parity RAID array (array de RAID de paridade)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de discos RAID, cujo
mecanismo de proteção de dados é um dos RAID Berkeley nível 3, 4, 5 ou 6.
partition (partição)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um subdivisão da capacidade de um
disco, físico ou virtual.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo do tipo de extensão usada
para configurar arrays de discos.
3. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um intervalo contíguo endereçado de
blocos lógicos em uma mídia física, identificável pelo sistema operacional.
Partições são intervalos de blocos, consecutivamente numerados, criados e
utilizados pelo MS-DOS, Windows e a maioria dos sistemas operacionais UNIX.
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partitioning (particionamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Apresentação da capacidade utilizável
de um disco ou array em um ambiente operacional na forma de diversos discos
virtuais, cuja capacidade agregada aproxima-se do subjacente disco físico ou
virtual.
Particionamento é comum em ambientes MS-DOS, Windows e UNIX.
Particionamento é útil com hosts que não suportam a total capacidade de um
determinado disco ou sistema de vários discos, como somente um dispositivo.
Também pode ser útil administrativamente, por exemplo, para criar subdivisões
de um grande disco virtual.
passphrase (frase secreta)
[Segurança de Dados] Uma sequência de caracteres maior do que o tamanho
aceitável da senha (password) que é transformado pelo sistema de senhas em
uma senha virtual de tamanho aceitável.
password (senha)
[Segurança de Dados] Uma sequência alfanumérica privada usada para
autenticar uma identidade.
password digest (resumo de senha)
[Segurança de Dados] A forma incompreensível, para leitura, de uma senha
legível.
Path
[Sistema de armazenamento] O caminho de acesso entre um computador e um
dispositivo de armazenamento.
[Sistema de arquivos] A combinação do endereço do dispositivo e elementos do
diretório do sistema de arquivos usada para localizar um arquivo dentro de um
sistema de arquivos.
[Rede] Qualquer rota de interconexão que permite que dois dispositivos se
comuniquem.
[Sistema de computação] Uma seqüência de instruções de computador que
executa uma determinada função, como a execução de solicitação de E/S.
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[Nuvem] O caminho de acesso entre um computador conectado à Internet até
um endpoint do serviço da Nuvem, geralmente na forma de uma URI ou URL.
Consultar também nome de caminho (path name).
path name (nome de caminho)
[Sistema de Arquivos] Lista completa de subdiretórios aninhados, através do
qual um arquivo é alcançado.
payload (carga útil)
[Fibre Channel] [Rede] Conteúdo do campo de dados de um frame de
comunicações ou pacote.
Em Fibre Channel, a carga útil exclui cabeçalhos opcionais e bytes de
preenchimento, caso estejam presentes.
PB
Pbit
[Geral] Abreviação de Petabit.
Pebibit (Pibit)
[Geral] Representação de 1,125,899,906,842,624 (250) bits.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória de
semicondutores.
Vide: Petabit.
Pebibyte (PiB)
[Geral] Representação de 1,125,899,906,842,624 (250) bytes.
Notação binária comumente utilizada para especificar o tamanho da memória de
semicondutores.
Vide: Petabyte.
PByte
[Sistema Computacional] Acrônimo para Petabyte (1015 bytes).
PBC
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[Fibre Channel] Acrônimo de Port By-pass Circuit.
PCI Express Queuing Interface (PQI)
[SCSI] Uma interface de fila circular para transferir informações entre um host e
um dispositivo em um barramento PCI Express ou em um fabric.
pcnfsd
[Sistema de arquivos] Um processo servidor (daemon) que permite aos
computadores pessoais acessarem sistemas de arquivos através do protocolo
NFS. Vide daemon
PDU
1. [Rede] [iSCSI] Acrônimo para Protocol Data Unit (Unidade de Dados de
Protocolo).
2. [Sistema Computacional] Acrônimo para Power Distribution Unit (Unidade de
Distribuição de Energia).
peer (par)
[Sistema Computacional] Um dos dois sistemas complementares porém
fisicamente separados.
Por exemplo, quando dado de usuário é copiado de um sistema local para um
sistema remoto; o sistema remoto é considerado o par (peer) do sistema local, e
vice-versa.
penetration (penetração)
[Segurança de Dados] Um contorno não autorizado dos mecanismos de
segurança de um sistema.
penetration testing
[Segurança de Dados] Metodologia de teste ao qual tenta burlar ou anular os
recursos de segurança de um sistema de informação.
Peripheral Component Interconnect (PCI)
[Sistema Computacional] Um barramento para conexão de módulos de interface
a um Sistema Computacional.
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Variações mais antigas do PCI suportam transferência de dados paralelos de 32
e 64 bits em ciclos de 33 e 66 MHz. As mais novas interfaces PCIe suportam
uma rota larga de séries de bits operando a 250MB/s ou 500MB/s.
permanent deletion (exclusão permanente)
[Gerenciamento de Dados] O processo confiável, e comprovável, de eliminar a
habilidade, com um dado nível de garantia de descobrir, recuperar e ler de uma
mídia digital
Este processo tem duas fases. A primeira é identificar todas as instâncias
(incluindo as localizações físicas) do dado a ser excluído, independentemente de
onde esteja localizado; a segunda é a destruição permanente de todos os
vestígios dos dados. Dependendo do nível de garantia requerida, a total
destruição física dos meios de comunicação pode ser necessária. Vide data
shredding.
Considerações jurídicas também podem exigir manutenção de uma trilha de
auditoria dos passos acima.
Permanent Port Name (nome de porta permanente)
[Fibre Channel] O Nome_Identificador (Name_Identifier) comum entre todos os
N_Ports que estão associados com a mesma interface física, é definida como o
F_Port_Name do F_Port que está conectado à interface física.
Persistence (persistência)
[Sistema Computacional] Um sinônimo de não-volatilidade, utilizado para
distinguir dados e metadados na memória DRAM, que são perdidos quando há
falta de energia elétrica e também os dados em armazenamento não-volátil
(disco, fita, memória DRAM com bateria, etc.) a qual sobrevive ou persiste após
quedas de energia.
Personally Identifiable Information (PII) (informação pessoalmente
identificável)
[Segurança de Dados] Informações associadas a uma pessoa, conforme
definido na ISO / IEC 29100
Petabit (Pbit)
[Geral] Representação de 1,000,000,000,000,000 (1015) bits.SNIA utiliza a
convenção de base 10 geralmente encontrada na literatura científica relacionada
a I/O. A utilização de base 2 (1,125,899,906,842,624, i.e., 250) é comumente
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utilizada em literaturas de sistemas computacionais (engenharia de computação)
e software.
Vide: Pebibit.
Petabyte (PB)
[Sistema Computacional] Acrônimo para 1.000.000.000.000.000 (1015) bytes.
A SNIA utiliza base 10, convenção geralmente encontrada na literatura científica
relacionada a I/O ao invés da base 2 (1,125,899,906,842,624, i.e., 250)
convenção comum em Sistema Computacional e literatura de software.
Vide também Pebibyte.
Phy
[SCSI] Um transceptor usado para configurar conexões físicas entres
dispositivos SCSI.
Existem diferentes transceptores para cada protocolo de transporte. O SAS, por
exemplo, usa quatro fios que compreendem dois pares de sinais diferenciais.
Alguns outros fabrics utilizam cabo óptico.
Physical configuration (configuração física)
[Geral] Instalação, remoção ou reinstalação de discos, cabos, HBAs, e outros
componentes requeridos para a funcionalidade de um sistema ou subsistema.
A configuração física é tipicamente entendida como assinalamento de
endereços, como por exemplo, um número de slot PCI, um SCSI target ID ou um
Número de Unidade Lógica (LUN), etc. Vide configuração de array (array
configuration), configuration (configuração).
Physical block (bloco físico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma área física em uma mídia de
gravação na qual o dado é armazenado, distinta da visão do bloco lógico e
virtual tipicamente apresentada para o ambiente operacional pelos dispositivos
de armazenamento.
Physical block address (endereço de bloco físico)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O endereço de um bloco físico, por
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exemplo, um número que pode ser algoritmicamente convertido para um local
físico ou mídia de gravação.Physical disk (disco físico)
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco que não é virtual.
2. [Sistema Operacional] Uma visão do sistema operacional de um dispositivo de
armazenamento online.
Physical extent (extensão física)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um número consecutivo de blocos
endereçáveis em um disco. Extensões físicas são criadas por softwares de
controle como blocos nos grupos de redundância e conjunto de volumes.
Chamado pelo ANSI de p_extent.
Physical extent block number (número de bloco de extensão física)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Posição relativa de um bloco dentro de
uma extensão física. É utilizado para o desenvolvimento de nível superior para
construção de mapeamento de dados “striped” em arrays em RAID, não para
aplicações ou endereçamento de dados.
PII[Segurança de Dados] Acrônimo de Personally Identifiable Information.
PiB
PiByte
[Geral] Abreviação de Pebibyte.
PKCS
[Segurança de Dados] Acrônimo de Public Key Cryptography Standards.
PKI
[Segurança de Dados] Acrônimo de Public Key Infrastructure.
Plaintext
[Segurança de Dados] Informação sem criptografia.
Platform (Plataforma)
[Fibre Channel] Uma entidade física que contémnós.
Plataformas incluem todos os dispositivos finais que estejam ligados a um
Fabric, por exemplo, servidores e subsistemas de armazenamento. A
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comunicação entre plataformas ocorrem em uma SAN (Storage Area Network)
utilizando as facilidades de um Fabric ou outra topologia.
Platform as a Service (PaaS) (Plataforma como serviço)
[Serviços] Entrega através de uma rede de ambientes de programação
virtualizada, consistindo em uma pilha de implementação de aplicações, com
base em um ambiente computacional virtual. Tipicamente PaaS é baseado em
IaaS tanto auto provisionado quanto sem aprovisionamento, sendo a cobrança
baseada em consumo.
PLDA
[Fibre Channel] Acrônimo de Private Loop Direct Attach.
PLOGI
[Fibre Channel] Abreviação para Port Login.
PN_Port
[Fibre Channel] Basicamente uma porta física de Fibre Channel em um nó
Point of encryption (ponto de encriptação)
[Segurança de dados] Localização dentro da infraestrutura de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) onde os dados são criptografados no seu
caminho para o dispositivo de armazenamento (3.43) e, inversamente, onde os
dados são descriptografados quando acessados pelo dispositivo de
armazenamento. [ISO / IEC 27040]
O ponto de criptografia é aplicável apenas para dados em repouso.
Point In Time copy (PIT copy) Cópias de Instantâneos ou Cópias de Ponto
no Tempo
[Recuperação de Dados] Uma cópia plenamente utilizável de uma coleção
definida de dados que contém uma imagem dos dados como ela aparece em um
único instante no tempo (Instantâneo).
Uma cópia PIT é considerada como tendo ocorrido logicamente em um ponto no
tempo, mas implementações podem executar cópias totais ou parciais em outros
instantes (por exemplo, através da reprodução do log de banco de dados ou
rollback), desde que o resultado seja uma cópia consistente dos dados como ela
se encontrava em tal instante. Implementações podem restringir cópias point in
time para serem somente leitura ou permitirem escritas subsequentes na cópia.
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Três classes importantes da cópia point in time são: quebra de espelhamento
(split mirror), blocos alterados, e concorrência. Remapeamento de ponteiros
(Pointer remapping) e a cópia durante a escrita são técnicas de implementação
geralmente utilizados para as duas últimas classes.
Vide Snapshot
Pointer copy (cópia ponteiro)
[Recuperação de Dados] Uma cópia de ponto no tempo feita utilizando técnicas
de remapeamento de ponteiros.
Pointer remapping (remapeamento de ponteiros)
[Recuperação de Dados] Uma técnica para manter uma cópia de ponto no
tempo na qual ponteiros para os dados de origem e cópia são mantidos.
Quando um dado é sobrescrito, uma nova localização é escolhida para o dado
atualizado, e um ponteiro para este dado é remapeado para o mesmo. Se a
cópia for somente para leitura, os ponteiros para este dado não são modificados.
Vide cópia durante a escrita (copy-on-write).
Policy - (política) conforme a RFC3198
[Geral] Uma meta definida, curso ou método de ação para guiar e determinar
decisões presentes e futuras.
2. [Gerenciamento] Políticas como um conjunto de regras para administrar,
gerenciar e controlar o acesso a recursos de rede [RFC 3060].
As políticas são implementados ou executados dentro de um contexto particular,
como por exemplo, as políticas definidas dentro de uma unidade de negócios.
Vide: policy goal e policy rule.
Policy goal (objetivo de política) conforme a RFC3198
[Gerenciamento] Metas são objetivos ou estado desejado com intenção de ser
mantido por um sistema de política.
No maior nível de abstração de política, estas metas são mais diretamente
descritas nos negócios que em termos técnicos. Por exemplo, uma meta pode
significar que uma aplicação particular opera em uma rede como se ele tivesse
uma rede dedicada em vez de usar uma infraestrutura compartilhada. ‘Metas de
política’ podem incluir os objetivos de um acordo de nível de serviço, como
também o assinalamento de recursos para uma aplicação ou indivíduo. O
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sistema de política pode ser criado para automaticamente forçar atingir uma
meta através de respostas (feedback) a respeito do atingimento da meta (como
o nível de serviço).
Policy processor (processador de políticas)
[Sistema Computacional] Em um dispositivo inteligente, o processador que
coordena todas as atividades.
Processadores de políticas são usualmente acrescidos por processadores
adicionais, máquinas de estado ou sequenciadores que executam funções de
baixo nível requeridas para a implementação de todas as políticas.
Policy rule – (regra de política) conforme a RFC3198
[Gerenciamento] Uma construção básica de blocos de um sistema baseado em
políticas. O vínculo de um conjunto de ações à um conjunto de condições, onde
as condições são avaliadas para determinar se as ações serão executadas
[RFC3060].
Port (porta)
[Rede] A entrada ou saída de uma rede de armazenamento de dados.
[Rede] Um ponto de conexão para um dispositivo periférico ou um programa de
aplicação.
Portas podem ser lógicas, físicas ou as duas ao mesmo tempo. Exemplos
incluem porta Fibre Channel, suíte de portas Internet Protocol (IP) e portas
SCSI.
Uma porta Fibre Channel provê interface física de conexão para outra porta
Fibre Channel. Isto inclui o transmissor, receptor e a associação lógica em cada
ponta de um enlace dentro de um nó. Podem existir múltiplas portas por nó.
Cada porta é identificada por um único World Wide Port Name (WWPN) e é
associado a um único Port_ID (identificador de porta) que é o endereço Fibre
Channel utilizado para roteamento. Portas podem ser implementadas em
adaptadores para servidores (Host Bus Adapters ou HBAs), adaptadores de
equipamentos de armazenamento de dados (Storage Adapters – SAs),
roteadores, switches, bridges, gateways, etc. e podem ter diferentes modos de
operação lógica, como N_Port, F_Port, FL_Port, E_Port e B_Port.
Ethernet utiliza identificadores Media Access Control (comumente referido como
endereços MAC) para distinguir canais lógicos separados conectando duas
portas na mesma interface física de transporte de rede.
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O Protocolo de Controle de Transmissão (Transmission Control Protocol – TCP)
e o Protocolo de Datagrama de Usuário (User Datagram Protocol-UDP) da suíte
de protocolos de internet, utiliza portas lógicas como pontos de comunicação,
incluindo o lado do cliente (origem da requisição de aplicação) e o lado do
servidor, conhecido como portas para acesso a serviços. Estas são listadas no
arquivo /etc/services de um sistema operacional baseado em Unix.
Uma porta de um barramento SCSI provê um meio que permite um dispositivo
conectar o driver e receptores ao cabo de barramento paralelo.
Uma porta lógica SCSI é uma porta iniciadora (initiator) ou um alvo (target); ela é
uma entidade lógica que origina ou processa os comandos SCSI (inclusive
transferência de dados) e requisições de gerenciamento de tarefas.
Port_ID
[Fibre Channel] Formalmente referenciado como N_Port_ID, um endereço único
de 24 bits usado para roteamento do frame e atribuído a um N_Port ou NL_Port.
A hierarquia do Port_ID inclui um ID de Domínio de 8 bits (tipicamente o número
do switch), um ID de Área de 8 bits (uma porta ou grupo de portas do switch),
um ID do dispositivo de 8 bits (tipicamente 00 para N_Ports ou para NL_Ports o
ALPA (Arbitrated Loop Physical Address) atribuído durante o laço de
inicialização. O Port_ID da porta de origem (S_ID) e o Port_ID da porta de
destino (D_ID) é usado no cabeçalho do frame Fibre Channel para roteamento.
Port_Name
[Fibre Channel] Um Name_Identifier que é associado com uma porta Fibre
Channel.
Port VF_ID (VF_ID de porta)
[Fibre Channel] Um VF_ID configurável que é associado com qualquer quadro
não marcado, recebido por um multiplexador VF (virtual fabric).
Port bypass circuit
[Fibre Channel] Um circuito que automaticamente abre e fecha um loop arbitrado
do Fibre Channel, portanto este nó pode ser adicionado ou removido do loop
com uma impacto mínimo das operações.
Circuitos de desvio de porta são tipicamente encontrados em hubs Fibre
Channel e gavetas de discos.
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Port login (login de porta)
[Fibre Channel] O processo de login porta-a-porta no qual um initiator Fibre
Channel estabelece uma sessão com o target.
Port name (nome de porta)
[Fibre Channel] Um identificador único de 64 bits assinalado para uma porta
Fibre Channel.
POST
[Sistema Computacional] Acrônimo de Power On Self-Test.
post-process data deduplication
[Sistema de Armazenamento de Dados] Desduplicação de dados sendo
executado após o armazenamento no sistema.
Power conditioning (condicionamento de energia)
[Geral] A regulagem da energia elétrica suprida à um sistema, portanto um
intervalo aceitável de voltagem e frequência são mantidos.
Power Distribution Unit (PDU)
[Sistema Computacional] Um dispositivo que distribui energia e normalmente
monitora o consumo de energia de outros dispositivos em um sistema.
Power Efficiency
[Sistema Computacional] Representação de Eficiência Elétrica.
Power On Self Test (POST) (autoteste na energização)
[Sistema Computacional] Um conjunto de programas de diagnósticos
armazenados internamente, que são executados por dispositivos inteligentes
quando estes são energizados, que verifica a integridade básica do hardware
antes que o software seja executado no mesmo.
power supply
[Sistema Computacional] Um componente que converte a entrada de uma
tensão AC ou DC para um ou mais saídas de tensão DC com o principal objetivo
de alimentar um sistema ou subsistema. As fontes de alimentação podem ser
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redundantes e serem trocadas sem a necessidade de uma parada no sistema
(hot swappable).
power supply efficiency
[Sistema de Armazenamento de Dados] Eficiência elétrica de uma fonte de
alimentação não incluindo a alimentação do ventilador necessário para seu
resfriamento.
Preferivelmente, qualquer potência necessária para a manutenção do
fornecimento de energia dentro dos limites de temperatura seriam incluídos no
cálculo
Power Supply Unit (PSU)
[Sistema Computacional] Sinônimo para fontes de alimentação.
PP
[Segurança de Dados] Acrônimo de Protection Profile.
PQI
[SCSI] Abreviação para PCI Express Queuing Interface.
Present (apresentar)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Fazer aparecer ou tornar disponível.
Sistemas de controle de RAID e gerenciadores de volumes apresentam discos
virtuais para os servidores. Sinônimo de exportar.
preservation
[Gerenciamento de Dados] Os processos e operações envolvidos no sentido de
garantir a capacidade de ler, interpretar, autenticar, garantir e proteger contra a
perda de dados ou informações ao longo do ciclo de vida.
preservation object
[Retenção de Longo Prazo] A unidade básica de dados ou informações que é
preservada por um sistema de preservação.
O pacote The Archival Information Package (AIP) definida no sistema Open
Archival Information System (OAIS) é um exemplo de um objeto de preservação.
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preservation system (sistema de prevenção)
[Retenção de Longo Prazo] Um repositório que, seja como a sua única ou uma
de suas muitas incumbências, compromete-se a preservação a longo prazo
dos dados ou informações sob sua custódia.
Primitive sequence (sequência primitiva)
[Fibre Channel] Em um fluxo de dados utilizando codificação 8B/10B, é um
conjunto ordenado transmitido repetida e continuamente até o recebimento de
uma resposta específica.
Primitive signal (sinal primitivo)
[Fibre Channel] Em um fluxo de dados usando codificação 8B/10B, é um
conjunto ordenado com um significado especial como um idle ou Receiver
Ready (R_RDY).
Principal
[Gerenciamento] [Segurança de Dados] Abreviação para security principal.
Privacy (privacidade)
[Segurança de Dados] O direito de uma entidade (normalmente um indivíduo ou
uma organização) agindo em seu próprio nome para determinar o grau no qual a
confidencialidade de sua informação privada é mantida. [ISO/IEC 27000]
privacy breach (quebra de privacidade)
[Segurança de Dados] Um evento que explora uma vulnerabilidade para
revelar PII, ou gera uma perda de controle sobre PII.
private cloud (nuvem privada)
[Serviços] Entrega de SaaS, PaaS, IaaS e / ou DaaS a um conjunto restrito de
clientes, geralmente dentro de uma única organização.
Nuvens Privadas são criadas por questões de confiança.
Private key (chave privada)
[Segurança de Dados] A chave criptográfica em um sistema assimétrico de
criptografia que não é publicada.
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Private key cryptography (criptografia de chave privada)
[Segurança de Dados] Uma metodologia de encriptação na qual o encriptador e
o decriptador utilizam a mesma chave, a qual precisa ser mantida em segredo.
Vide: sistema de symmetric cryptosystem.
Private loop (loop privado)
[Fibre Channel] Um loop arbitrado Fibre Channel não conectado a um Fabric.
Private loop device (dispositivo de loop privado)
[Fibre Channel] Um dispositivo Fibre Channel de loop arbitrado que não suporta
login de Fabric.
privilege (privilégio)
[Segurança de Dados] Um direito concedido a um indivíduo, um programa ou
processo. [CNSSI-4009]
Privileged user (usuário privilegiado)
[Segurança de Dados] Um usuário que, pela virtude da função ou senioridade,
recebeu poderes em um sistema que é significantemente maior que a maioria
dos usuários do mesmo sistema.
Tais pessoas incluem, por exemplo: os administradores de sistemas,
administradores de sistemas de armazenamento e administradores de rede,
responsáveis por manter tais recursos disponíveis e para isto podem precisar de
privilégios para criar novos perfis de usuário, assim como adicionar ou alterar o
privilégio e direitos de acesso dos usuários existentes.
Process policy (política de processo)
[Fibre Channel] Uma política tratadora de erros que permite que uma N_Port
continue processando os frames de dados seguindo a detecção de um ou mais
frames perdidos em uma seqüência.
Process_Associator
[Fibre Channel] Um valor no Association_Header que identifica um processo ou
um grupo de processos em um nó.
Processos de comunicação em diferentes nós usam Process_Associators para
endereçar um ao outro. Processos de origem tem o Process_Associators do nó
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originador (initiator); processos de resposta tem o Process_Associators do nó de
destino (target).
Profile (perfil)
[Padrões] Um subconjunto apropriado de um padrão que suporta a
interoperabilidade através de um conjunto de produtos ou em uma aplicação
específica.
Um perfil é uma fatia vertical através de um padrão contendo elementos físicos,
lógicos e comportamentais necessários para a interoperabilidade.
Proprietary interconnect (interconexão proprietária)
Proprietary I/O bus (barramento de I/O proprietário)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um barramento de I/O (de um servidor
ou dispositivo) cujas características de transmissão e protocolos são
propriedades intelectuais de um único fabricante e requerem permissão deste
para serem implementadas em produtos de outros fabricantes.
Vide open interconnect.
Protected space (espaço protegido)
Protected space extent (extensão de espaço protegido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um espaço no equipamento de
armazenamento de dados disponível para uma aplicação em uma extensão
física que pertence a um grupo de redundância.
Protection Profile (PP) (perfil de proteção)
[Segurança de Dados] Um conjunto de segurança funcional independente da
implementação e requerimentos de segurança para uma categoria de produtos
de TI que atende às necessidades específicas do consumidor.
PPs são comumente associadas à ISO 15408.
protocol (protocolo)
[Geral] Um conjunto de regras que controla a interação entre duas ou mais
entidades em comunicação entre elas, por exemplo: portas TCP, processos
Fibre Channel FC-4 e humanos educados.
Regras precisam especificar os formatos de um conjunto de mensagens de
comunicação, e em qual sequência são esperadas para ocorrer.
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Protocol Data Unit (PDU) (Unidade de Dados de Protocolo)
1. [Rede] Mensagem única entre dois nós de rede utilizados para comunicação.
2. [iSCSI] Termo utilizado para descrever uma mensagem iSCSI enviada para
um target ou initiator em uma conexão iSCSI.
provenance (procedência)
[Geral] Informação referente à origem, procedência, custódia e propriedade de
um item.
Proxy Fabric (Fabric proxy)
[Fibre Channel] Em um ambiente IFR, o Fabric associado remotamente à uma
Nx_port Proxy.
Proxy Nx_Port (Nx_Port proxy)
[Fibre Channel] Um papel de uma Nx_Port em um ambiente IFR.
Na perspectiva de um Fabric remoto (Proxy), uma Nx_Port assume o papel de
Nx_Port Proxy.
PSU
[Sistema Computacional] Acrônimo de Power Supply Unit (Fonte de
Alimentação).
public cloud (nuvem pública)
[Serviços] Entrega de SaaS, PaaS, IaaS e / ou DaaS a um conjunto
relativamente irrestrito de clientes.
public key (chave pública)
[Segurança de Dados] Uma chave criptográfica que é publicada para propósitos
de encriptação assimétrica com uma entidade que tem a chave privada.
public key cryptography (criptografia de chave pública)
[Segurança de Dados] Sinônimo de encriptação assimétrica.
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Public Key Infrastructure (PKI) (Infra-estrutura de Chave Pública)
[Segurança de Dados] Uma coleção de software, hardware, pessoas e
processos que facilitam a criação da segurança e gerenciamento de certificados
digitais.
public loop (loop público)
[Fibre Channel] Um loop arbitrado de Fibre Channel conectado a um Fabric.
public loop device (dispositivo de loop público)
[Fibre Channel] Um dispositivo Fibre Channel de loop arbitrado que suporta
Fabric login e serviços.
pull technology (tecnologia pull)
[Sistema Computacional] A transmissão de informação em resposta à solicitação
da mesma. Um exemplo da tecnologia pull é o polling.
Vide: push technology.
Pulverization (pulverização)
[Segurança de Dados] Um método de higienização que reduz dispositivos ou
componentes para partículas finas de um tamanho especificado.
A pulverização está relacionada com a fragmentação, mas geralmente usa um
processo de trituração em oposição a um processo de corte. [ISO/IEC 27040]
Purge (purgar)
1. [Segurança de Dados] Uma classe de higienização que torna a recuperação
inviável usando técnicas de laboratório de última geração, mas que preserva os
meios de armazenamento em um estado potencialmente reutilizável. [ISO/IEC
27040]
2. [Sistema de Armazenamento] O processo de devolver um dispositivo de
armazenamento de estado sólido a um estado no qual as gravações
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subsequentes são executadas, o mais próximo possível, como se o dispositivo
nunca tivesse sido utilizado e não contivesse dados válidos.
Vide: FOB.
push technology (tecnologia push)
[Sistema Computacional] A transmissão de informação de uma origem ou
initiator sem a solicitação da origem para envio da informação.
Um exemplo da tecnologia push é o SNMP trap.
Vide: pull technology.
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Q
QoS
[Gerenciamento] Acrônimo de Quality of Service.
Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço)
[Gerenciamento] Uma técnica para gerenciar os recursos de um sistema
computacional, como por exemplo, largura de banda especificando parâmetros
visíveis para o usuário tal como o tempo de entrega de uma mensagem.
Regras de políticas são usadas para descrever a operação de elementos de
rede para garantir o QoS. Padrões de protocolo relevantes para o QoS no IETF
são o RSVP (Resource Reservation Protocol) e COPS (Common Open Policy
Service). RSVP permite que a largura de banda seja reservada com
antecedência, enquanto COPS permite roteadores e switches obterem regras de
políticas de um servidor.
quiesce
[Recuperação de Dados] Trazer um dispositivo ou uma aplicação para o estado
quiescente ou latente.
quiescent state (estado quiescente)
[Recuperação de Dados] Um estado de aplicação ou dispositivo em que (a.) a
aplicação ou dispositivo está apta para operar, (b.) todos os seus dados estão
consistentes e armazenados em unidades de armazenagem não volátil, (c,)
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processamento foi suspenso e há não há tarefas em andamento, ou seja, todas
as tarefas ou foram concluídas ou não foram iniciadas.
quota (quota)
[Sistema de Arquivos] Um limite que restringe a quantidade de recursos, como
espaço em disco para o usuário, grupo ou estrutura de diretório a ser
consumido.

R
RADIUS
[Segurança de dados] Acrônimo de Remote Authentication Dial In User Service.
RAID
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Redundant Array of
Independent Disks.
A frase “Redundant Array of Independent Disks” foi adaptada a partir do
documento de SIGMOD de 1988, “A Case for Redundant Arrays of Inexpensive
Disks”.
RAID 0
RAID Level 0 (RAID Nível 0)
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[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de striping de dados.
RAID 1
RAID Level 1 (RAID Nível 1)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de espelhamento.
RAID 2
RAID Level 2 (RAID Nível 2)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de RAID na qual um código
de Hamming computado em “stripes” de dados em alguns discos do array, são
armazenados nos discos remanescentes e servem para verificação de dados
(paridade).
RAID 3
RAID Level 3 (RAID Nível 3)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É uma forma de RAID com paridade
onde assume-se que todos os discos têm sua rotação sincronizada e o tamanho
de stripe de dados não é maior que o tamanho do bloco exportado.
RAID 4
RAID Level 4 (RAID Nível 4)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É uma forma de RAID com paridade em
que cada disco opera independentemente e o tamanho de stripe de dados não é
menor que o tamanho do bloco exportado e todos os dados de paridade para
verificação são armazenados em um disco.
RAID 5
RAID Level 5 (RAID Nível 5)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É uma forma de RAID com paridade
onde cada disco trabalha independentemente, o tamanho de stripe de dados
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não é menor que o tamanho do bloco exportado e a paridade de checagem é
distribuída em todos os discos do array em que o RAID se encontra.
RAID 6
RAID Level 6 (RAID Nível 6)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Qualquer forma de RAID que pode
continuar executando leituras e escritas em todos os discos do RAID mesmo
com a falha em dois discos simultaneamente.
Diversos métodos, incluindo: dupla checagem de computação de dados
(paridade e Reed Solomon), dupla checagem ortogonal de paridade de dados e
paridade diagonal foram usados para implementar o RAID 6.
RAID array (Array RAID)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Abreviação de Redundant Array of
Independent Disks.
RAIN
[Armazenamento] Acrônimo de Redundant Array of Independent Nodes (Matriz
Redundante de Nós Independentes)
Raised floor (piso elevado)
[Geral] Um piso elevado que fornece espaço para passagem de cabos entre os
gabinetes de equipamentos e o fluxo de ar frio do ar condicionado.
Muitos sistemas de mainframe em gabinete fechado são projetados com a
entrada de ar frio pela parte de trás e a saída de ar quente na parte superior.
RAMdisk
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma quantidade memória de acesso
aleatório (RAM) de um sistema gerenciado por software e apresentado para
aplicações como um disco de alta performance.
RAMdisks geralmente emulam características funcionais de I/O do disco, mas, a
menos que implementado com um hardware especial para fazer seu conteúdo
permanente, eles não podem tolerar a perda de energia sem perda de dados.
Vide: solid state disk
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random I/O (I/O aleatório)
random I/O load (carga de I/O aleatório)
random reads (leituras aleatória)
random writes (escritas aleatória)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Qualquer carga de I/O cuja requisições
de leitura e/ou escrita executadas sequencialmente não especificam dados em
endereços adjacentes.
O termo I/O aleatório é geralmente utilizado para designar qualquer carga de I/O
que não é sequencial, sendo ou não a distribuição do posicionamento dos dados
de fato aleatória. I/O aleatório é característica de aplicações que requerem
operações de I/O intensamente.
Vide: Sequential I/O
random number (número aleatório)
[Geral] Um número que possui propriedades de aleatoriedade ou
imprevisibilidade.
Há três classes básicas de número aleatório. Números determinísticos ou
pseudo aleatórios são gerados por um algoritmo que produz uma sequência
previsível de valores a partir de um valor inicial chamado semente. Números
aleatórios criptograficamente seguros são produzidos em uma sequência que,
deterministicamente falando, não podem ser descobertos ou computados pela
análise de números anteriores na sequência. Geradores não-determinísticos
incorporaram entrada de alguma fonte física imprevisível que está fora do
controle humano.
random relative offset (offset relativo aleatório)
[Fibre Channel] Um algoritmo de controle de transmissão em que cada frame
contém sub-blocos que compreende um bloco de informação podem ser
transmitidos em qualquer ordem.
rank
1. [Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de posições de discos
físicos em um gaveta, normalmente denotando que os discos são ou podem ser
do membros do mesmo disk array.
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2. [Sistema de Armazenamento de Dados] O conjunto de identificadores
correspondentes em todos os dispositivos controladoras de barramento de I/O.
3. [Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de stripe em um grupo de
redundância.
Por causa da diversidade de significados atribuídos a este termo pelos
desenvolvedores de subsistemas de disco as publicações da SNIA utilizam esse
termo o mínimo possível.
RAS
1. [Sistema Computacional] Acrônimo para Reliability, Availability and
Serviceability.
2. [Windows] Acrônimo para Remote Access Service (Windows NT dialup
networking server).
raw capacity (capacidade bruta)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A soma total da
capacidade endereçável dos dispositivos de armazenamento em um sistema de
armazenamento.
A capacidade endereçável de um dispositivo de armazenamento é geralmente
entendida como sendo o número de bytes disponíveis para serem gravados via
SCSI ou outro protocolo equivalente. Isto não inclui espaço não endereçável,
dados ECC (código de correção de erros), áreas de remapeamento,
lacunas Inter setoriais e assim por diante. Vide capacidade teórica (theoretical
capacity).
raw partition (partição raw)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma partição de disco não gerenciada
por um gerenciador de volumes, onde a aplicação acessa diretamente o disco.
O termo “raw partition” é frequentemente encontrado em discussões de sistemas
de banco de dados porque muitos fabricantes recomendam volumes ou arquivos
subjacentes para armazenamento do banco de dados, enquanto outros
recomendam armazenamento direto em “raw partitions”.
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raw partition backup (backup de partição raw)
[Recuperação de Dados] Cópia bit-by-bit da imagem de uma imagem de
partição.
O backup de partição raw não incorpora informações sobre os objetos contidos
na partição e por isso não pode ser usado para restauração individual de
objetos.
Vide: disk image backup.
RBAC
[Segurança de dados] Acrônimo de Role-based Access Control.
read/write head (cabeça de leitura/escrita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É a gravação magnética ou óptica em
um dispositivo de disco.
Cabeças de leituras/escritas são usadas tanto para escrever um dado alterando
o estado da mídia como para ler um dado por sensoriamento das alterações. Os
discos tipicamente têm cabeças de leitura/escrita, enquanto as fitas em cada
leitura e escrita muitas vezes são feitas usando cabeças separadas.
ready idle
[Sistema de Armazenamento de Dados] O mesmo que idle.
real time copy (cópia em tempo real)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para espelhamento.
real time data deduplication (desduplicação de dados em tempo real)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de inline data deduplication
rebuild (reconstrução)
rebuilding (reconstrução)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É a regeneração e gravação em um ou
mais discos sobressalentes de todos os dados de usuário e dados de checagem
de um disco com falha em um array espelhado ou com RAID.
Em muitos arrays, a reconstrução pode ocorrer enquanto as aplicações estão
acessando os dados nos discos virtuais dos arrays.
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receiver (receptor)
1. [Geral] Uma interconexão ou um dispositivo da rede que inclui um detector e
circuitos eletrônicos de processamento de sinais.
2. [Geral] Um circuito que converte um sinal de mídia óptica ou elétrica
(possivelmente ressincronizado) para um sinal lógico elétrico serial.
3. [Fibre Channel] Uma parcela de uma Link_Control_Facility dedicada a receber
um fluxo de bits codificado, convertendo o fluxo em caracteres de transmissão, e
decodificando os caracteres usando as regras especificadas pelo FC-0.
receptacle (receptáculo)
[Rede] Metade fêmea do conector de interface ou de um transmissor ou
receptor.
reconstruction (reconstrução)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de rebuilding.
Recorded Volume Serial Number (RVSN) (Número de Série de Volume
Gravado)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de media ID.
recovery (recuperação)
[Recuperação de Dados] É a recriação de um estado operacional do passado de
uma aplicação inteira ou ambiente computacional.
A recuperação é requerida após uma aplicação ou ambiente computacional
tenha sido destruído ou inutilizado. Isto também pode incluir a restauração dos
dados da aplicação se estes dados também foram destruídos.
Recovery Point Objective (RPO) (Objetivo de Ponto de Recuperação)
[Recuperação de Dados] É o período máximo aceitável anterior a uma falha ou
um desastre durante a alteração do dado onde pode haver perda como
consequência da recuperação.
Alterações de dados anteriores a falha ou desastre por um mínimo período de
tempo são preservados pela recuperação. Zero é um valor válido e é equivalente
ao requerimento de “nenhum dado perdido”.
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Recovery Time Objective (RTO) (Objetivo de Tempo de Recuperação)
[Recuperação de Dados] É o período máximo aceitável para trazer uma ou mais
aplicações e os dados associados a ela, de volta de uma falha, para um estado
operacional correto.
red (vermelho)
[Segurança de dados] No contexto de análise de segurança, a designação
aplicada para sistemas de informação e áreas associadas, circuitos,
componentes e equipamentos no qual informações sensíveis estão sendo
processadas.
red/black concept (conceito vermelho/negro)
[Segurança de dados] É a separação dos circuitos elétricos e eletrônicos,
componentes, equipamentos e sistemas que manipulam informações sensíveis
(vermelho) na forma elétrica daqueles que gerenciam informações que não
sejam sensíveis (negro) da mesma forma.
reduced mode (modo reduzido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de modo degradado.
reduction (redução)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É a remoção de um disco de um array
RAID, colocando o array em modo degradado.
Redução na maioria das vezes ocorre por causa de uma falha do disco membro,
entretanto, algumas implementações de RAID permite redução para fins de
gerenciamento do sistema.
redundancy (redundância)
[Geral] A inclusão de componentes extras de um determinado tipo de produto
em um sistema (além daqueles exigidos pelo sistema para realizar suas
funções) com o propósito de possibilitar operações contínuas em um evento de
falha de um componente.
redundancy group (grupo de redundância)
[Sistema de Armazenamento de Dados]
Uma coleção das extensões organizadas com a finalidade de fornecer proteção
de dados.
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Em um grupo de redundância, um único tipo de proteção de dados é
empregado. Toda a capacidade usável de armazenamento em um grupo de
redundância é protegida pela checagem dos dados armazenados dentro do
grupo, e os armazenamentos externos não usáveis para o grupo de redundância
são protegidos pela checagem dentro dele.
redundancy group stripe (stripe de grupo de redundância)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de sequências (stripes) de
blocos de extensão física correspondentemente numerados em cada uma das
extensões físicas compreendendo um grupo de redundância.
O blocos de dados de checagem em um stripe de grupo de redundância
protegem o espaço nesse stripe.
redundancy group stripe depth (stripe depth de grupo de redundância)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É o número de blocos de extensão
fisicamente numerados consecutivamente em uma extensão física (stripe) de um
stripe de um grupo de redundância.
No modelo convencional de mapeamento de dados striped, o stripe depth do
grupo de redundância é o mesmo para todos os stripes em um grupo de
redundância.
redundant (componentes) (redundante)
[Sistema Computacional] Componentes do sistema que têm a capacidade para
substituir outro em um dos componentes falha, então o sistema pode continuar a
executar esta função.
Em subsistemas de armazenamento as unidades de distribuição de energia,
fontes de energia, dispositivos de refrigeração e as controladoras são algumas
vezes configuradas para serem redundantes. Os discos que compreendem um
conjunto de espelhamento são redundantes. Os discos membros de um array
RAID com paridades são redundantes, desde que os discos que sobreviveram
possam coletivamente substituir a função de um disco com falha.
redundant (configuração, sistema) (redundante)
[Sistema Computacional] Um sistema ou configuração de um sistema em que a
tolerância à falha é alcançada pela presença de instâncias redundantes de todos
os componentes que são críticos para a operação do sistema.
Redundant Array of Independent Disks (RAID) (Array Redundante de
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Discos Independentes)
[Sistema de Armazenamento de Dados] É um array de discos na qual parte da
capacidade física de armazenamento é usada para armazenar informações
redundantes sobre os dados de usuários armazenados no restante da
capacidade de armazenamento.
As informações redundantes possibilitam a regeneração dos dados do usuário
em um evento em que um membro do array de disco ou caminho de acesso
falham. Embora isto não esteja em conformidade com esta definição, striping de
disco algumas vezes é referido como RAID (RAID Level 0).
Vide: Berkeley RAID Levels.
Redundant Array of Independent Nodes (Matriz Redundante de Nós
Independentes)
[Armazenamento] Um conjunto de nós de servidores em rede com software que
fornece e mantém pools de alta disponibilidade da capacidade de
armazenamento.
reference data (dados de referência)
[Gerenciamento de Dados] Sinônimo de conteúdo fixo.
reference information (informação de referência)
[Gerenciamento de Dados] Sinônimo de conteúdo fixo.
Refreshment (renovação)
[Retenção de Longo Prazo] Um tipo de migração onde o conteúdo de algumas
mídias é copiado para novas mídias do mesmo tipo.
regeneration (regeneração)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Recriação dos dados de usuário de um
disco com falha em um array RAID usando checagem dos dados a partir dos
membros sobreviventes.
A regeneração talvez seja usada para recuperar dados de um erro irrecuperável
em uma mídia. O dado em um array RAID com paridade é regenerado pela
operação digital XOR (exclusive OR) do conteúdo dos blocos correspondentes
dos discos restantes do array. Os dados em um RAID array nível 6 são
regenerados escolhendo o mais conveniente algoritmo de paridade e
executando-o.
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registered state change notification (notificação registrada de mudança de
estado)
[Fibre Channel] Uma função do switch Fibre Channel que permite notificação
para os nós registrados se alguma alteração ocorrer para os outros nós
especificados.
rejoin mirror (reunir espelhamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Trazer o componente em split mirror de
volta para o espelhamento.
Quando processo de resilvering termina, o componente do espelhamento tornase idêntico para todos os componentes espelhados.
rekeying (rechaveamento)
[Segurança de dados] O processo de alteração de chave usado em uma sessão
de comunicação corrente.
relative offset (offset relativo)
[Fibre Channel] É um deslocamento expressado em bytes usado para dividir a
quantidade de dados dentro dos blocos ou sub blocos para transmissão em
frames separados.
Offsets relativos são usados para reagrupar dados no receptor e verificar se
todos os dados chegaram.
relative offset space (espaço de offset relativo)
[Fibre Channel] Um espaço numérico definido para o envio para o protocolo de
nível superior para uma categoria de informação.
A escala começa em zero, representando a origem definida pelo nível superior,
e estende a um valor o mais elevado. Os valores deslocados relativos são
exigidos para encontrar-se dentro do espaço de offset relativo.
Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
[Segurança de dados] Um protocolo de autenticação e rastreabilidade usado por
muitos provedores de internet (ISPs).
Informações como usuário e senha são fornecidos quando uma conexão é feita.
Esta informação é passada para o servidor RADIUS que verifica a informação a
fim de autorizar o acesso ao sistema. RADIUS é definido na RFC 2865.
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Removable media library (biblioteca de mídia removível)
[Backup] Sinônimo para biblioteca de mídia/fita.
Removable media storage device (dispositivo de armazenamento de mídia
removível)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo de armazenamento
concebido de modo que suas mídias de armazenamento possam ser
prontamente removidas e inseridas.
Fitas, CD-ROMs e discos ópticos são dispositivos de mídia removível.
replacement disk (disco de substituição)
Um disco disponível para o uso como substituto de um disco, membro em um
disk array, que tenha falhado.
Replacement Unit (RU) (Unidade Substituível)
[Geral] Um componente ou um conjunto de componentes em um sistema que
são substituídos quando algum componente ou qualquer parte deste conjunto
falha.
Unidades substituíveis talvez sejam substituídas em campo ou elas talvez
precisem que o sistema que elas fazem parte sejam enviadas para a fábrica ou
reparadas em laboratórios técnicos. Unidades de substituição em campo podem
ser substituídas pelo cliente (CRU), ou a substituição talvez necessite de serviço
técnico especializado. Tipicamente unidades substituíveis em um subsistema de
discos incluem discos, placas controladoras lógicas, fontes de energia,
dispositivos de ventilação e cabos. Unidades substituíveis podem ser cold
swappable, warm swappable ou hot swappable.
replay attack (ataque de repetição)
[Segurança de dados] Um ataque em que uma transmissão válida de dados é
maliciosa ou fraudulenta repetidas vezes por quem o originou ou por alguém que
intercepte os dados e os retransmite.
replica (réplica)
1. [Recuperação de Dados] Um termo geral para cópia de um conjunto de
dados.
Vide: duplicate, point in time copy, snapshot.
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2. [Recuperação de Dados] Uma imagem de dados usável por um, ou mais
aplicativos sem um processo intermediário de restauração.
Vide: backup copy.
replicate (replicar)
1. [Recuperação de Dados] Um termo geral para uma cópia de uma coleção de
dados.
Vide: Duplicate, point in time copy, snapshot.
2. [Recuperação de Dados] A ação de fazer uma replicação, tal como definido
acima.
replication link (enlace de replicação)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma conexão física e lógica que
transporta dados e comandos de controle de replicação entre os sites primário e
secundário.
replication set (conjunto de replicação)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um par de volumes que tem um
relacionamento de replicação.
Um conjunto de replicação consiste em um volume primário e um volume
secundário que estão fisicamente separados. O conjunto de replicação também
é definido como os volumes primários e secundários estão conectados e como a
replicação deve proceder.
Representational State Transfer (REST) (Transferência com representação
de estado)
[Serviços] Um conjunto específico de princípios para a definição, provisão e
interação com recursos endereçáveis por URIs.
Arquiteturas que seguem estes princípios são ditas RESTful. Os princípios
incluem: abstração de estado em recursos e um conjunto uniforme de
representações e de operações (por exemplo, verbos HTTP como GET e
PUT como os únicos meios de manipular um recurso). Interfaces
RESTful contrastam com interfaces Web Services tais como WBEM, que tendem
a ser do tipo RPC.

- 240 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

repudiation (repudiação)
[Segurança de dados] A ação de uma negação principal, renegando ou
desautorizando um ato, evento ou transação.
Request For Comment (RFC)
[Segurança de dados] Especificações relacionadas com a Internet incluindo
padrões, definições experimentais, documentos informativos e definições de
melhores práticas produzidos pelo IETF.
request intensive (aplicação) (intensiva em requisições)
[Sistema Computacional] Uma característica de aplicações de I/O intensos.
Aplicações intensivas em requisições de I/O são normalmente endereçadas
aleatoriamente e algumas vezes especificam uma pequena quantidade de dados
para transferência.
reserved (campo) (reservado)
1. [Geral] Em um padrão, um campo em uma estrutura de dados definidos a
parte para futuras definições.
Alguns padrões definem o comportamento de implementações respeitando
campos reservados (ex.: geradores de estruturas de dados contendo campos
reservados precisam preenchê-los de zero; consumidores de estruturas de
dados contendo campos reservados devem ignorá-los, etc.); outros não.
2. [Fibre Channel] O campo preenchido com zeros binários pela N_Port de
origem e ignorado pela N_Port de destino.
Cada bit em um campo reservado denotado por r’’ nos padrões Fibre Channel.
Futuras melhorias para os padrões Fibre Channel talvez definirão o uso para os
campos reservados. Implementações não deverão checar ou interpretar campos
reservados. A violação destas recomendações, talvez, resulte em perda de
compatibilidade com futuras implementações que cumprem com as futuras
melhorias dos padrões Fibre Channel.
resiliency (resiliência)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A capacidade de um equipamento de
armazenamento para preservar a integridade dos dados e a disponibilidade
de acesso, mesmo com a indisponibilidade de um ou mais dos seus dispositivos.
- 241 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

resilvering
[Recuperação de Dados] [Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de
mirrorresynchronization (ressincronização de espelhamento).
responder (respondedor)
1. [Geral] [iSCSI] Em uma troca de informações ou negociação, uma parte que
responde para o gerador da negociação ou da troca de informações.
2. [Fibre Channel] Com referência a um exchange, a Nx_Port que recebe o
frame que causou o exchange tornar-se aberto.
Responder Exchange Identifier (RX_ID)
[Fibre Channel] Um identificador assinalado por um solicitante para identificar
uma troca de informações.
Um RX_ID é significativo somente para o responder que o gerou.
REST
[Serviços] Acrônimo para Representational State Transfer (Transferência
de Estado Representacional).
restoration (restauração)
[Recuperação de Dados] Sinônimo de recuperação.
retention period (período de retenção)
1. [Recuperação de Dados] A quantidade de tempo que a imagem do backup
deve ser mantida.
2. [Sistema de Arquivos] Em alguns sistemas de arquivos, como o que vem com
o sistema operacional OS/390 da IBM, uma propriedade do arquivo que deve ser
usado para implementar backups e políticas de migração de dados.
3. [Gerenciamento de Dados] A quantidade de tempo de uma conformidade de
volume ou arquivo que precisa ser mantido sem ser apagado ou sem
modificação.
Retenção Legal
[Legal] Processo de suspender a disposição normal ou processamento de
registros e informações armazenadas eletronicamente como resultado de
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litígios, auditoria, investigação governamental ou outros assuntos atuais ou
previstos. [ISO/IEC 27050-1]
A comunicação emitida que implementa a retenção legal também pode ser
chamada de "retenção", "ordem de preservação", "ordem de suspensão", "aviso
de congelamento", "ordem de retenção" ou "aviso prévio".
Retenção de litígio
[Legal] Sinônimo de Retenção Legal.
Retention policy (política de retenção)
[Gerenciamento de Dados] Uma política que rege quando e quanto tempo um
registro de gravação deve ser mantido por um sistema de armazenamento.
Isto pode ser uma regra aplicável para grupos ou categorias de registros ou
pode ser especificadas por registros individuais. A política pode ser baseada em
evento ou por tempo.
Retimer (ressincronizador)
[Sistema Computacional] Um circuito que usa um relógio independente de um
sinal de entrada para gerar um sinal de saída.
return loss (perda de retorno)
[Comunicação de Dados] A relação de intensidade de um sinal de retorno para o
sinal do incidente que a provocou.
Em circuitos elétricos, a perda de retorno é causada por descontinuidades de
impedância. Perda de retorno óptico é causada por diferenças de índice de
refração.
reverse rejoin mirror (espelhamento de reunificação reversa)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma operação efetuadas em um split
mirror, a fim de utilizar os seus dados como a base de um espelhamento como
um todo.
Quando um componente é reunido reverso, todos os componentes do
espelhamento tornam-se idênticos para o último componente do split mirror que
resulta em um resilvering.
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RFC
[Segurança de dados] Acrônimo de Request For Comment.
Risk (risco)
[Segurança de dados] O potencial de uma determinada ameaça que poderá
explorar vulnerabilidades de um ativo ou um grupo de ativos para causar perda
ou danos para estes ativos [IEEE 13335-1:1996].
Risk acceptance (aceitação do risco)
[Segurança de dados] Decisão de aceitar um risco.
[ISO/IEC 27000]
Risk analysis (análise de risco)
[Segurança de dados] O processo de identificar riscos de segurança,
determinando sua magnitude e identificando áreas que necessitam proteção
[IEEE 13335-1:1996].
risk management (gerenciamento de risco)
[Segurança de dados] O processo de avaliar e quantificar o risco e estabelecer
um nível aceitável para uma organização [IEEE 13335-1:1996].
Risk treatment (Tratamento de risco)
[Segurança de dados] Processo de seleção e implementação de medidas para
modificar o risco.
[ISO/IEC 27000]
robot (robô)
robotic media handle (manuseador robótico de mídia)
[Recuperação de Dados] Um braço mecânico capaz de armazenar múltiplas
mídias removíveis, carregá-las e descarregá-las de um ou mais drives em
resposta a comandos eletrônicos.
Vide: library.
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Role-based Access Control (RBAC) (Controle de Acesso Baseado em
papéis)
[Segurança de dados] Um método de controle de acesso que atribui permissões
a perfis que espelham a organização e suas políticas.
Rollback to snapshot (rollback para uma fotografia)
[Sistema de armazenamento] O processo de redefinição de um volume de dados
para se tornar idêntico a uma fotografia tirada desse volume.
routing function (função de roteamento)
[Fibre Channel] Uma entidade que reside em um roteador Inter-Fabric e é
responsável pelo encaminhamento de frames entre Fabrics independentes
incluindo a tradução dos identificadores das N_Ports apresentando o N_Port
Proxy aos Fabrics locais.
rotational latency (latência rotacional)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O intervalo entre o fim do tempo de
procura do dado no disco e o tempo em que o endereço de bloco inicial
especificado na requisição de I/O passa pela a cabeça do disco.
As latências rotacionais exatas para sequências específicas de operações I/O
somente podem ser obtidas por uma simulação detalhada ou medição do disco.
Podemos dizer que assumir que a média a resposta demora meia volta do disco,
é uma boa prática. A meia volta do disco é então definida como a média de
latência rotacional.
row (fila)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um grupo de blocos que correspondem
ao endereço físico do bloco em cada physical extents (extensão física) de um
array.
O conceito de fila é útil para bloquear o mínimo de dados durante uma
atualização de RAID, maximizando o potencial da execução paralela.
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RPO
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Recovery Point Objective.
RSA
[Segurança de dados] Acrônimo do algoritmo de chave pública e também da
empresa que de projeto de algoritmos, derivado dos nomes de seus fundadores
(Rives, Shamir e Adelman)
RSCN
[Fibre Channel] Acrônimo de Registered State Change Notification.
RTO
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Recovery Time Objective.
RU
[Geral] Acrônimo de Replaceable Unit.
Vide: CRU, FRU.
run length (comprimento cumulativo)
[Comunicação de Dados] O número de bits consecutivos idênticos em um sinal
transmitido. Por exemplo, a repetição 0011111010 tem comprimento de
repetição de 2, 5, 1, 1, e 1.
running disparity (disparidade cumulativa)
[Fibre Channel] Em um fluxo de dados usando codificação 8B/10B, a
disparidade cumulativa (positiva ou negativa) de todos os caracteres de
transmissão emitidos anteriormente.
RVSN
[Recuperação de Dados] Acrônimo de Recorded Volume Serial Number
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S
S_ID
[Fibre Channel] O Source_ID é um campo de três bytes que contém o
identificador de endereço da Nx_Port de origem.
SA
[Segurança de dados] Acrônimo de Security Association.
SaaS
[Serviços] Acrônimo de Software as a Service (Software como um serviço).
SAM
[SCSI] Acrônimo de SCSI Architecture Model.
O Modelo de Arquitetura SCSI foi desenvolvido e mantido pelo grupo de trabalho
T10 da ANSI. O SAM já passou por diversas revisões, cada uma sendo
consecutivamente nomeada SAM-2, SAM-3, assim por diante. A última revisão é
a SAM-5.
sanitization (sanitização)
[Segurança de dados] Sinônimo de data shredding ou destruição de dados
SAN
1. [Fibre Channel] [iSCSI] [Rede] Storage Area Network (Rede de
Armazenamento de Dados).
Este é o significado comum em documentos SNIA.
2. [Sistema de Computador] Acrônimo para Server Area Network, onde são
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conectados um ou mais servidores.
3. [Sistema de Computador] Sigla para System Area Network, um conjunto
interconectado de elementos do sistema.
Sanitization (Higienização)
[Segurança de dados] Um processo ou método para higienizar. [ISO / IEC
27040]
Sanitize (Higienizar)
[Segurança de dados] Tornar o acesso a dados de destino em mídia de
armazenamento inviável para um determinado nível de esforço. [ISO / IEC
27040]
Limpar, purgar e destruir são ações que podem ser tomadas para higienizar
mídia de armazenamento. Vide higienização da mídia.
SAR
[Segurança de dados] Acrônimo de Security Assurance Requirements.
SAS
[SCSI] Acrônimo de Serial Attached SCSI.
SAS Expander
[SCSI] Acrônimo de Serial Attached SCSI Expander.
SATA
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Serial Advanced
Technology Attachment.
saturated disk (disco saturado)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco cuja a carga instantânea de
I/O é tão grande ou maior do que sua capacidade satisfazer as requisições que
compõem a carga.
Matematicamente, a fila de um disco saturado acaba se tornando
indefinidamente longa. Entretanto na prática, a reação do usuário ou outros
fatores do sistema geralmente reduzem a taxa de novas requisições de
chegarem à um disco saturado.
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scale (escala)
[Sistema de Computador] Crescimento ou suporte ao crescimento de um modo
que todas as capacidades do sistemas continuem em uma taxa constante, uma
relação à outra.
Um subsistema de storage cuja capacidade de transferência de dados aumenta
pela adição de barramentos quando a capacidade de armazenamento aumenta
pelo adição de discos é chamado escalar.
schema (esquema)
1. [Gerenciamento] Uma coleção de modelos de informação ou modelos de
dados.
2. [Gerenciamento de Dados] Dados que descrevem a organização e o formato
de outros dados.
Scrambling (mudança de sinal)
[Comunicação de Dados] Modificação de dados por XORing cada bit com um
padrão gerado por um registro de deslocamento linear para minimizar padrões
de caracteres repetidos.
script (roteiro)
1. [Sistema de armazenamento] A lista parametrizada de operações simples
(primitivas) do barramento de I/O criadas para serem executados em sequência.
Frequentemente usadas com respeito as portas, a maioria das quais são
capazes de executar scripts de comandos de I/O de forma autônoma (sem
política de assistência do processador).
2. [Sistema de Computador] Uma seqüência de instruções construída para ser
analisada e processada por um interpretador de linha de comando ou outra
linguagem de script.
Perl, VBScript, JavaScript e Tcl são linguagens de scripting. Vide Interface de
Linha de Comandos.
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SCSI
[SCSI] Acrônimo de Small Computer System Interface.
SCSI adapter (adaptador SCSI)
[SCSI] Um adaptador que conecta um dispositivo inteligente a um barramento
SCSI. Vide HBA.
SCSI address (endereço SCSI)
[SCSI] É o endereço completo, usado por um computador para se comunicar
com um dispositivo SCSI, incluindo o número do adaptador (requerido quando o
computador está configurado com múltiplos adaptadores SCSI), e o identificador
de target do dispositivo.
Os endereços SCSI não incluem o logical unit number (LUN), pois os mesmos
não são usados para comunicação.
SCSI Architecture Model (SAM) (Modelo de Arquitetura SCSI)
[SCSI] Um padrão ANSI que define os requerimentos genéricos e uma visão
geral da estrutura na qual outros padrões SCSI são definidos.
Novas gerações deste padrão são definidas por um sufixo numérico, por
exemplo, a segunda geração do padrão é SAM-2.
SCSI bus (barramento SCSI)
[SCSI] Qualquer barramento de I/O paralelo (multi-sinal) que implementa uma
versão do padrão SCSI do ANSI.
Um barramento wide SCSI pode conectar até 16 initiators e targets. Um
barramento narrow SCSI pode conectar até 8 initiators e targets. Vide initiator,
target.
SCSI Device (dispositivo SCSI)
[SCSI] É o termo da SAM-2 para uma entidade que contém outras entidades
SCSI.
Por exemplo, um dispositivo initiator SCSI contém um ou mais portas de initiator
SCSI e zero ou mais clientes de aplicações.
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SCSI Enclosure Services (SES) (Serviços de Adequação SCSI)
[SCSI] Um padrão ANSI X3T10 para gerenciamento dos fatores ambientais
como temperatura, energia elétrica, voltagem e etc.
SCSI Initiator Port (porta de initiator SCSI)
[SCSI] O initiator de um I_T nexus.
SCSI Over PCI Express (SOP) (SCSI Sobre PCI Express)
[SCSI] Um protocolo para transportar operações SCSI sobre PCI Express.
SCSI Parallel Interface (SPI) (Interface Paralela SCSI)
[SCSI] A família de padrões SCSI que definem as características da versão
paralela da interface SCSI.
Várias versões do SPI, conhecidas como SPI, SPI2, SPI2, etc., foram
desenvolvidas. Cada versão fornece mais desempenho e funcionalidades do
que suas antecessoras.
SCSI Port (porta SCSI)
[SCSI] O termo SAM-2 para uma entidade em um dispositivo SCSI que fornece
funcionalidade SCSI para comunicar-se com um subsistema de entrega de
serviço ou transporte.
SCSI Target Port (porta de target SCSI)
[SCSI] O target de uma I_T nexus.
SCSI Trade Association (STA) (Associação de Comércio SCSI)
[Geral] Uma associação de comércio incorporada em 1996 para promover todas
as formas de tecnologia SCSI no Mercado. Vide http://www.scsita.org/
SDDC
[Gerenciamento] Acrônimo para Software Defined Data Center.
SDH
[Rede] Acrônimo de Synchronous Digital Hierarchy.
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secret key (chave secreta)
[Segurança de dados] Uma chave usada em um sistema de encriptação
simétrico que tanto encripta quanto decripta um dado.
A chave precisa ficar confidencial pelas partes envolvidas, para assegurar a
segurança do sistema de encriptação.
sector (setor)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A unidade na qual o dado é fisicamente
armazenado e protegido contra erros em uma arquitetura de bloco fixa.
Um setor tipicamente consiste de um padrão de sincronização, um campo de
cabeçalho contendo o endereço do bloco, dados, o checksum ou o código de
detecção de erro e um trailer. Setores adjacentes são por vezes separados pela
informação usada para ajudar na centralização das trilhas. Mais comumente,
cada setor tem um bloco de dados. Vide disk block.
secure hash (hash seguro)
[Segurança de dados] Um algoritmo que gera um cabeçalho de tamanho fixo
baseado em um entrada de dados (ex.: uma mensagem)
O algoritmo tem as propriedades tais que, diferentes entradas são muito
improváveis de produzir o mesmo cabeçalho. Pequenas mudanças nos dados
de entrada levam à mudanças na saída e é computacionalmente impossível a
geração de uma entrada que produza o mesmo cabeçalho de saída, dado por
outra entrada.
Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) (Algoritmo de Hash Secreto)
[Segurança de dados] Um algoritmo de compilação de de mensagens, que
produz uma saída de 160 bits. SHA-1 é definido na RFC3174.
Secure Hash Algorithm (SHA-x)
[Segurança de dados] Uma família de algoritmos de compilação de mensagens
que produz uma compilação.
Os algoritmos SHA são definidos em FIPS PUB 180-4 e FIPS PUB 202
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Secure Remote Password (SRP) (Senha Remota Segura)
[Segurança de dados] Um sistema de autenticação e trocas de chaves.
SRP foi padronizado pela Internet Engineering Task Force (IETF) e descrito na
RFC 2945.
Secure Sockets Layer (SSL) (Camada de Sockets Seguros)
[Segurança de Dados] Um conjunto de algoritmos de criptografia, protocolos e
procedimentos utilizados para fornecer segurança em comunicações via internet.
Os caracteres “https:” antes de uma URL (Uniform Resource Locator) força o
uso de SSL para melhorar a segurança na comunicação. As mais recentes
versões de SSL são conhecidas como TLS (Transport Level Security) e são
padronizadas pela IETF (Internet Engineering Task Force).
A SSL é uma predecessora da TLS e é considerada uma vulnerabilidade se ela
for suportada em um produto.
Vide também SSL.
Security Association (SA) (Associação de Segurança)
[Segurança de dados] Uma conexão que garante segurança ao tráfego que
percorre o caminho.
Para assegurar comunicações bidirecionais entre dois hosts, ou entre dois
gateways seguros, dois SA (um em cada direção) são necessários. No IPsec,
um SA é unicamente identificado por uma tríplice consistindo de Security
Parameters Index (SPI), um endereço de IP de destino e um identificador de
protocolo de segurança (Authentication Header ou Encapsulating Security
Payload).
Security Assurance Requirements (SAR) (Requisitos de Garantia de
Segurança)
[Segurança de dados] Um grupo de componentes de avaliação (famílias e
classes) que representa um padrão que expressa a avaliação dos requisitos
para TOEs.
Esses requisitos são baseados na ISO 15408-3:1999, quando possível.
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security domain (domínio de segurança)
[Segurança de Dados] Conjunto de pessoas e sistemas sob o controle de uma
única autoridade, muitas vezes com uma política de segurança única.
Security Functional Requirements (SFR) (Requisitos Funcionais de
Segurança)
[Segurança de dados] Um grupo de componentes de segurança funcional
(famílias e classes) que representa um padrão que expressa os requisitos
funcionais das TOEs.
Esses requisitos são baseados na ISO 15408-2:1999, sempre que possível.
security incident (incidente de segurança)
[Segurança de dados] Um ou mais eventos não esperados e não desejados que
tem uma probabilidade significante de comprometer as operações de negócios e
ameaçar a segurança da informação.
Security Parameters Index (SPI) (Índice de Parâmetros de Segurança)
[Segurança de dados] Um número de 32-bits usado unicamente para identificar
uma SA.
Em IPSec, os valores SPI devem ser sincronizados entre os pontos de origem e
destino para que as funções de segurança funcionem corretamente. Os valores
de 1 até 255 do SPI foram reservados para o uso de implementações padrão.
security principal (entidade segura)
[Segurança de dados] Uma entidade verificada e segura.
security safeguards (proteções de segurança)
[Segurança de dados] As proteções mensuráveis e controles que são descritas
para atingir os requerimentos especificados para um sistema.
Proteções de segurança incluem, mas não são limitadas a: funcionalidades de
segurança de hardware e software, procedimentos operacionais, procedimentos
de contabilização, controles de acesso e distribuição, restrições de
gerenciamento, segurança pessoal e estruturas físicas, áreas e dispositivos.
Também chamado de safeguards.
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security strength (força da segurança)
[Segurança de Dados] Uma medida da complexidade computacional associada
com quebrar a proteção transmitida por um dado algoritmo criptográfico.
A força de segurança é frequentemente expressa como um número de bits.
Security Target (ST) (Alvo de Segurança)
[Segurança de dados] Um grupo de requisitos funcionais e de garantia e
especificações para serem usadas como base de avaliação de um produto ou
sistema identificado. Geralmente associado com a ISO 15408.
Segurança da informação
[Segurança de dados] Preservação da confidencialidade, integridade e
disponibilidade da informação.
[ISO/IEC 27000]
Segurança Multinível
[Segurança de dados] Sistema de segurança que permite que usuários e
recursos de diferentes níveis de sensibilidade acessem simultaneamente um
sistema, assegurando que apenas as informações para as quais o usuário ou
recurso tenha autorização sejam disponibilizadas.
Self-contained Information Retention Format (SIRF) (Formato de retenção
de informação auto-contida)
[Retenção de Longo Prazo] Um formato de recipiente auto-descrito,
desenvolvido pela SNIA, apropriado para o armazenamento a longo prazo de
informação digital.
self encrypting drive (unidade auto-encriptada)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um tipo de dispositivo de
armazenamento com auto encriptação.
self encrypting storage device (dispositivo de armazenamento autoencriptado)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo de armazenamento que
tem a capacidade nativa de encriptar todos os dados do usuário gravados e
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desencriptar os mesmos dados lidos a partir dele, e que impede o
acesso até que uma credencial seja fornecida.
Unidades de fita, unidades de disco e outros tipos de dispositivos de
armazenamento podem ser projetados para serem dispositivos de
armazenamento de auto encriptação.
self-signed certificate (certificado auto assinado)
[Segurança de dados] Um certificado de chave pública cuja assinatura digital
pode ser verificada pela chave pública contida no certificado.
A assinatura em um certificado auto assinado protege a integridade do dado,
mas não garante a autenticidade da informação. A confiança do certificado auto
assinado é baseada em procedimentos de segurança usados para distribuí-los.
[NIST SP 800-57 Part 1]
sensitive information (informação sensível)
[Segurança de Dados] Informação que poderia afetar o interesse de uma
companhia negativamente em relação à negócios ou atividades, ou a
privacidade de indivíduos.
SEQ_ID
Sequence Identifier (Identificador de Sequência)
[Fibre Channel] Um número transmitido com cada frame de dado em uma
sequência que identifica o frame como parte da sequência.
sequence (sequência)
[Fibre Channel] Um conjunto de frames de dados com um SEQ_ID comum,
correspondente a um elemento de mensagem, bloco ou unidade de Informação.
Sequências são transmitidas do iniciador de sequências (initiator) para o
destinatário de sequências (target).
sequence initiative
[Fibre Channel] Uma funcionalidade de sinalização do Fibre Channel que
escolhe qual ponta de um exchange tem a autoridade para enviar a próxima
sequência.
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Sequence Initiator (iniciador de sequência)
[Fibre Channel] Uma Porta_NX que inicia uma sequência e transmite frames de
dados para uma Nx_Port de destino.
Sequence Recipient (destinatário de sequência)
[Fibre Channel] Uma N_Port ou NL_Port que recebe frames de dados de um
iniciador de sequência (initiator) e, se aplicável, transmite respostas (frames de
controle).
Sequence Status Block (bloco de estado de sequência)
[Fibre Channel] Uma estrutura de dados que mantém a ordem e estado de uma
sequência.
Tanto o iniciador de sequência (initiator) e o destinatário de sequência (target)
tem o estado da sequência do bloco para cada sequência ativa.
sequential I/O (I/O sequencial)
sequential I/O load (carga sequencial I/O)
sequential reads (leitura sequencial)
sequential writes (escritas sequenciais)
[Sistema de Armazenamento] Uma carga de I/O consistindo de requisições de
leitura ou escrita de dados em endereços adjacentes.
I/O sequencial é característica de aplicações de transferência de dados
intensiva. Vide I/O aleatório.
SERDES
[Computador] Abreviação de Serializer Deserializer.
serial (transmissão) (transmissão serial)
[Geral] A transmissão de bits de dados, um de cada vez através de uma única
ligação.
serial adapter (adaptador serial)
[Sistema de Computador] Um adaptador que conecta um dispositivo inteligente
para um canal (link) de comunicação serial RS232 ou RS425.
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Adaptadores seriais são em algumas ocasiões usados por subsistemas de
armazenamento, servidores de arquivos (filers) e outros dispositivos inteligentes
para conectar consoles seriais para fins de gerenciamento. Vide adaptador de
host.
Serial Advanced Technology Attachment (SATA)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma versão da interface ATA que usa
arquitetura de conexão serial.
Serial Attached SCSI (SAS)
[SCSI] Um padrão de interface SCSI que provê conexão de HBAs e
controladoras RAID para discos e drives de fita SAS e SATA e também para
outros dispositivos SAS.
O INCITS Technical Committee T10 é responsável pelos padrões nacional norteamericano (ANSI) e internacional (ISO) do SAS. Vide, www.t10.org
Serial Attached SCSI Expander (Expansor de SAS)
[SCSI] Um dispositivo que utilize virtualização que permite múltiplos dispositivos
SAS à serem conectados em cada porta de initiator.
serial console (console serial)
[Sistema de Computador] Um terminal real ou emulado de comunicação usado
por humanos para gerenciar um dispositivo inteligente.
Consoles seriais conectam-se aos adaptadores seriais dos dispositivos virtuais
ou físicos.
serial SCSI (SCSI serial)
[SCSI] Qualquer implementação de SCSI que usa transmissão de dados serial
(em vez de barramentos paralelos).
Fibre Channel óptico e elétrico, Serial Attached SCSI (SAS) e IEEE 1394 são
exemplos de implementações de SCSI serial.
Serializer Deserializer (SERDES) (serializador-desserializador)
[Sistema de Computador] Um mecanismo que converte dados de paralelo para
serial ou de serial para paralelo.
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server (servidor)
1.
[Sistema de Computador] Um dispositivo inteligente, geralmente um
servidor, que fornece serviços para outros dispositivos inteligentes, como outros
computadores ou appliances. Vide client.
2.
[Sistema de Computador] Uma relação assimétrica com um terceiro (um
cliente) em que o cliente inicia requisições e o servidor responde às mesmas.
server based virtualization (virtualização baseada em servidor)
[Sistema de Computador] Sinônimo de virtualização baseada em host.
serverless backup (backup sem servidor)
[Recuperação de Dados] Um método de backup que utiliza qualquer dispositivo
que não seja o servidor para copiar os dados sem usar a LAN.
A cópia pode ser feita por um controlador conectado à rede (ex.: utilizando o
SCSI Extended Copy), por um appliance conectado na SAN ou por um servidor
de backup.
Server Message Block (protocolo) (SMB) (Bloco de Mensagens de
Servidor)
[Rede] Protocolo de acesso para um sistema de arquivos em rede, desenvolvido
principalmente para uso de clientes Windows, a fim de comunicar solicitação de
acesso a arquivos para servidores Windows.
As versões atuais do protocolo SMB são referidos como CIFS ou Common
Internet File System.
Service Incident Standard (SIS)
[Gerenciamento] Um padrão DMTF que define como uma ocorrência de suporte
ou helpdesk é processada.
Service Level Agreement (SLA) (Acordo de Nível de Serviço)
[Geral] Acordo entre um provedor de serviços, como por exemplo, o
departamento de TI, um provedor de internet ou um dispositivo inteligente
atuando como servidor e consumidor do serviço.
O acordo de nível de serviço define os parâmetros para medir o serviço e as
condições quantitativas destes parâmetros.
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Service Level Objective (SLO) (Objetivo de Nível de Serviço)
[Geral] Partição de um SLA que consiste de uma métrica individual e informação
operacional para executar e/ou monitorar o SLA.
O objetivo de nível de serviço pode ser definido como parte de um SLA, um SLS,
ou em um documento separado. Cada qual é um conjunto de parâmetros e seus
valores. As ações de conformidade de monitoramento da execução e
informações inerentes podem ser implementadas com uma ou mais políticas.
Vide Service Level Agreement.
Service Location Protocol (SLP) (Protocolo de Localização de Serviço)
[Gerenciamento] Um padrão IETF de protocolo de rastreamento que proporciona
a um framework permitir aplicações de rede para, dinamicamente, descobrir a
existência, localização, e configuração dos serviços da rede em redes
corporativas.
SES
1.

[SCSI] Acrônimo de SCSI Enclosure Services.

2.

[Padrão] Acrônimo de Solution Exchange Standard.

SF_ID
[Fibre Channel] Acrônimo de Source Fabric_Identifier.
SFR
[Segurança de Dados] Acrônimo de Security Functional Requirements.
SHA-1
[Segurança de Dados] Acrônimo de Secure Hash Algorithm 1.
SHA-x
[Segurança de Dados] Acrônimo para Algoritmo de Hash Seguro
share (compartilhar)
[Sistema de Arquivos] Recurso como um volume de dados ou uma impressora
que se torna disponível para uso entre usuários ou outros sistemas
computacionais.
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Por exemplo, uma impressora ou um conjunto de arquivos armazenados em um
único diretório de um file server podem se tornar disponíveis com um
compartilhamento. Clientes CIFS, o que inclui a maioria dos PCs em rede,
tipicamente mapeiam um compartilhamento para um letra de drive.
shared secret (segredo compartilhado)
[Segurança de Dados] Chave de pré-compartilhamento que distribui
comunicação às partes antes do início de uma comunicação encriptada.
shielded enclosure (compartimento blindado)
[Segurança de Dados] Uma sala ou um recipiente desenvolvido para atenuar a
radiação eletromagnética.
shelf (compartimento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Estrutura modular para dispositivos de
armazenamento como discos e fitas.
Estrutura de armazenamento que frequentemente possui fontes de energia,
dispositivos de resfriamento e backplanes (barramentos) pré-cabeados que
levam energia e sinais de I/O para os dispositivos nele instalados. Vide canister.
SIA
1.

[Geral] Acrônimo de Semiconductor Industries Association.

2.

[SCSI] Acrônimo de SCSI Industry Association.

Simple Network Management Protocol (SNMP)
[Rede] [Padrão] Protocolo IETF para monitoramento e gerenciamento de
sistemas e dispositivos em uma rede.
O dado monitorado e gerenciado é definido por uma MIB. As funções suportadas
pelo protocolo são a solicitação e a recuperação do dado, exposição ou escrita
do dado, e capturadas através destes sinais na ocorrência de eventos.
single configuration (componente) (configuração única)
[Geral] Uma configuração na qual o componente referenciado não é redundante.
Vide (componente) redundante.
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single ended (sinalização) (absoluta)
[SCSI] Tecnologia de sinalização elétrica na qual todos os sinais de controle e
dados são representados pela diferença de voltagem de um aterramento
comum. Vide differential.
single instance storage (armazenamento de instância única)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de desduplicação de
dados que opera na granularidade de um arquivo ou objeto de dados inteiro.
Vide desduplicação de dados, desduplicação de sub-arquivo de dados.
single mode (cabo de fibra óptica) (monomodo)
[Fibre Channel] [Rede] Especificação de um cabeamento de fibra óptica que
fornece até 10 quilômetros de distância entre dispositivos.
single mode fibre (fibra monomodo)
[Fibre Channel] Fibra óptica desenvolvida para a transmissão de um único raio
ou modo de luz como portadora.
A transmissão de fibra monomodo é frequentemente usada para transmissão de
sinais de longa distância.
Single Point Of Failure (SPOF) (Ponto Único de Falha)
[Geral] Um componente ou caminho em um sistema, uma falha que poderia
fazer com que o sistema ficasse inoperante.
Single Sign On (SSO)
[Segurança de Dados] Forma de autenticação centralizada utilizando um único
conjunto de credenciais que são usados transparentemente para realizar
autenticações subsequentes em nome dos usuários.
SIRF
[Retenção de Longo Prazo] Acrônimo de Self-contained Information Retention
Format.
SIS
1. [Gestão] [Normas] Acrônimo para Service Incident Standard.
2. [Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo para Single Instance
Storage (Armazenamento de Instância Única).
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Sistema de arquivo de fita linear (LTFS)
1. [Sistema de arquivo] Formato de armazenamento em fita self-describing, selfcontained, destinado ao intercâmbio de dados entre diferentes sistemas de
software (Vide ISO/IEC 20919).
2. [Sistema de arquivo] Implementação de software ou hardware de um sistema
de arquivos usando o formato LTFS para fita.
SLA
[Geral] Acrônimo de Service Level Agreement.
SLO
[Geral] Acrônimo de Service Level Objective.
SLP
[Gerenciamento] Acrônimo de Service Location Protocol.
Small Computer System Interface (SCSI)
[SCSI] Coleção de padrões ANSI e padrões propostos que definem os
barramentos I/O primariamente utilizados na conexão de subsistemas de
armazenamento ou dispositivos para hosts através de adaptadores de
barramento.
Originalmente seu objetivo principal era para uso com pequenos computadores
(desktop e estação de trabalho). SCSI se estendeu para servir muitas outras
necessidades computacionais, e é indiscutivelmente o barramento I/O mais
amplamente implementado nos dias de hoje.
small read request (pequena requisição de leitura)
small write request (pequena requisição de escrita)
small I/O request (pequena requisição de I/O)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um I/O, requisição de leitura ou escrita,
que especifica a transferência de uma pequena porção de dados.
Pequeno geralmente depende do contexto, mas com frequência refere-se a 8
KBytes ou menos. Vide large I/O request.
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SMB
[Sistema de Arquivos] [Rede] Acrônimo para Server Message Block.
SMI
1. [Gerenciamento] Iniciativa de Gerenciamento de Armazenamento (Storage
Management Initiative) da Associação da Indústria de Redes de Armazenamento
(Storage Networking Industry Association - SNIA).
A SMI desenvolve e padroniza tecnologias de armazenamento interoperáveis,
provendo inclusive testes de conformidade para os produtos.
2. [Fibre Channel] [Gerenciamento] [Rede] Acrônimo para Structure of
Management Information.
SMI-S
[Padrões] Acrônimo para Storage Management Initiative Specification.
SMPTE
[Padrão] Acrônimo de Society of Motion Picture and Television Engineers.
Snapshot (Instantâneo)
[Gerenciamento de Dados] Uma cópia de uma determinada coleção de dados
em um ponto no tempo.
Clones e snapshots são cópias completas. Vide delta snapshots (snapshots
diferenciais). Dependendo do sistema, snapshots podem ser de arquivos, LUNs,
sistemas de arquivos ou qualquer outro tipo de contêiner suportado pelo
sistema.
SNIA
[Rede] [Padrão] [Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Storage
Networking Industry Association.
sniffer
[Segurança de Dados] Ferramenta de software para auditar e identificar os
pacotes de dados da rede.
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SNMP
[Rede] [Gerenciamento] Acrônimo de Simple Network Management Protocol.
SNS
[Rede] Acrônimo de Simple Name Server.
Sobre aprovisionamento
[Sistema de Armazenamento] [Gerenciamento] Alocando mais capacidade do
que estritamente necessário.
Por exemplo. Para evitar eventos futuros fora da capacidade.
Por exemplo. No armazenamento flash, a capacidade extra é reservada para
uso do controlador, não é endereçável pelo usuário e é usada para melhorar o
desempenho e a vida útil do dispositivo.
Novamente, tivemos de generalizar essa definição. Houve uma longa discussão
sobre a diferença entre o overprovisioning de nível de dispositivo e nível de TI.
No final, decidimos que essa definição simples se encaixa a ambos.
social engineering (engenharia social)
[Segurança de Dados] Uso de métodos sociais, e não técnicos, para
obter informações sensíveis ou executar ações privilegiadas.
Alguns exemplos incluem enganar pessoas a baixar e executar arquivos que
parecem ser benignos, mas são realmente malintencionados, revelando senhas, etc.
Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)
[Padrão] Associação de indústrias cujo objetivo é o de padronizar com o
protocolo de intercâmbio de informações a indústria da televisão e animação.
soft zone (zona soft)
[Fibre Channel] Uma zona que consiste de membros que têm permissão para se
comunicarem através do fabric.
Soft zones são tipicamente implementados através de uma combinação de
servidor de nomes e do protocolo Fibre Channel – quando uma porta contata o
servidor de nomes, o servidor de nomes retorna informação apenas sobre as
portas Fibre Channel na mesma zona(s) da porta solicitante. Isso evita que
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portas fora da zona(s) sejam descobertas e assim o protocolo Fibre Channel não
tentará se comunicar com tais portas. Em contraste aos hard zones, soft zones
não são impostos por hardware; por exemplo, um frame endereçado
erroneamente a uma porta que não deveria recebê-lo, será entregue. Endereços
conhecidos são implicitamente incluídos em todas as zonas. Vide zone, hard
zone.
Start Of Frame (SOF) (Início do Frame)
[Fibre Channel] Um grupo de conjuntos ordenados que delimitam o início de um
frame.
soft link
[Sistema de Arquivos] Sinônimo de symbolic link.
software appliance (appliance por software)
[Sistema de Computador] Uma aplicação combinada com um ambiente
operacional projetado para rodar em hardware padrão da indústria.
Se um fornecedor instala o appliance por software no hardware antes da
entrega ao cliente, a oferta é considerada um appliance.
Software as a Service (SaaS) (Software como um serviço)
[Serviços] Entrega sob demanda, por meio de uma rede de comunicação, do uso
de uma aplicação.
Software Defined Data Center (SDDC) (Centro de Dados Definido Por
Software)
[Gerenciamento] Um centro de dados virtualizado com uma interface de
gerenciamento de serviços.
Os requisitos de aplicação determinam os níveis de serviço.
solicited control (controle solicitado)
[Fibre Channel] Uma categoria de informação indicada no cabeçalho Fibre
Channel.
solicited data (dado solicitado)
[Fibre Channel] Uma categoria de informação indicada no cabeçalho Fibre
Channel.
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solid state array (array de estado sólido)
[Sistema de Armazenamento] Sinônimo de array de armazenamento de estado
sólido.
Solid State Disk (SSD) (disco de estado sólido)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Sinônimo para Solid State Drive (Drive
de Estado Sólido)
Solid State Storage (SSS) (Armazenamento de Estado Sólido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma capacidade de armazenamento
construída sobre componentes eletrônicos de estado sólido.
Solid State Drive (SSD) (Unidade de Estado Sólido)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma unidade de disco cuja capacidade
de armazenamento é fornecida pelo sistema de armazenamento de estado
sólido.
Os formatos e interfaces para discos de estado sólido são tipicamente os
mesmos que para discos rígidos tradicionais.
Solid state storage array (array de armazenamento de estado sólido)
[Sistema de Armazenamento] Uma array de armazenamento que usa
armazenamento em estado sólido e pode conter outros meios de
armazenamento.
Solution Exchange Standard
[Gerenciamento] Um padrão DMTF que define a troca de informações de
suporte ou help desk.
Solution under test
[Sistema de Computador] Todos os componentes de hardware e software que
são submetidos a testes com o objetivo de verificar seu comportamento
funcional ou determinar características de desempenho.
A solução sob teste compreende a infraestrutura, incluindo componentes de
software, aplicações, sistemas de teste e o próprio sistema submetido ao teste.
Vide também Sistema sob Teste e Sistema de Teste.

- 267 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

SONET
[Rede] Abreviação de Synchronous Optical Network (Redes Ópticas Síncronas).
Source Identifier (S_ID) (Identificador de origem)
[Fibre Channel] Um número em um frame Fibre Channel que identifica a origem
do frame.
Vide D_ID.
source N_Port (N_Port de origem)
[Fibre Channel] A Nx_Port pela qual o frame é transmitido.
space reduction (redução de espaço)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto para otimização de
capacidade.
spare (disco, extensão) (sobressalente)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um objeto reservado para a substituição
de um objeto semelhante em caso de falha.
Muito comum a referência a um disco sobressalente como spare.
special character (caractere especial)
[Fibre Channel] Qualquer caractere de transmissão que seja válido no código de
transmissão mas que não corresponde a um byte de dado válido.
Caracteres especiais são usados para denotar funções especiais.
special code (código especial)
[Fibre Channel] Um código que, quando codificado usando as regras
especificadas pela transmissão, resulta em um caractere especial.
Códigos especiais são geralmente associados aos sinais de controle
relacionados ao protocolo de gerenciamento (ex., K28.5).
SPI
1.

[SCSI] Acrônimo de SCSI Parallel Interface.

2.

[Segurança de Dados] Acrônimo de Security Parameters Index.
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spiral data transfer rate (taxa de transferência espiral de dados)
[Sistema de Armazenamento] Sinônimo de full volume transfer rate.
split I/O request (requisição de I/O partida)
1.
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma solicitação de I/O para um
disco virtual que requer duas ou mais operações de I/O para satisfazê-lo, porque
o endereço do dado virtual na solicitação mapeia mais de uma extensão sobre
um ou mais discos.
2.
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma solicitação de I/O de uma
aplicação que é dividida em duas ou mais sub-solicitações por um sistema de
arquivos ou outro componente do sistema operacional, pois o montante de
dados solicitados é grande demais para o ambiente operacional controlar como
uma unidade.
split mirror (quebra de espelhamento)
split mirror copy (cópia de quebra de espelhamento)
split mirror point in time copy (cópia ponto no tempo mirrored quebra de
espelhamento)
1.
[Sistema de Armazenamento de Dados] Qualquer implementação de uma
das classes de cópia de ponto no tempo ou cópia resultante, na qual o sistema
de armazenamento para a cópia é sincronizado com a origem dos dados e
depois separada.
Uma cópia split mirror ocupa tanto espaço de armazenamento quando a
origem da cópia.
2.
[Recuperação de Dados] Um método para gerar um congelamento da
imagem de um conjunto de dados.
Uma imagem congelada de split mirror possui uma cópia completa do
dado no momento do congelamento da criação da imagem. Quando uma
imagem congelada de split mirror serviu o seu propósito, ele pode ser
ressincronizado com o dado original do qual foi separado ou descartado.
SPOF
[Geral] Acrônimo de Single Point Of Failure.
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spoliation of evidence (espoliação de evidência)
[Legal] A destruição, ocultação, alteração, sonegação ou estorvo, intencional ou
negligente de provas relevantes para uma ação legal.
spoofing
[Segurança de Dados] Uso não autorizado da identificação legítima e
autenticação do dado para imitar um objeto diferente do invasor.
Personificar, mascarar, aproveitar e imitar são formas de spoofing.
SR
[Fibre Channel] Acrônimo de Sequence Recipient.
SRAM (SRAM)
[Hardware] Acrônimo de Memória Estática de Acesso Aleatório
SRM
[Gerenciamento] Acrônimo de Storage Resource Management.
SRP
[Segurança de Dados] Acrônimo de Secure Remote Password.
SSD
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Acrônimo para Solid State Drive (Drive
de Estado Sólido).
SSID
[iSCSI] Abreviação de iSCSI Session Identifier (Identificador de Sessão iSCSI).
SSL
[Segurança de Dados] Acrônimo de Secure Sockets Layer.
SSO
[Segurança de Dados] Acrônimo de Single Sign On.
ST
[Segurança de Dados] Acrônimo de Security Target.
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STA
[SCSI] Acrônimo de SCSI Trade Association.
stand alone drive (drive isolado)
[Recuperação de Dados] Uma unidade de mídia removível que não está
associada com o manipulador de mídia ou robô.
standard interconnect (interconexão padrão)
[Padrão] Um I/O ou rede interconectada cujas especificações são facilmente
disponibilizadas ao público, e que podem portanto, facilmente ser
implementadas no produto de um fornecedor sem o pagamento de royalties ou
licenças.
Também chamado de uma interconexão aberta.
star (estrela)
[Rede] A configuração de rede física na qual cada nó está conectado
diretamente a apenas a um ponto central; todas as comunicações passam
através do ponto central, que pode ser um hub ou um switch.
start of frame (início de frame)
[Fibre Channel] Um grupo de conjuntos que delineia o início de um frame.
Static Random Access Memory (SRAM) (Memória Estática de Acesso
Aleatório)
[Hardware] Memória de computador endereçável por byte que mantém o seu
estado indefinidamente, desde que alimentada de maneira contínua.
storage (armazenamento)
[Geral] Uma função que grava dados e suporta a recuperação.
Storage Area Network (SAN) (Rede de Armazenamento de Dados)
1.[Rede] Uma rede cuja finalidade principal é a transferência de dados entre
computadores e elementos de armazenamento.
Uma SAN consiste em uma infraestrutura de comunicação que fornece
conexões físicas e uma camada de gerenciamento, que organiza as conexões,
os elementos de armazenamento e os computadores de modo que a
transferência dos dados seja segura e robusta. O termo SAN é geralmente (mas
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não necessariamente) identificado como o serviço de I/O em blocos em vez do
serviço de acesso a arquivos.
2.[Sistema de Armazenamento de Dados] Um sistema de armazenamento que
consiste em elementos de armazenamento, dispositivos de armazenamento,
computadores e/ou appliances, mais todos os softwares de controle,
comunicando-se através da rede.
A definição da SNIA especificamente não identifica o termo SAN com a
tecnologia Fibre Channel. Quando o termo SAN é usado em conexão com a
tecnologia Fibre Channel, o uso de uma frase qualificada como "Fibre Channel
SAN" é sugerida. De acordo com essa definição, uma rede baseada no padrão
Ethernet cujo principal propósito é o de fornecer acesso aos elementos de
armazenamento seria considerada uma SAN. SANs são, algumas vezes, usadas
para o sistema de interconexão em clusters.
storage array (array de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento] Conjunto de dispositivos de armazenamento de
um ou mais subsistemas de armazenamento comumente acessíveis,
combinados com um conjunto de software de controle.
storage controller (controladora de armazenamento)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Um dispositivo para gerenciar as
solicitações de armazenamento que inclui um processador ou sequenciador
programado para, de forma autônoma, processar uma parcela substancial das
solicitações de I/O direcionada aos dispositivos de armazenamento.
Controlarodas de RAID agregadas e servidores de arquivos são exemplos de
controladoras de armazenamento.
storage device (dispositivo de armazenamento)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Um termo coletivo para discos, fitas e
quaisquer outros mecanismos capazes de armazenar dados de forma nãovolátil.
Esta definição tem a intenção específica de excluir elementos de agregação de
armazenamento como subsistemas RAID array, bibliotecas automatizadas de
fitas e servidores de arquivos. Vide storage element (elemento de
armazenamento).

- 272 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

storage device virtualization (virtualização de dispositivos de
armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Virtualização dos dispositivos de
armazenamento como disco, drive de fita, dispositivos de RAID, etc.
storage domain (domínio de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de recursos de
armazenamento, software de suporte e interfaces que são gerenciados como
uma unidade.
storage efficiency (eficiência de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A proporção entre a capacidade
efetiva de um sistema de armazenamento e a sua capacidade bruta.
Para o cálculo da eficiência estimada é admissível a utilização da
capacidade efetiva estimada.
A eficiência de armazenamento de um sistema é normalmente baixa, quando ele
é novo.
Em um sistema de otimização de capacidade a eficiência geralmente aumenta à
medida que o sistema é carregado com os dados. Não há como prever com
precisão, a eficiência de armazenamento de um sistema de otimização de
capacidade, antes que dados sejam carregados para dentro dele.
storage element (elemento de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento] Qualquer componente que é usado para construir
dispositivos de armazenamento e que contribui para o armazenamento e
entrega de dados persistentes, como uma unidade de disco, memória flash, fita,
unidade de fita ou biblioteca.
Elementos de armazenamento são componentes de dispositivos de
armazenamento.
storage extent (extensão de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto contíguo de bytes (real ou
virtual) apresentado por um recipiente de armazenamento.
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Um exemplo de instância de extensão de armazenamento pode representar
qualquer mídia removível ou não-removível. Vide extent.
Storage Interoperability (interoperabilidade de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A capacidade dos dispositivos de
armazenamento, produtos ou sistemas para trabalhar em conjunto de forma
correta, previsível e intercambiável.
Storage Management Initiative - Specification (SMI-S)
[Gerenciamento] [Padrão] Interface de gerenciamento de armazenamento
desenvolvido pela SNIA e padronizado via ANSI e ISO.
storage media (mídia de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O material de um dispositivo de
armazenamento no qual os dados são gravados.
Mídias de armazenamento incluem mídias: elétricas (estado sólido, por
exemplo), magnéticas (disco rígido, fita), e ópticas.
storage networking (armazenamento em rede)
[Sistema de Armazenamento de Dados] [Rede] A prática de criar, instalar,
administrar ou usar redes, cujo objetivo principal é a transferência de dados
entre sistemas de computador e elementos de armazenamento e entre outros
elementos de armazenamento.
Storage Networking Industry Association (SNIA) (Associação das Indústria
de Redes de Armazenamento)
[Rede] [Padrões] [Sistema de Armazenamento de Dados] A associação
501(c)(6) de produtores e consumidores de produtos de rede de armazenamento
cuja meta é promover e promover a tecnologia de armazenamento em rede e
aplicações.
storage resource domain (domínio de recursos de armazenamento)
[Gerenciamento] A categoria de recursos que cerca os serviços de storage.
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storage resource management (gerenciamento de recurso de
armazenamento)
[Gerenciamento] Gerenciamento de recursos de armazenamento físico e lógico,
incluindo elementos e dispositivos de armazenamento, appliances, dispositivos
virtuais, volume de discos e recursos de arquivo.
storage security (segurança de armazenamento)
[Segurança de Dados] Aplicação de controles físicos, técnicos e gestão com o
objetivo de proteger o sistema de armazenamento e a infraestrutura, bem como
os dados (3.50) nele armazenados. [ISO/IEC 27040]
Segurança de armazenamento é focada em proteger o dado (e sua respectiva
infraestrutura de armazenamento) contra divulgação ou modificação não
autorizada, ou destruição enquanto assegura sua disponibilidade para os
usuários com acesso autorizado. Esses controles podem ser preventivos,
detectivos, corretivos, dissuasivos, de recuperação ou compensatórios.
storage service (service de armazenamento)
[Gerenciamento] Um conjunto de funções que fornecem armazenamento.
storage subsystem (subsistema de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento] Uma compilação integrada de (a.) controladores
de armazenamento e/ou adaptadores de barramento de host, (b.) dispositivos de
armazenamento, e (c.) qualquer software de controle necessário, que forneça
serviços de armazenamento para um ou mais computadores.
storage system power efficiency (eficiência energética de um sistema de
armazenamento de dados)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A eficiência energética de um sistema
de armazenamento, onde a energia de entrada é medida na tomada e a energia
de saída é medida nas entradas de energia dos discos, ventiladores, robótica e
eletrônica.
Pontos de medida de interesse incluem os estados de atividade ocioso e
máximo.

- 275 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

Storage taxonomy (taxonomia de armazenamento)
[Padrões] Uma categorização hierárquica de produtos de rede de
armazenamento com base na capacidade, disponibilidade, contagem de portas
e outros atributos.
O SNIA Emerald™ Power Efficiency Measurement Specification apresenta uma
taxonomia de armazenamento.
storage virtualization (virtualização de armazenamento)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O ato de abstrair, ocultar ou isolar a
função interna de um (sub)sistema de armazenamento ou serviço das
aplicações, servidores ou recursos gerais de rede com o objetivo de habilitar a
aplicação e o gerenciamento da rede independentemente do armazenamento ou
dados.
[Sistema de Armazenamento de Dados] A aplicação de virtualização dos
serviços de armazenamento ou dispositivos com o objetivo de agregar, ocultar a
complexidade ou adicionar novas funcionalidades para recursos de
armazenamento de baixo nível.
O armazenamento pode ser virtualizado simultaneamente em múltiplas camadas
de um sistema, por exemplo para sistemas do tipo HSM.
store and forward (switching)
[Fibre Channel] [Rede] Uma técnica de comutação que requer a colocação de
um frame inteiro em um buffer antes dele ser roteado.
stream (fluxo)
[Rede] Conteúdo em mídia contínua fornecido sobre um protocolo especializado
em tempo real.
[Sistema de Arquivos] Um sub-arquivo no protocolo CIFS.
NFSv4 provê funcionalidade equivalente usando Atributos de Nome.
streamed sequence (fluxo sequencial)
[Fibre Channel] Uma nova sequência gerada por um initiator em qualquer classe
de serviço para um exchange enquanto já existem sequências abertas para
aquele exchange.
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strip
[Sistema de Armazenamento de Dados] O endereçamento consecutivo de
blocos em um único volume.
Uma controladora de array de discos utiliza strips para mapear blocos de discos
virtuais para endereçamento de blocos do disco. Também conhecido como
elemento de stripe.
strip size (tamanho de strip)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de profundidade de stripe.
stripe
[Sistema de Armazenamento de Dados] O conjunto de strips em
correspondentes localizações de cada volume membro de um array de discos,
que usa mapeamento de dados em strip.
Os strips em um stripe são associados uns aos outros (ex. endereços de bloco
relativos estendidos) de forma a permitir que membros em um stripe sejam
rápida e unicamente determinados por um algoritmo computacional. A paridade
do RAID utiliza estes stripes para mapear os endereços de blocos de discos
virtuais para os membros de endereçamento de volumes.
stripe depth (profundidade de stripe)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O número de registros em um strip
inserido em um array de discos que utiliza mapeamento de dados em stripe
[Sistema de Armazenamento de Dados] O número de consecutivos
endereçamentos de blocos de discos virtuais mapeados para,
consecutivamente, endereçar blocos em um único volume membro de um array
de discos.
stripe element (elemento de stripe)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de Stripe.
stripe size (tamanho de stripe)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O número de blocos em um Stripe
O tamanho dos Stripes em um Array em Stripe é a profundidade de Stripe
multiplicada pelo número de volumes membros. Em um array RAID em paridade
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o tamanho do stripe é a profundidade do stripe multiplicada pelo número de
volumes membros menos o número de volumes de paridade.
striped array (array em stripe)
striped disk array (array de discos em stripe)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um array de discos com mapeamento
de dados em Stripe mas sem redundância ou proteção contra falhas.
Arrays em stripe são algumas vezes usados para melhorar a performance de I/O
de dados de pouco valor ou que podem ser facilmente substituídos.
Virtualizadores podem também usar simplesmente a capacidade stripe dos
volumes que eles importam, nas áreas em que o storage básico é responsável
pela proteção dos dados.
stripeset (conjunto de stripes)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de array em stripe.
striping (distribuição em stripes)
1. [Sistema de Armazenamento] Abreviação de data striping (striping de dados).
Também conhecido como RAID nível 0, ou RAID 0, striping é uma técnica de
mapeamento na qual intervalos consecutivos e com tamanho fixo de endereços
de dados de um disco virtual são mapeados para sucessivos membros de uma
matriz em um padrão cíclico.
2. [Sistema de Armazenamento] Uma técnica de redes para agregar banda de
vários links entre o mesmo par de nós.
Um único fluxo de dados pode ser espalhado entre os links para maior banda
agregada. Algumas vezes chamado de port aggregation (agregação de portas).
Structure of Management Information (SMI) (Estrutura de Informação de
Gerenciamento)
[Fibre Channel] [Gerenciamento] [Rede] Um método para ajuste ou recuperação
de variáveis de gerenciamento através de SNMP.
Consultas SNMP são processadas na forma de requisições de coleta (GET)
para um ou mais identificadores de objetos (OIDs), que adquirem a forma
1.3.1.1.4.6.123.1.1.0; uma codificação chamada ASN. 1 é usado para transmitir
ambas, requisições e respostas. A especificação SMI (que não deve ser
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confundida com a Iniciativa SNIA de Gerenciamento de Armazenamento)
especifica o esquema usado nas sequências OID.
structured data (dados estruturados)
[Gerenciamento de Dados] Dados que são organizados e formatados de uma
maneira conhecida e fixa.
O formato e organização são comumente definidos em um
esquema. O termo “dado estruturado” é geralmente entendido como dados.
gerados e mantidos por bancos de dados e aplicações empresariais.
subdirectory (subdiretório)
[Sistema de Arquivos] Um diretório em uma árvore hierárquica de diretórios cuja
raiz é um diretório.
subfile data deduplication (desduplicação de dados de sub-arquivo)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de desduplicação de
dados que opera em uma granularidade mais fina do que um objeto de dados
ou arquivo inteiro.
Vide data deduplication, single instance storage.
subject (tópico)
[Segurança de Dados] No contexto de controle de acessos ou autorizações, uma
entidade cujo acesso ou uso é controlado.
substitution (substituição)
[Geral] A suposição da função de um componente em um sistema por um
componente funcionalmente equivalente.
Subtractive routing method (método de roteamento subtrativo)
[SCSI] Um método utilizado por expansores SAS que encaminham solicitações
de conexão para dispositivos desconhecidos (i.e., não conectados diretamente)
através de links especiais phy designados a outro expansor mais autorizado.
SUT
[Sistema de Computador] Abreviação de Solução sob Teste.
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SVC
[Rede] Acrônimo de Switched Virtual Circuit.
swap (troca)
[Geral] A instalação ou unidade de substituição em lugar de uma unidade
defeituosa em um sistema.
Unidades são qualquer parte de um sistema que pode tanto ser substituída em
campo (Field Replaceable Unit) pelo representante de um fornecedor ou
substituída pelo próprio cliente (Customer Replaceable Unit). Uma operação de
permuta física que pode ser cold, warm ou hot, dependendo do estado no qual o
subsistema de disco esteja em condições de fazê-lo. Uma operação de permuta
funcional talvez ocorra de forma automática ou pode requerer intervenção
humana.
switch (comutador)
[Fibre Channel] [Rede] Um componente da infraestrutura de redes ao qual
múltiplas portas estão anexadas.
Diferentemente dos HUBS, os switches tipicamente tem banda interna que é um
múltiplo da banda de conexão, e a habilidade para rapidamente passar
conexões de portas de uma a outra. Um switch típico pode acomodar várias
transmissões com toda a banda entre diferentes pares de portas. Vide hub.
switch-back (retorno à situação anterior)
[Sistema de Computador] Sinônimo de retorno após recuperação da falha
(failback)
switch-over
[Sistema de Computador] Sinônimo de evento de falha (failover)
Switch_Name
[Fibre Channel] Um Name_Identifier que é associado com o nome de um switch
Fibre Channel ou bridge.
switched over (sistema) (transferido de volta)
[Sistema de Computador] Sinônimo para fracasso em mudança após falha
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symbolic link (ligação simbólica)
[Sistema de Arquivos] Uma forma especial de arquivo que pode ser usado para
redirecionar um arquivo ou um caminho de diretório transparentemente para
outro arquivo ou diretório que pode estar em outro sistema.
Também conhecido como symlink ou softlink. Ligações simbólicas diferem-se
das ligações rígidas na remoção dos arquivos subjacentes, causa a “quebra” dos
mesmos e, consequentemente, atentam para falhas transversais
synchronous mirroring (espelhamento síncrono)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo obsoleto de synchronous
replication (replicação síncrona).
symlink
[Sistema de Arquivos] Abreviação de symbolic link.
symmetric cryptography (criptografica simétrica)
[Segurança de Dados] Encriptação que usa um sistema simétrico de
encriptação
symmetric cryptosystem (criptossistema simétrico)
[Segurança de Dados] Um algoritmo de encriptação em que a mesma chave é
usada para encriptar e decriptar uma única mensagem ou bloco de informações
armazenadas.
A chave usada em um sistema simétrico de encriptação precisa ser mantida em
segredo, no entanto é requerida em ambas as pontas no processo de troca de
informações. Normalmente, são usadas em critérios baseados por sessão em
protocolos de camadas como o TLS ou SSL.
symmetric virtualization (virtualização simétrica)
[Sistemas de computação] Sinônimo obsoleto para virtualização in-band.
Synchronous Digital Hierarchy (SDH)
[Rede] Uma metodologia comum no mundo das telecomunicações, padronizada
pela ISO com 155, 622, 2048, 9953 Mbps, taxas de dados seriais em intervalos
de 4.
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O SDH utiliza uma cifragem de luz de dados para remover apenas os elementos
de menor frequência com o intuito de atingir máxima utilização de largura de
banda.
synchronization (sincronização)
1. [Fibre Channel] A identificação pelo recebedor do limite de uma palavra de
transmissão.
2. [Geral] O ato de alinhar ou de tornar equivalente duas entidades em um
determinado ponto no tempo.
synchronize (sincronizar)
[Gerenciamento] No contexto da replicação de dados, para estabelecer um cópia
de dados de usuário do volume primário no volume secundário.
synchronous operations (operações síncronas)
[Sistema de Computador] Operações que têm um relacionamento entre elas,
definido por um período de tempo fixo.
Usada de forma mais comum para definir operações de I/O que ocorrem em
uma sequência de tempo, por exemplo, uma operação sucessora não ocorre
enquanto a predecessora não for completada.
Synchronous Optical Network (SONET)
[Rede] Um padrão para elementos de rede óptica e transmissão
[SONET] fornece blocos de construção modular, sobrecargas fixas, canais
integrados de operações, e mapeamento flexível de cargas. A largura básica de
banda que a SONET fornece é de 51.840 megabits por segundo, conhecida
como OC-1. Estão disponíveis larguras de banda maiores que são equivalentes
múltiplos (n) da taxa básica (conhecida como OC-n). OC-3, OC-12, OC-48, e
OC-192 as quais são, atualmente, de uso comum.
synchronous replication (replicação síncrona)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A técnica de replicação em que o dado
precisa ser confirmado como estável no dispositivo de armazenamento em
ambas as localizações, primária e secundária, antes que a gravação seja
confirmada para o equipamento solicitante (host).
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system board (placa de sistema)
[Sistema de Computador] Um módulo de circuito impresso contendo dispositivos
de montagem para processador(es), memória, e cartões adaptadores,
implementando funções computacionais básicas, como acesso a memória,
processador e freqüência do barramento de I/O e conexão de dispositivos para
interface humana.
system disk (disco de sistema)
[Sistema de Computador] O disco onde o software de sistema operacional do
computador é armazenado.
O disco de sistema é normalmente o disco de onde o sistema operacional é
bootstrapped (inicialmente carregado na memória). Frequentemente, contém a
área de cache em disco (swap) do sistema do computador e/ou arquivos de
paginação, e também pode conter bibliotecas de softwares comuns
compartilhados por diversas aplicações.
system under test (sistema sob teste)
[Geral] Uma entidade sendo testada para verificar seu comportamento funcional
ou para determinar características de desempenho.
Vide também solução sob teste e teste de sistema.
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T
T1 copy (cópia T1)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de espelhamento
T10
[SCSI] Abreviação para o comitê ANSI INCITS TC T10.
T11
[Fibre Channel] Abreviação para o comitê ANSI INCITS TC T11.
Tbit
[Geral] Acrônimo para Terabit.
Table routing method (método de roteamento de tabela)
[SCSI] Um método utilizado por expansores SAS para encaminhar solicitações
de conexão quando vários dispositivos são acessíveis por meio de uma única
porta de comutação SAS .
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tabular mapping (mapeamento tabular)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma forma de mapeamento na qual
uma tabela de verificação contém a correspondência entre os dois espaços de
endereçamento que estão sendo mapeados entre si.
Se o mapeamento entre dois espaços de endereçamento é tabular, não existe
nenhuma fórmula matemática que poderá converter endereços em um espaço
para os endereços de outros. Vide mapping algorithm, dynamic mapping.
tampering (adulteração)
[Segurança de Dados] Uma modificação não autorizada que altera o
funcionamento apropriado de um dispositivo, sistema ou canal de comunicações
de forma a degradar sua segurança e/ou funcionalidade.
tape (fita)
tape drive (drive de fita)
tape transport (transporte de fita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo de armazenamento que
grava os dados sequencialmente na ordem na qual são entregues, e lê dados na
ordem na qual estão armazenados na mídia.
Diferente de discos, fitas usam implicitamente endereçamento de dados. Vide
disk.
tape array (array de fitas)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma coleção de fitas de um ou mais
subsistemas de armazenamento de acesso comum, combinado com um
dispositivo de controle via software.
tape autoloader (auto-carregador de fitas)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo de fita que provê acesso
automático a múltiplos cartuchos de fita, tipicamente através de uma única
unidade de fita.
Um robô de carregamento automático de fitas talvez usado para mover
cartuchos de fita entre as unidades de fita, slots de fita (para armazenamento), e
qualquer slot para remoção de fitas se houver algum.
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tape eject slot (slot para remoção de fita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Uma cavidade física dentro de um
carregador automático (autoloader) de fita ou biblioteca de fitas (Tape Library)
que possibilita que fitas sejam removidas do carregador automático (autoloader)
ou da Biblioteca.
tape library (biblioteca de fitas)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo de fita que disponibiliza
acesso automatizado a múltiplos cartuchos de fita, tipicamente através de
múltiplas unidades de fita.
Um robô de carregamento automático de fitas usado para mover cartuchos de
fita entre as unidades de fita, slots de fita (para armazenamento], e qualquer slot
para remoção de fitas se houver algum.
tape slot (slot de fita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um soquete físico usado para
armazenar o cartucho de fita em uma biblioteca de fita (Tape Library) ou
carregador automático (autoloader) de fitas.
tape virtualization (virtualização de fita)
tape drive virtualization (virtualização de drive de fita)
tape library virtualization (virtualização de biblioteca de fita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O ato de criar dispositivos de fita
abstratos através da aplicação da virtualização de dispositivos de fita, Biblioteca
de fitas (Tape Library) ou outros dispositivos de Storage.
target
[SCSI] O componente do sistema que recebe o comando I/O SCSI. Vide
initiator, LUN, Target ID
target ID
[SCSI] O endereço do barramento SCSI de um dispositivo ou controladora
destino.
Target of Evaluation (TOE) (avaliação de destino)
[Segurança de Dados] Um produto ou sistema de TI e a sua respectiva
documentação para orientação, que é o objeto da avaliação.
Esse termo é usado regularmente associado com ISO 15048.
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Target Session Identifying Handle (TSIH)
[iSCSI] Um identificador, assinalado pelo destino iSCSI, para uma sessão com
um específico inicializador nomeado.
TByte
[Sistemas de Computação] Abreviação para Terabyte.
TB
TByte
[Sistemas de Computação] Abreviação de Terabyte
TCG
[Segurança de Dados] Acrônimo de Trusted Computing Group.
TCO
[Geral] Acrônimo de Total Cost of Ownership .
TCP
[Rede] Acrônimo de Transmission Control Protocol. Vide IP
TCP Offload Engine (TOE) (Mecanismo de Offload de TCP)
[Rede[ Uma tecnologia para melhorar a performance TCP/IP transferindo o
processamento TCP/IP para o cartão de Interface da Rede.
TCP/IP
[Rede] Abreviação para o conjunto de protocolos que incluem TCP, IP, UDP e
ICMP.
Este é o conjunto básico de protocolos de comunicação utilizados na Internet.
Tebibit (Tibit)
[Geral] Acrônimo para 1,099,511,627,776 (240) bits.
Notação binária é mais comumente usada para tamanhos de memória de
semicondutores.
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Vide também Terabit.
Tebibyte (TiB)
[Geral] Acrônimo para 1,099,511,627,776 (240) bytes.
Notação binária é mais comumente usada para tamanhos de memória de
semicondutores.
Vide também Terabyte.
technical controls (controles técnicos)
[Segurança de Dados] Controles de segurança (exemplo, salvaguardas ou
contra-medidas) para um sistema da informação que são primariamente
implementadas e executadas pelo sistema de informação através de
mecanismos contidos no hardware, software ou firmware do sistema [NISC
Special Pub 800-53]
Technical Working Group (TWG) (Grupo de Trabalho Técnico)
[Padrões] Um grupo de trabalho do SNIA em que se realiza um trabalho técnico
específico, protegido pela Política de PI do SNIA.
Dentro do SNIA, o trabalho técnico para desenvolvimento de padrões é
conduzido por tecnólogos voluntários de empresas associadas. Os GTTs
reportam ao conselho técnico do SNIA, que por sua vez reportam ao conselho
do SNIA.
tenancy (locação)
[Fibre Channel] A posse de um Loop Arbitrado de Fibre Channel por um
dispositivo para conduzir uma transação.
Terabit (Tbit)
[Geral] Acrônimo para 1,000,000,000,000 (1012) bits.
A SNIA usa a convenção base 10 comumente encontrados na
literatura relacionada a I/O e científica ao invés da convenção de base 2
(1.099.511.627.776, ou seja, 240) comum no Sistema Computacional e literatura
de software.
Vide também Tebibit.
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Terabyte (TB)
[Sistemas de Computação] Abreviação para 1,000,000,000,000 (1012) bytes.
A SNIA usa convenção base 10, comumente encontrada na literatura científica e
relacionada a I/O ao invés da convenção de base 2 (1,099,5111,627,776, ou
seja, 240) comumente encontrada na literatura de sistemas de computação e
software.
Vide também Tebibyte.
test system (sistema de teste)
[Sistema de Armazenamento] Um conjunto de equipamentos usados para
realizar teste em um sistema.
Vide também solução sob teste e sistema sob teste.
theoretical capacity (capacidade teórica)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A área da mídia de armazenamento em
um dispositivo vezes a sua densidade superficial.
Este número raramente é publicado, uma vez que pouco contribui para a
compreensão da capacidade eventual bruta do dispositivo.
thin provisioning (aprovisionamento dinâmico)
[Sistemas de Armazenamento de Dados] Uma tecnologia que aloca a
capacidade física de um volume ou sistema de arquivos quando as aplicações
escrevem dados, ao invés de pré-alocar toda a capacidade física no momento
do aprovisionamento.
third party authentication (autenticação de terceiros)
[Segurança de Dados] Confiança em um serviço de autenticação, como um
servidor RADIUS, que é separado (ou externo) às entidades de uma transação
de autenticação.
third party copy (cópia da terceiros)
[Recuperação de Dados] [Gerenciamento] Um protocolo para execução de
cópias de segurança usando o mínimo dos recursos principais, copiando os
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dados diretamente do dispositivo fonte (disco ou array) para o dispositivo destino
(transporte de fita) sem passagem através de um cliente.
threat (ameaça)
[Segurança de Dados] Uma série de ataques que podem resultar em uma
mudança prejudicial para um ativo protegido.
threat monitoring (monitoração de ameaças)
[Segurança de Dados] Análise, avaliação e revisão de registros de auditoria e
outras informações coletadas com o objetivo de pesquisar eventos fora do
sistema que podem se constituir em violações de segurança do sistema.
throughput (taxa de transferência efetiva de dados)
[Sistema de Computador] Sinônimo obsoleto para IOPS que é frequentemente
usado de forma incorreta para se referir à capacidade de transferência de dados.
O tráfego passando através de uma interface durante um período de tempo
definido é expresso em IOPS ou em Bytes por Segundo.
Expressada em solicitações de I/O’s por segundo, onde uma requisição é uma
solicitação da aplicação para um subsistema de armazenamento para realizar
uma operação de leitura ou escrita.
TiB
TiByte
[Geral] Acrônimo para Tebibyte.
Tibit
[Geral] Acrônimo para Tebibit.
tiered storage (armazenamento em camadas)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Armazenamento que é fisicamente
particionado em múltiplas classes distintas baseadas em custos, desempenho e
outros atributos.
Os dados podem ser dinamicamente movidos entre classes em uma
implementação de armazenamento em camadas, baseado em atividades de
acesso ou outras considerações.
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time server (servidor de tempo)
[Rede] Uma entidade inteligente em uma rede que possibilita todos os nós da
rede a manter uma base de tempo comum dentro de tolerâncias mínimas.
TLS
[Segurança de Dados] Acrônimo de Transport Layer Security.
TLS Record Protocol (protocolo de registro TLS)
[Segurança de Dados] Um protocolo de camadas que é usado para
encapsulamento de vários protocolos de níveis mais altos (tais como HTTP,
SMTP, etc.).
Usando os parâmetros de segurança criados pelo TLS Handshake Protocol, ele
leva as mensagens para serem transmitidas, fragmentos de dados dentro de
blocos gerenciáveis, opcionalmente comprime os dados, aplica um MAC (como
MD5 ou SHA), encripta (NULL,DES, 3DES, etc.), e transmite o resultado. O
dado recebido é decriptado, verificado, descomprimido, reunido e então
entregue para os clientes de nível. O TLS Record Protocol é definido na
RFC2246.
TLS Handshake Protocol
[Segurança de Dados] Um protocolo que permite às partes (servidor ou cliente)
acordarem os parâmetros de segurança para a que camada de gravação (TLS
Record Protocol), autentique-se (key exchange), inicie a negociação dos
parâmetros de segurança, e reporte condições antes do protocolo de aplicação
(tal como HTTP, SMTP, etc.) transmitir ou receber o primeiro byte de dado.
Os parâmetros de segurança são de fato, criados do identificador de sessão,
certificados (X509v3), método de compressão, especificações decifradas
(principal algoritmo de encriptação e um algoritmo MAC), segredo mestre, e
bandeira reiniciável (resumability flag). O TLS Handshake Protocol é definido na
RFC2246.
TNC
[Rede] Acrônimo de Threaded Neil Councilman, um tipo de conector de cabo
coaxial.
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Especificações para tipos de conectores TNC são definidos no MIL-C-39012 e
MIL-C-23329.
TOE
1.

[Rede] Acrônimo de TCP Offload Engine.

2.

[Segurança de Dados] Acrônimo de Target of Evaluation.

token ring (rede)
[Rede]
Uma rede na qual cada nó transmissor é conectado ao receptor formando um
anel (ou loop) contínuo.
Um protocolo LAN para redes token ring governados pelo padrão IEEE 802.3
que opera a velocidade de 4 Mbits por segundo ou a 16 Mbits por segundo.
topology (topologia)
1. [Rede] A diagramação lógica de componentes de um sistema de computação,
ou rede e suas interconexões.
Topologia lida com questões de quais componentes estão diretamente
conectados a outros, do ponto de vista de serem capazes de se comunicarem.
Não trata as questões de localização física dos componentes ou cabos de
interconexão.
[Fibre Channel] A infra-estrutura de comunicação que provê comunicação Fibre
Channel entre um conjunto de PN_PORTS (exemplo, um Fabric, um Loop
Arbitrado, ou uma combinação dos dois).
Total Cost of Ownership (TCO) (Custo Total de Propriedade)
[Geral] O custo que cobre o tempo de vida de um bem ou capacidade, tal como
dados, processamento, acesso ao storage, serviços de arquivos, etc.
O custo total de propriedade inclui aquisição, ambiente, operações,
gerenciamento, serviço, atualização, perda de serviço e valor residual.
Vide inherent cost.
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TPC
[Recuperação de Dados] [Gerenciamento] Acrônimo de Third Party Copy.
transceiver
[Fibre Channel] Um transmissor e receptor combinados em um único pacote.
transformation (transformação)
[Retenção de Longo Prazo] Um tipo de migração, onde uma mudança de
formato ou representação ocorre durante a movimentação de dados ou
informação.
Transformação envolve possível perda de informação, visto que os
formatos mais recentes podem ser incapazes de capturar todas as
funcionalidades do formato original, ou o sistema de migração pode não ser
capaz de interpretar todas as características do formato original.
Translate Domain (domínio de tradução)
[Fibre Channel] Um domínio apresentado por um switch tradutor de domínio
(Translate Domain switch).
Translate Domain switch (switch tradutor de domínio)
[Fibre Channel] Um switch dentro de um roteador Inter-Fabric que é criado por
cada conjunto de N_Ports Proxy cujas correspondentes Nx_Port nativas existem
dentro de um conjunto de fabrics nativos.
transmission character (caracter de transmissão)
[Fibre Channel] Qualquer caractere codificado (válido ou inválido) transmitido
pela interface física de um enlace Ethernet ou Fibre Channel.
Caracteres válidos de transmissão são especificados por um padrão que define
o código de transmissão e inclui caracteres de dados e caracteres especiais.
transmission code (código de transmissão)
1. [Geral] Um meio de codificar dados para aprimorar suas características de
transmissão.
2. [Fibre Channel] Um código de transmissão orientado a byte especificado pelo
FC-FS-2 para 1/2/4/8 GFC, com bytes de dados válidos e códigos especiais
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codificados em caracteres de transmissão de 10-bits de acordo com a
codificação 8B10B.
3. [Rede] Um código de transmissão orientado a palavra especificado pelo
10GFC, com 64 bits de dados e códigos especiais codificados em uma unidade
de transmissão de 66-bits de acordo com a codificação 64/66.
Transmission Control Protocol (TCP)
[Rede] Um protocolo de transporte em rede orientado a conexão internet, o qual
provê um serviço de entrega confiável.
transmission word (palavra de transmissão)
[Fibre Channel] Uma string de quatro caracteres de transmissão contíguos
alinhados em limites que sejam divisíveis por 4, a partir de um caractere especial
recebido ou transmitido.
A transmissão e recepção em Fibre Channel opera em unidades de palavras de
transmissão quando utilizando codificação 8B/10B.
transmitter (transmissor)
1. [Fibre Channel] A parte de um Link_Control_Facility que converte dados
válidos e códigos especiais em caracteres de transmissão usando regras
especificadas pelo código de transmissão, convertendo estes caracteres de
transmissão em uma cadeia de bits, e transmitindo esta cadeia por um meio
elétrico ou óptico de transmissão.
2. [Fibre Channel] Um circuito eletrônico que converte um sinal elétrico lógico em
um sinal adequado para um meio de comunicação.
transparent failover (failover transparente)
[Sistemas de Computação] Uma falha coordenada de um componente de um
sistema para um outro que é transparente para o ambiente de operação externo.
Frequentemente usada para referir a controladoras pareadas de discos, nas
quais os discos virtuais são exportados de uma a outra controladora e continuam
endereçados ao mesmo barramento de host (host bus address) após uma falha.
Vide non-transparent failover.
Transport Layer Security (TLS) (Segurança de camada de transporte)
[Segurança de Dados] Um protocolo especificado pelo IETF que fornece
privacidade e integridade na comunicação entre duas aplicações, usando
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protocolos de nível superior que podem residir transparentemente no topo do
protocolo TLS.
Existem múltiplas versões de TLS, porém incompatíveis umas com as outras, e
as versões mais antigas são consideradas menos seguras e não devem ser
usadas.
Diversas especificações da SNIA adotam o TLS com um importante mecanismo
de segurança. Para assegurar simultaneamente a segurança e a
interoperabilidade, a SNIA tem publicado a “Especificação SNIA TLS para
Sistemas de Armazenamento” (também ISO/IEC 20648) para identificar
requisitos específicos e orientar o uso do TLS quando ele for usado em conjunto
com estas especificações da SNIA.
triaxial cable (cabo triaxial)
[Rede] Um meio de transmissão elétrica que consiste em três condutores
concêntricos separados por um material dielétrico com espaçamento e material
disposto de forma a gerar uma especificada impedância elétrica. Vide Coaxial
Cable.
Triple DES (3DES) (Triplo DES)
[Segurança de Dados] Uma variação do Padrão de Encriptação de Dados (DES)
na qual o algoritmo é aplicado consecutivamente 3 vezes usando duas ou três
chaves diferentes.
Este algoritmo está obsoleto.
Trim
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um método pelo qual o sistema
operacional do host pode informar um dispositivo de armazenamento que blocos
de dados não estão mais em uso e podem ser liberados.
Muitos protocolos de armazenamento suportam esta funcionalidade por vários
nomes, ex. ATA TRIM e SCSI UNMAP. Vide também garbage collection.
Outro caso no qual tivemos que generalizar uma definição proposta e recorrer a
exemplos para fazer a ligação ao armazenamento em estado sólido. As
definições de map e unmap foram derivadas a partir deste.
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trojan horse (cavalo-de-tróia)
[Segurança de Dados] Código oculto em um programa de computador que
permite colher, falsificar ou destruir uma informação de forma não autorizada.
trust (confiança)
[Segurança de Dados] Crédito na confiabilidade, honestidade, habilidade ou
força de alguém ou alguma coisa.
Se espera de um sistema confiável a habilidade de funcionar conforme
esperado, sem comportamentos inesperados.
Trusted Computing Group (TCG)
[Segurança de Dados] Uma organização sem fins lucrativos criada para
desenvolver, definir e promover padrões computacionais abertos confiáveis e
tecnologias de segurança, incluindo a construção de blocos de hadware e
interfaces de software, entre múltiplas plataformas, periféricos e dispositivos.
trusted system (sistema confiável)
[Segurança de Dados] Um sistema que pode ser usado para o processamento
de informação sensíveis ou confidenciais, que emprega hardware e medidas de
integridade de software para assegurar que ele comportará de acordo com as
especificações documentadas e atuará de maneira prevista.
Tal como um sistema que é desenvolvido de acordo com os critérios de
segurança e avaliado segundo estes critérios.
TSIH
[iSCSI] Acrônimo de Target Session Identifying Handle.
tunneling (tunelamento)
[Segurança de Dados] Uma tecnologia que permite que um protocolo de rede
envie dados por meio de uma outra conexão de protocolo de rede. O
tunelamento atua por meio do encapsulamento do primeiro protocolo de rede
dentro de pacotes carregados pelo segundo protocolo. Um túnel pode também
encapsular um protocolo dentro dele mesmo (ex.: um gateway IPSec opera
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desta forma, encapsulando IP dentro de IP e inserindo informações de IPsec
adicionais entre dois cabeçalhos IP).
TWG
[Padrões] Acrônimo para Technical Working Group.

U
U.2
[Hardware] Conector SFF-8639 usado para conexões a um barramento Quad
(4x) PCIe.
UDP
[Rede] Acrônimo de User Datagram Protocol.
UID
[Gerenciamento] [Segurança de Dados] Abreviação de user identifier (User
IDentifier).
(User ID) Identificação de usuário
ULP
[Fibre Channel] Acrônimo de Upper Layer Protocol
Ultra SCSI
[SCSI] Uma forma de SCSI capaz de realizar 20 milhões de transferências por
segundo.
Ultra SCSI de terminações simples suporta barramento de até 1,5 metros de
comprimento, e a Ultra SCSI diferencial suporta barramento de até 25 metros.
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As especificações da Ultra SCSI define tanto barramentos estreitos (narrow) (8
bits de dado) quanto largos (wide) (16 bits de dado). Um barramento narrow
Ultra SCSI transfere até 20 Mbytes por segundos. Um barramento wide Ultra
SCSI transfere até 40 Mbytes por segundo de dados.
Ultra2 SCSI
[SCSI] Uma forma de SCSI capaz de realizar 40 milhões de transferências por
segundo.
Não há especificação Ultra2 SCSI com terminação simples. Low voltage
differential (LVD) Ultra2 SCSI suporta barramento de até 12 metros de
comprimento. High voltage differential Ultra2 SCSI suporta barramento de até 25
metros de comprimento. As especificações da Ultra SCSI define tanto
barramentos estreitos (narrow, de 8 bits de dados) quanto largos (wide, de 16
bits de dados). Um barramento narrow Ultra SCSI transfere até 40 Mbytes por
segundos. Um barramento wide Ultra SCSI transfere até 80 Mbytes por segundo
de dados.
Ultra3 SCSI
[SCSI] Uma forma de SCSI capaz de realizar 80 milhões de transferências por
segundo.
Não há especificação Ultra2 SCSI com terminação simples. Low voltage
differential (LVD) Ultra2 SCSI suporta barramento de até 12 metros de
comprimento. Não há especificação Ultra2 SCSI high voltage differential.As
especificações Ultra3 SCSI somente definem barramentos largos(wide,16 bits de
dados). Um barramento wide Ultra SCSI transfere até 160 Mbytes por segundo
de dados.
Ultrium
[Dispositivo de Armazenamento] Fita LTO implementada num formato padrão de
meia polegada, atualmente na sua quarta geração, LTO-4 Ultrium.
UML
[Gerenciamento] Acrônimo de Unified Modeling Language.
unidirectional authentication (autenticação unidirecional)
[Segurança de Dados] Autenticação que fornece para uma das partes da
comunicação a segurança da identidade da outra parte.
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unauthorized disclosure (exposição não-autorizada)
[Segurança de Dados] A exposição de informação para indivíduos não
autorizados a receber ou acessá-la.

unclassified (livre)
[Segurança de Dados] Informação que não foi designada como confidencial.
unicast
[Rede] Transmissão de uma mensagem para um único receptor.
Unicast é contrastada com broadcast (envio de uma mensagem para todos os
receptores em uma rede) e multicast (envio de uma mensagem para um grupo
receptores selecionados).
Unicode
[Geral] Um conjunto de padrões destinados a permitir a representação de
qualquer caractere em cada uma das linguagens do mundo; normalmente
entendido como uma variante de 16-bits.
Unicode de 16-bits permite até 216, ou 65.536 caracteres. Cada um deles pode
ter uma representação única. Ela acomoda inúmeros caracteres e símbolos que
não são da língua inglesa, e é portanto uma ajuda para o desenvolvimento de
produtos com interfaces de usuários multilíngues. Dezesseis bits entretanto, não
são suficientes para representar todos as muitas centenas de milhares de
ideogramas Asiáticos. Outras variantes de 32-bits estão disponíveis para estes,
mas a crescente ineficiência em representação de textos Ocidentais inerente a
eles tem sido uma barreira para adoção em larga escala.
Uniform Resource Identifier (Identificador Uniforme do Recurso)
URI
Sequência compacta de caracteres que identifica um recurso físico ou abstrato.
Vide RFC2396.
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Uniform Resource Locator (Localizador Padrão de Recurso)
URL
Sequência compacta de caracteres que identifica um recurso físico ou abstrato,
incluindo sua localização.
Vide RFC1738

Uninterruptible Power Source (UPS) (Fonte de Energia Não-interrompível)
[Geral] Uma fonte de alimentação que não é afetada por interrupções na
alimentação externa da instalação.
UPSs podem gerar sua própria alimentação usando geradores, ou podem utilizar
de bancos de baterias. UPSs são geralmente instaladas para prevenir
interrupções de serviços devido a falhas de alimentação externas em aplicações
computacionais consideradas por seus proprietários como de “missão crítica”.
Unified Modeling Language (UML) (Linguagem Unificada de Modelagem)
[Gerenciamento] Uma abordagem visual que utiliza de uma variedade de
diagramas tais como casos de uso, classes, interação, estado, atividade, e
outros para especificar os objetos de um modelo e seus relacionamentos.
Existem várias ferramentas para converter diagramas UML em código de
programa.
unsolicited control (controle não-solicitado)
[Fibre Channel] Uma categoria de informação indicada no cabeçalho do frame
Fibre Channel.
unsolicited data (dados não-solicitados)
[Fibre Channel] Uma categoria de informação indicada no cabeçalho do frame
Fibre Channel.
unstructured data (dados não-estruturados)
[Gerenciamento de Dados] Dados que não podem ser facilmente descritos
como dados estruturados.
Em geral, qualquer conteúdo sistema de arquivos que não é considerado banco
de dados é considerado como sendo não estruturado.
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Unmap
[Sistema de Armazenamento de Dados] Vide Trimm.
[Sistema Operacional] Remoção do endereço virtual de uma parte do arquivo
(e.g. POSIX)> (e.g. POSIX).

Upper Layer Protocol (ULP) (Protocolo de Camada Superior)
[Fibre Channel] Um protocolo usado em rede Fibre Channel para níveis acima
do FC-4.
O protocolo Fibre Channel para SCSI e IP sobre Fibre Channel são exemplos de
ULPs.
UPS
[Geral] Acrônimo de Uninterruptible Power Source.
Usable Capacity (Capacidade Útil)
[Sistemas de Armazenamento] Sinônimo de capacidade formatada.
user data extent (extensão de dados de usuários)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Espaço protegido em um ou mais grupo
de stripes redundantes alocados adjacentemente em um grupo de redundância
simples.
Em arrays RAID, coleções de dados dos usuários compreendem os virtual disks
(discos virtuais) ou volume sets (conjunto de volumes) apresentados para o
ambiente operacional.
user data extent stripe depth (stripe depth de extensão de dados de
usuários)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Número de blocos consecutivos de
espaço protegido em uma extensão de dados do usuário que são mapeados
para endereços de blocos consecutivos do virtual disk (disco virtual).
Em princípio, cada extensão de dados do usuário que é parte do disco virtual
pode ter uma diferente stripe depth de dado do usuário. Stripe depth de dados
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de usuário pode ser diferente da stripe depth do grupo de redundância da
extensão de espaço protegida no qual ele reside.
User Datagram Protocol (UDP)
[Rede] Um protocolo internet que provê serviço de entrega de datagrama sem
conexão para aplicações.
UDP sobre IP adiciona a habilidade de terminações de múltiplos pontos de
comunicação em um único nó de rede.
User Identifier (UID) (Identificador de Usuário)
[Gerenciamento] [Segurança de Dados] Um número único que identifica uma
parte individual para um sistema computacional.
UIDs são resultados de processos de autenticação que usam nomes de contas,
senhas, e possivelmente outros dados para verificar que um usuário é de fato
ele representa ser. UIDs são entradas para processos de autorização que
permite ou nega acesso a recursos baseados na identificação do usuário
requerente.
userid
[Gerenciamento] [Segurança de Dados] Abreviação de User Identifier
UTF-8
[Geral] Uma codificação para esquemas de caracteres multi-byte tal como
Unicode, na qual os textos ASCII são codificados e rotinas de manipulações de
strings POSIX trabalham como esperado.
Uma string 16-bit Unicode que codifica textos ASCII terá todos dados restantes
marcados com zero. A codificação UTF-8 terá um zero somente no fim.
utilized capacity power efficiency (eficiência energética da capacidade
utilizada)
[Sistema de Armazenamento de Dados] A proporção entre os
bytes armazenados em um sistema de armazenamento ocioso e a quantidade
de energia necessária para manter o sistema num estado ocioso e de prontidão.
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V
Valid data byte (byte de dados válido)
[Fibre Channel] Uma string de oito bits contíguos dentro do FC-P1 que
representa um valor entre 0 e 255.
Valid frame (frame válido)
[Fibre Channel] Um frame recebido contendo um Início de Frame (SOF) válido,
um Fim de Frame (EOF) válido, caracteres de dados válidos e um valor correto
do teste de redundância cíclico (CRC) referente ao cabeçalho do frame e ao
campo de dados.
Validity control bit (bit de controle de validade)
[Fibre Channel] Um bit de controle que indica se o campo é válido.
Se o bit de controle de validade indicar que um campo é inválido, o valor no
campo é tratado como inválido e ignorado.
variable-length segmentation (segmentação de tamanho variável)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Particionamento de um fluxo de
bytes em partes que não são um número constante de bytes enquanto realizase compressão ou desduplicação de dados baseada em hash.
Vide fixed-length segmentation.
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VBA
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Virtual Block Address.
VCI
[Rede] Acrônimo de Virtual Channel Identifier.
VCSEL
[Fibre Channel] Acrônimo de Vertical Cavity Surface Emitting Laser.
vendor unique (único fornecedor)
[Padrões] Aspectos relacionados a um padrão (ex.: funções, códigos, etc.) não
definidos por um padrão externo, mas definidos por um Fabricante específico
dentro de um framework deste padrão.
Funcionalidades únicas de um dado fabricante podem ser expostas usando
métodos padronizados. Por exemplo, muitos fabricantes oferecem SNMP MIBs
próprios que usuários do padrão SNMP podem usar para obter informação de
um sistema.
verify (verificar)
verification (verificação)
[Recuperação de Dados] A comparação objeto-a-objeto do conteúdo de uma
imagem de backup com os objetos online (ativos) dos dados de origem deste
backup.
versioning (versionamento)
[Recuperação de Dados] A manutenção de múltiplas cópias ponto no tempo de
um conjunto de dados.
O versionamento é usado para minimizar o tempo de recuperação, aumentando
o número de pontos de checagem (checkpoints) intermediários dos quais uma
aplicação pode ser reiniciada.
vertical cavity surface emitting laser (laser emissor de cavidade de
superfície vertical)
[Fibre Channel] Uma superfície emitindo uma fonte de laser fabricada sobre uma
superfície lisa com emissão perpendicular.VF[Fibre Channel] Acrônimo de
Virtual Fabric.
- 304 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

VF_ID
[Fibre Channel] Abreviação de Virtual Fabric Identifier.
VFT Tagging E_Port
[Fibre Channel] Uma E_Port que é habilitada para processamento de
cabeçalhos com tags de Virtual Fabric (Virtual Fabric Tagging Headers).
VFT Tagging F_Port
[Fibre Channel] Uma F_Port que é habilitada para processamento de cabeçalhos
com tags de Virtual Fabric (Virtual Fabric Tagging Headers).
VFT Tagging N_Port
[Fibre Channel] Uma N_Port que é habilitada para processamento de
cabeçalhos com tags de Virtual Fabric (Virtual Fabric Tagging Headers).
VFT Tagging PN_Port
[Fibre Channel] Uma porta PN_PORT que tenha habilitado o processamento de
cabeçalhos de tags de fabrics virtuais.
VFT_Header
[Fibre Channel] Abreviação de Virtual Fabric Tagging Header.
VIA
[Sistema Computacional] Acrônimo de a Virtual Interface Architecture.
Virtual block (bloco virtual)
[Sistema de Armazenamento de Dados] um bloco do espaço de endereçamento
apresentado/disponibilizado por um disco virtual. Os blocos virtuais são as
unidades atômicas, em que uma capacidade de armazenamento de disco virtual
é apresentada tipicamente por um array RAID para a seus ambientes
operacionais e de funcionamento.
virtual block address
[Sistema de Armazenamento de Dados] O endereço de um bloco virtual.
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Os endereços de blocos virtuais são usados tipicamente nos comandos de I/O
dos servidores endereçados aos discos virtuais por arrays RAID. Os comandos
do disco do SCSI endereçados aos arrays RAID estão usando realmente
endereços de bloco virtuais em seus campos de endereço do bloco lógico.
Virtual Channel Identifier (VCI) (Identificador de Canal Virtual)
[Rede] Tags (etiquetas) numéricas originais contidos em um Cabeçalho
Identificador da célula do protocolo ATM.
Um VCI identifica um canal virtual ATM em uma célula no seu deslocamento.
Virtual device (dispositivo virtual)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um dispositivo apresentado a um
ambiente operacional, pelo software de controle ou por um gerenciador de
volumes.
Do ponto de vista da aplicação, um dispositivo virtual é equivalente a um físico.
Em algumas implementações, os dispositivos virtuais podem diferir de físicos em
nível de sistema operacional. Por exemplo, carregar o sistema operacional de
um de disco ou array baseado em servidor pode não ser possível.
Virtual disk (disco virtual)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um conjunto de blocos do disco
apresentado a um ambiente de funcionamento como um intervalo de blocos
lógicos consecutivamente numerados similar a um armazenamento de disco e
com a mesma semântica de I/O.
O disco virtual é o objeto da disposição de disco (Array) que se assemelha mais
próximo a um disco físico do ambiente em funcionamento. Vide logical disk.
Virtual E_Port (VE_Port)
[Fibre Channel] [Rede] Componente de transmissão de dados de uma
entidade FC que emula uma porta E_Port e é dinamicamente instanciada na
conclusão bem sucedida de uma Troca ELP (ELP Exchange).
O termo “virtual” indica a não utilização de uma ligação de fibra óptica na
ligação entre as VE_Ports.

- 306 Dicionário SNIA Brasil - 2ª edição traduzida da 18ª edição em inglês

Virtual F_Port (VF_Port)
[Fibre Channel] [Rede] O componente de transmissão de dados de uma
entidade FC que emula uma porta F_Port e é dinamicamente instanciado na
conclusão bem sucedida de troca FLOGI.
O termo “virtual” indica a não utilização uma ligação de fibra óptica entre
uma VF_Port e uma VN_Port.
Virtual Fabric (VF) (Fabric Virtual)
[Fibre Channel] Um Fabric identificado por um VF_ID composto de switches e
N_ports que têm as propriedades de:

1) Único gerenciamento do Fabric,
2) independência entre Fabrics virtuais, como por exemplo, um espaço de
endereço independente.
Virtual Fabric identifier (identificador de Fabric virtual)
[Fibre Channel] Um valor que identifica excepcionalmente um fabric virtual entre
todos os fabrics virtuais que compartilham de uma mesma estrutura de switches
e de N_ports.
Virtual Fabric Tagging Header (VFT_Header) (Cabeçalho de Tag de Fabric
Virtual)
[Fibre Channel] Um Extended_header (cabeçalho estendido) que contém a
informação para associar um frame a um fabric virtual específico.
Virtual Interface Architecture (VIA) (Arquitetura de Interface Virtual)
[Sistema Computacional] Uma especificação de API para uma comunicação
direta entre aplicações distribuídas desenvolvida pela Intel, Compaq e Microsoft.
VIA reduz a latência de uma comunicação dos processos prevendo a
necessidade para aplicações a usar interrupção do processador ou aos
caminhos do sistema do operacional para intercomunicar, enquanto mantém a
segurança no trajeto de comunicações. VIA é neutra em relação ao tipo da
interconexão. Vide Fibre Channel Virtual Interface.
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Virtual Link (Conexão Virtual)
[Fibre Channel] [Rede] A conexão lógica entre dois FCoE_LEPs sobre
uma rede Ethernet sem perdas e é identificada pelo par de endereços MAC do
link dois pontos finais.
Virtual Local Area Network (VLAN) (Rede de Área Local Virtual)
[Rede] uma rede lógica que se comporta como uma rede fisicamente separada
de outra física e/ou redes virtuais suportados pelos mesmos switches e/ou
roteadores.
Virtual N_Port (VN_Port)
[Fibre Channel] [Rede] O componente de transmissão de dados de uma
entidade FC que emula uma porta N_Port e é dinamicamente instanciado na
conclusão bem sucedida de um FLOGI ou Exchange FDISC.
O termo “virtual” indica a não utilização de uma ligação de fibra óptica para
conectar para ligar uma VN_Port e uma VF_Port.
Virtual path identifier (Identificador de Caminho Virtual)
[Rede] um campo de oito bits de um cabeçalho da célula ATM que denota a
sobre a qual a célula deve ser roteada.
Virtual Switch (switch virtual)
[Fibre Channel] uma construção de switching (comutação) que reside em um
core switch e que corresponde a uma Fabric virtual.
Os múltiplos switches virtuais podem residir dentro de um core switch.
Virtual tape (fita virtual)
[Sistema de Armazenamento de Dados].
Um dispositivo virtual com as características de uma fita física (cartridge)
Virtual Tape Library (VTL) (Biblioteca Virtual de Fita)
[Recuperação de Dados] Um sistema de armazenamento em discos que emula
uma biblioteca de fitas.
VTL são usualmente classificadas como dispositivos semi disponíveis e proveem
tempo máximo de tranferência de dados melhor que fita, mas normalmente não
são tão rápidos quanto sistemas disponíveis em tempo real. Por padrão usam
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discos lentos com grande capacidade sem alto desempenho, e portanto
oferecem uma melhor utilização de energia por unidade de dados.
Virtualization (virtualização)
[Sistema de computação] Software que permite que uma única plataforma de
hardware suporte múltiplas instâncias simultâneas de sistemas, como
armazenamento, rede ou instalações de computação.
Exemplos de virtualização são virtualização de computação, virtualização de
armazenamento e virtualização de rede.
A virtualização pode ser consolidada ou aplicada às múltiplas camadas de um
sistema.
Virus (vírus)
[Segurança de Dados] Um tipo de ameaça programada e um fragmento do
código (não um programa independente) que se replica unindo-se a um outro
programa e danifica a informação diretamente ou nega acesso a um serviço.
VLAN
[Rede] Acrônimo de Virtual Local Area Network.
VN_Port
[Fibre Channel] Sinônimo de Nx_Port, utilizada quando é desejado enfatizar o
apoio para Fabrics Virtuais e / ou Virtualização de Identificação N_Port.
VN_Port_Name
[Fibre Channel] [Rede] O nome identificador de uma VN_Port.
VN_Port MAC address
[Fibre Channel] [Rede] O endereço MAC usado por um ENode para um
identificador de endereço específico durante uma operação FC usando quadros
FCoE.
Vnode
[Sistema Computacional] Sinônimo para nó, usado quando é desejado enfatizar
o suporte para múltiplos nós dentro de uma plataforma.
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Volatility (volatilidade)
[Sistema Computacional] Uma propriedade dos dados que possuem a
possibilidade de ser eliminados, se determinadas circunstâncias ambientais não
são ou estão em conformidade.
Por exemplo, os dados uma memória DRAM são temporários, uma vez que,
caso a corrente elétrica seja cortada os dados nela contidos são perdidos.
Vide o non-volatility, persistence.
Volume (volume)
1. [Sistema de Armazenamento] Sinônimo de Disco Virtual
2. [Sistema de Armazenamento] Um elemento de armazenamento que foi
preparado (“formatado”) para uso.
Exemplos: Unidade Lógica, cartucho de fita, volume LTFS e Pen Drive USB.
Volume group (grupo de volumes)
[Recuperação de Dados] Uma coleção de meios removíveis que residem em
uma única posição, por exemplo um único robô ou grupo de robôs
interconectados.
Volume manager (gerenciador de volumes)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Termo comum para software de
controle baseado em host.
Volume pool (disposição de volumes)
[Recuperação de Dados] Um conjunto lógico dos mídias removíveis designado
para uma finalidade, por exemplo, reter as cópias de um único job (trabalho)
repetitivo de backup, ou para dados de suporte de um cliente ou de um conjunto
de clientes.
Uma disposição volume é uma função administrativa, visto que um grupo de
volumes é uma função física.
Volume set (conjunto de volumes)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Sinônimo de disco virtual.
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VPI
[Rede] Acrônimo para Virtual Path Identifier.
VSAN
[Canal de Fibra] Uma coleção de portas de um conjunto de switches de rede de
armazenamento conectados, que formam uma rede virtual.
As portas dentro de um único switch podem ser particionadas em vários VSANs,
apesar do compartilhamento de recursos de hardware. Por outro lado, vários
switches podem juntar um número de portas para formar um único VSAN.
VTL
[Recuperação de Dados] Acrônimo para Biblioteca Virtual de Fita.
Vulnerability (Vulnerabilidade)
[Segurança de Dados] Um defeito nos mecanismos da proteção de dados que
poderiam ser explorados por uma ameaça.
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W
WAN
[Rede] Acrônimo de Wide Area Network.
Warm spare (disco) (sobressalente warm)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um disco spare que está energizado e
que não está operando, mas que pode ser usado como um hot spare.
Warm swap (troca a “morno”)
[Sistemas de Computadores] A troca, por defeito, de um componente
substituível (RU) em um sistema, onde seja necessário, para efetuar
substituição, que o sistema seja parado (fazendo que com deixe de realizar sua
função), mas que a energia não precise ser removida. Trocas a “morno” são
operações manuais executadas por humanos. Vide também trocas
automatizadas, trocas a “frio” e trocas a “quente”.
Wave Division Multiplexing (WDM) (Multiplexação por Divisão de Onda)
[Rede] A divisão da luz em uma série de “cores” de poucos (coarse WDM), para
muitos com uma separação estreita do comprimento de onda (dense WDM) com
a finalidade de carregar o tráfego simultâneo sobre a mesma fibra física (9
mícron geralmente).
Cada “cor” carrega um fluxo/corrente de dados separados
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WBEM
[Gerenciamento]. Acrônimo de Web-Based Enterprise Management.
WDM
1. [Rede] Acrônimo de Wave Division Multiplexing.
2. [Windows] Acrônimo de Windows Drivers Model.
weak key (chave fraca)
[Segurança de dados] Uma chave que interage com algum aspecto da definição
de uma determinada cifra de tal forma que enfraquece a força de segurança da
cifra. [ISO / IEC 27040]
wear leveling (nivelamento do uso)
[Sistema de Armazenamento] Um conjunto de algoritmos utilizado por um
controlador flash para distribuir escritas e deleções de células em um dispositivo
flash.
Células em dispositivos flash possuem uma habilidade limitada para sobreviver a
ciclos de escrita. O objetivo do nivelamento do uso é atrasar as células a se
desgastarem e prolongar a vida útil geral do dispositivo flash.
Web Based Enterprise Management (WBEM) (Gerenciamento Corporativo
Baseado em Web)
[Gerenciamento] Uma iniciativa no DMTF, compreendendo um conjunto de
tecnologias que permitem a gerência interoperável de uma empresa.
WBEM consiste do CIM, de um DTD de XML que definem os tags (codificações
e caracteres de XML) para descrever o schema do CIM e seus dados, e de um
jogo de operações do HTTP para trocar a informação baseada em XML. O CIM
se junta ao protocolo de língua de descrição dos dados XML e do protocolo de
transporte HTTP com um modelo subjacente da informação (o schema do CIM)
para criar uma idéia conceitual da empresa.
Well-known address (endereço reservado)
[Fibre Channel] Um identificador de endereço usado para acessar um serviço
fornecido por um canal de fibra no Fabric.
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O serviço pode ser distribuído em muitos elementos por todo o Fabric ou pode
ser centralizado em um ou alguns elementos. Um endereço reservado não é
sujeito às limitações da zona, isto é, um endereço conhecido é sempre
acessível, independentemente do zoneset ativo no momento.
Wide SCSI
[SCSI] Qualquer forma do SCSI usando um caminho de dados de 16 bits.
Em uma implementação de wide SCSI, a taxa de transferência dos dados por
segundo em Mbytes é duas vezes o número de megatransferências por segundo
porque cada ciclo de transferência transfere dois bytes.
Vide fast SCSI, Ultra SCSI, Ultra2 SCSI, Ultra3 SCSI.
Wide Area Network (Rede de Área de Longa Distância)
[Rede] Uma redes de comunicação que são dispersas geograficamente e que
incluem enlaces de telecomunicações.
Windows Internet Naming Service (WINS) (Serviço de Nomes de Internet do
Windows)
[Windows] Uma facilidade do sistema operacional Windows que traduz entre
endereços IP e nomes simbólicos para nós e recursos de rede.
Wide link
[SCSI] Um grupo de links físicos que anexa uma porta ampla a outra porta
ampla.
Wide port
[SCSI] Uma porta lógica que contêm mais que uma física.
Windows Management Instrumentation (WMI) (Instrumentação de
Gerenciamento do Windows)
[Windows] A estrutura da Microsoft que suporta o CIM e o WBEM e uma seleção
das facilidades do sistema operacional do Windows que permitem componentes
do sistema operacional fornecer a informações aos agentes da gerenciamento.
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WINS [Windows] Acrônimo de Windows Internet Naming Service.
WMI
[Windows] Acrônimo de Windows Management Instrumentation.
Word (palavra)
1. [Geral] uma unidade endereçável de dados na memória de computador. O
comprimento é especificado pela arquitetura do computador e é tipicamente de
8, 16, 32,ou 64 bits. A maioria das arquiteturas dos processadores incluem as
instruções aritméticas e lógicas que operam sobre palavras.
2. [Fibre Channel] O menor elemento de dados do Fibre Channel que consiste
em 40 bits de série que representam ou um flag (K28.5) mais três bytes de
dados codificados (dez bits codificados cada um) ou quatro bytes de dados
codificados de dez bits.
3. [Fibre Channel] Uma série de caracteres de quatro bytes contíguos que
ocorrem nos limites que são o módulo zero quatro de uma referência
especificada. Vide a transmission word.
Workgroup (grupo de trabalho)
[Sistema Computacional] Um grupo de usuários e/ou computadores UNIX ou do
Windows, geralmente com uma missão ou um projeto comum, que sejam
criados por simplicidade administrativa.
Workload (carga de trabalho)
[Sistema de Computação] Caracterização das operações compreendendo uma
carga colocada sobre um sistema.
World Wide Node Name (WWNN) (Nome de Nó Mundial)
[Fibre Channel] Um Nome de nó que é único mundialmente.
World Wide Port Name (WWPN)
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[Fibre Channel] Um nome de Porta que é único mundialmente.
Worldwide_Name (WWN)
[Fibre Channel] Um Name_Identifier que seja único no mundo inteiro, e
representado por um valor de 64 bits.
WORM
[Sistema de Armazenamento de Dados] Acrônimo de Write Once Read Many.
Worm (verme)
[Segurança de Dados] Software malicioso capaz de replicar-se de forma
autônoma sem a necessidade de se incorporar a outra entidade (programa, etc.)
Write Amplification (Amplificação de escrita)
[Sistema de Armazenamento] Aumento do número de operações de escrita em
um dispositivo além do número de operações de escrita solicitadas por um
servidor.
Exemplos: Em um armazenamento do tipo flash, isso pode ocorrer por causa de
um processo conhecido como garbage collection. Em sistemas de arquivos, isso
pode ocorrer pois o número de operações de escritas nos blocos de dados
geralmente ocasionam também operações de escritas no blocos de
metadadados (inodes).
Write amplification factor (fator de amplificação de escrita)
[Sistema de Armazenamento] A relação entre o número de operações de escrita
em um dispositivo e o número de operações de escrita solicitadas pelo host.
Ou seja, WAF = Operações de escrita em um dispositivo / Operações de escrita
de um host.
Write Back Cache (cache de write back)
[Sistema Computacional] Uma técnica de cache em que a conclusão de um
pedido da escrita é sinalizada assim que os dados estiverem no cache, e a
escrita real na mídia ocorre um tempo depois.
O Cache de Write-back possui um risco inerente, onde uma aplicação que tome
alguma ação com base no sinal da conclusão da escrita e uma falha de sistema
ocorra, antes que os dados estejam escritos na mídia, fará com que o conteúdo
da mídia se torne inconsistente.
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Por este motivo, as boas implementações de cache de write back incluem
mecanismos para preservar o conteúdo do cache em caso de falhas de sistema
(que incluem falhas de energia) e para descarregarr o cache no tempo de
reinício do sistema. Vide write through cache.
Write consolidation (consolidação de escrita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O processo de acumular os dados para
um número de requisições de escritas sequenciais em um cache, executando
um número menor de grandes requisições de escrita e conseguindo uma
utilização mais eficiente do dispositivo.
Write hole
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um problema potencial da corrupção
de dados para a tecnologia do RAID é a paridade, resultando de uma falha do
array quando o I/O da aplicação estiver esperando pela confirmação, seguido
por uma falha não relacionada ao disco membro (algum tempo depois que o
array foi retornado ao serviço).
A corrupção de dados pode ocorrer se os dados e a paridade do membro se
tornarem incompatíveis devido a falha do Array, tendo por resultado uma
regeneração falsa quando os dados do disco falho do membro são pedidos
subseqüentemente por uma aplicação.
As implementações de RAID de paridade incluem tipicamente mecanismos para
eliminar a possibilidade de write holes.
Write Once Read Many (WORM)
[Sistema de Armazenamento de Dados] Um tipo de armazenamento, projetado
para o conteúdo fixo, que preserva o que é escrito em uma forma imutável.
Os discos ópticos são um exemplo do armazenamento WORM.
Write penalty (penalidade de escrita)
[Sistema de Armazenamento de Dados] O aparente baixo desempenho de
escrita de aplicações, em discos virtuais de arrays RAID.
A penalidade da escrita é inerente às técnicas da proteção de dados do RAID,
que exigem requisições múltiplas do I/O no disco para cada requisição da
aplicação e variam de mínimo (arrays espelhados) ao substancial (níveis 5 e 6
do RAID). Muitos projetos de array RAID incluem características tais como o
cache de write-back especificamente para minimizar a penalidade da escrita.
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Write through cache (cache write through)
[Sistema Computacional] Uma técnica de cache em que a conclusão de um
pedido de uma escrita não é sinalizada até que os dados estiverem
armazenados com segurança em meios permanentes.
O desempenho de escrita de um cache de write-through é aproximadamente
como o de um sistema desprovido de cache, mas se os dados escritos são
igualmente armazenados no cache, o desempenho de leituras subseqüentes
pode ser dramaticamente melhorado. Vide write back cache.
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X
X_ID

[Fibre Channel] Acrônimo de Exchange_Identifier.
X3T10
[SCSI] [Padrões] O comitê técnico do ANSI X3T10, é também a organização de
padrões responsáveis pelos padrões do SCSI para a comunicação entre
computadores e subsistemas e dispositivos do armazenamento.
XAM
[Padrões] Acrônimo para eXtensible Access Method. (Método de Acesso
Extensível )
XAM API (API XAM)
[Padrões] Os métodos que uma aplicação XAM utilizam para comunicar com um
sistema de armazenamento habilitado para XAM, por meio de biblioteca XAM.
XAM Storage System (Sistema de Armazenamento XAM)
[Sistemas de armazenamento] Um Sistema de armazenamento que provê
serviços de armazenamento compatíveis com XAM.
Tipicamente esse tipo de sistema de armazenamento é utilizado para dados
onde não são esperadas mudanças ao longo da sua vida útil (por exemplo,
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conteúdo fixo, informações referenciais, dados de arquivo). O conteúdo de um
Sistema de Armazenamento XAM é exposto às aplicações por um ou mais
objetos XSystem na API XAM.
XML
[Geral] Acrônimo de Extensible Markup Language.
XSet
[Sistemas de Arquivos] A abstração primária dos objetos armazenados em XAM.
Um XSet une os dados e metadados em uma única entidade que é armazenada
e recuperada como uma unidade. Tipos MIME são utilizados para especificar
formatos de dados e metadados.
Um XSet liga dados e metadados em uma única entidade que seja armazenada
e recuperada como uma unidade. Os tipos do MIME são usados para especificar
dados e formatos dos metadados.
XSystem
[Sistemas de Armazenamento] Um container lógico para XSets independente da
finalidade (por exemplo: comunicação) utilizado para acessar o conteúdo dos
xSets.
Um XSystem é visto pelas aplicações XAM como uma abstração na API XAM.
XTS-AES
[Segurança de Dados] Um modo de criptografia desenvolvido para a proteção de
dados em repouso, especificada no padrão IEEE Std 1619-2007 “Proteção
criptográfica de dados em dispositivos de armazenamento orientado a blocos.”
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Y
YB
YByte
[Geral] Abreviação para Yottabyte.
Ybit
[Geral] Abreviação para Yottabit.
Yibit
[Geral] Abreviação para Yobibit.
YiB
YiByte
[Geral] Abreviação para Yobibyte.
Yobibit (Yibit)
[Geral] Abreviação para 1,208,925,819,614,629,174,706,176 (280) bits.
Notação binária é mais usada para tamanho de memória de semicondutores.
Vide também Yottabit.
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Yobibyte (YiB)
[Geral] Abreviação para 1,208,925,819,614,629,174,706,176 (280) bytes.
Notação binária é mais usada para tamanho de memória de semicondutores.
Vide também Yottabyte.
Yottabit (Ybit)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (1024) bits.
A SNIA usa a base 10 comumente encontrada em assuntos relacionados à I/O
(entrada/saída) e na literatura científica ao invés da base 2
(1,208,925,819,614,629,174,706,176, i.e., 280) comum em sistemas de
computadores e literatura de software.
Vide também Yobibit.
Yottabyte (YB)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000,000 (1024) bytes.
A SNIA usa a base 10 comumente encontrada em assuntos relacionados á I/O
(entrada/saída) e na literatura científica ao invés da base 2
(1,208,925,819,614,629,174,706,176, i.e., 280) comum em sistemas de
computadores e literatura de softwares
Vide também Yobibyte.
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Z
ZB
ZByte
[Geral] Abreviação para Zettabyte.
Zbit
[Geral] Abreviação para Zettabit.
Zebibit (Zibit)
[Geral] Abreviação para 1,180,591,620,717,411,303,424 (270) bits.
Notação binária é comumente usada para memória de semicontudores.
Vide também Zettabit.
Zebibyte (ZiB)
[Geral] Abreviação para 1,180,591,620,717,411,303,424 (270) bytes.
Notação binária é mais usada para tamanho de memória de semicondutores.
Vide também Zettabyte.
Zero-day event (evento de dia-zero)
[Segurança de Dados] Primeira versão de um malware que explora uma
vulnerabilidade previamente não-revelada.
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Zero filling (preenchimento com zeros)
[Segurança de Dados] O processo de preencher posições de armazenamento
não utilizadas em um sistema de informação com a representação do carácter
que denota " 0".
Zeroing (zeragem)
[Sistema de Arquivos] O processo de escrever os zeros (0x00) em todos os
bytes em um bloco ou em um disco inteiro antes de entregá-lo para o uso ou na
sua liberação do uso.
Este processo deixa todos os dados armazenados anteriormente no bloco ou o
dispositivo inacessível, exceto pelos meios forenses tais como, a microscopia de
campos magnéticos e as outras técnicas que fazem a varredura física da mídia
de armazenamento.
Zeroization (zeragem)
[Segurança de Dados] O processo de remover ou de eliminar as chaves de um
programa criptográfico ou dispositivo para impedir seu uso no caso de ser
interceptado.
O termo provem da prática original de sobrescrita (overwriting) das chaves com
os zeros; os testes padrões de bits arbitrários não relacionados às chaves, elas
mesmas são usados igualmente às vezes.
Zettabit (Zbit)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000,000 (1021) bits.
A SNIA usa a base 10 comumente encontrada em assuntos relacionados á E/S
(entrada/saída) e na literatura científica ao invés da base 2
(1,208,925,819,614,629,174,706,176, i.e., 280) comum em sistemas de
computadores e literatura de software
Vide também Zebibit.
Zettabyte (ZB)
[Geral] Abreviação para 1,000,000,000,000,000,000,000 (1021) bytes.
A SNIA usa a base 10 comumente encontrada em assuntos relacionados á E/S
(entrada/saída) e na literatura científica ao invés da base 2
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(1,208,925,819,614,629,174,706,176, i.e., 280) comum em sistemas de
computadores e literatura de software Vide também Zebibyte.
ZiB
ZiByte
[Geral] Abreviação para Zebibyte.
Zibit
[Geral] Abreviação para Zebibit.
Zone (Zona)
[Fibre Channel] Uma coleção de N_Ports e/ou NL_Ports Fibre Channel (isto é,
portas do dispositivo) que são lógicamente mapeadas de forma que possam se
comunicar através do Fabric. Quaisquer duas N_Ports e/ou NL_Ports, que não
sejam membros de pelo menos de uma zona em comum, não são permitidos
para comunicar-se através do Fabric. Membros de uma zone podem ser
especificados por: 1)localização em um switch, (isto é, Domain_ID e número de
porta); 2) o N_Port_Name do dispositivo; 3) o identificador de endereço do
dispositivo; ou, 4) o Node_Name do dispositivo. Os endereços conhecidos estão
implicitamente em cada zone.
Zone set (Conjunto de Zonas)
[Fibre Channel]
[Fibre Channel] Um conjunto de definições da zona para um fabric.
As zonas podem se sobrepor (isto é, uma porta pode ser um membro de mais
de uma zone). O gerenciamento do Fabric pode suportar a troca entre zonas
para reforçar limitações diferentes de acesso (por exemplo, em horas diferentes
do dia).
Zoning (Zoneamento)
[Fibre Channel] Um método de subdividir uma SAN em zonas, ou subconjuntos
dos nós na rede. Os nós da SAN fora da zona (exceto aqueles com endereços
reservados) são invisíveis aos nós que pertencem à mesma. Além disso, em
switches SAN, o tráfego dentro de cada zona pode fisicamente ser isolado do
tráfego fora da mesma.
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