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Desafio da empresa 

A implementação do processamento confiável de transações para sistemas de grande 

escala está além da capacidade de muitos desenvolvedores de software. No entanto, os 

produtos de sistema de gerenciamento de banco de dados relacional comercial (RDBMS) 

permitem que os desenvolvedores criem muitos aplicativos que, de outra forma, não 

conseguiriam. Embora o uso de um RDBMS resolva muitos problemas de 

desenvolvimento de software, um problema de longa data persiste: como garantir 

a consistência de código e dados entre o RDBMS e o aplicativo durante o ciclo de  

vida de desenvolvimento e teste de software.  

No passado, a integração entre aplicativos conteinerizados e serviços de banco de 

dados, como Oracle Database Server, era desafiadora. Em geral, os desenvolvedores 

de software precisavam esperar os bancos de dados Oracle, que estavam ocupados com 

a solução de problemas nos sistemas de banco de dados de produção para criar cópias 

de produção. Esse atraso causou uma interrupção no processo de desenvolvimento ágil. 

A tecnologia de contêineres permite que as equipes de desenvolvimento provisionem 

rapidamente aplicativos isolados sem as complexidades tradicionais. Para muitas 

empresas, para impulsionar a produtividade e o retorno do investimento, o uso de 

contêineres começa com os departamentos focados no desenvolvimento de software. 

A jornada normalmente começa com a instalação, a implementação e o uso de 

contêineres para aplicativos baseados na arquitetura de microsserviços.  

Visão geral da solução 

Esta solução mostra como o uso do banco de dados Oracle em contêineres, Kubernetes 

e o driver de interface de armazenamento de contêiner (CSI) para a família Dell EMC 

PowerFlex (anteriormente conhecida como Dell EMC VxFlex family) transforma 

o processo de desenvolvimento. Usando orquestração e automação, os desenvolvedores 

podem provisionar automaticamente um banco de dados Oracle, aumentando assim 

a flexibilidade e a produtividade e economizando tempo significativo na criação de uma 

cópia de produção para ambientes de desenvolvimento e teste. 

Estamos nos concentrando nos casos de uso de desenvolvimento e teste de software 

porque muitos analistas concordam que esse mercado representa a oportunidade mais 

imediata de resolver desafios significativos da empresa usando bancos de dados 

Oracle em contêineres Docker. O método atual para o desenvolvimento de aplicativos 

habilitados para Oracle consiste em várias plataformas e ferramentas. O processo 

é muito complexo e propenso a atrasos de cronograma e excesso de custos. Qualquer 

caminho que apresente vantagens para os profissionais de TI e forneça um ambiente 

mais heterogêneo e familiar para desenvolvedores de software provavelmente terá uma 

adoção significativa com o mínimo de atrito ou risco. 
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Finalidade do documento 

Neste artigo, expandimos as informações que estão disponíveis a partir de um 

ecossistema de banco de dados Oracle. Apresentamos dois casos de uso que destacam 

os benefícios de desenvolvimento e teste permitidos por bancos de dados Oracle 

executados em contêineres Docker. Além disso, exploramos a interseção de bancos de 

dados Oracle, contêineres Docker, a implementação do Kubernetes da especificação de 

CSI e produtos e serviços da Dell Technologies. O uso do driver de CSI para o Dell EMC 

PowerFlex permite automação e orquestração abrangentes do Kubernetes pelo 

armazenamento do PowerFlex. Usando o driver de CSI, os clientes podem automatizar 

o provisionamento de armazenamento do PowerFlex usando o Kubernetes para obter 

eficiência de gerenciamento. Os casos de uso que apresentamos foram elaborados 

para mostrar como os desenvolvedores e outros podem usar facilmente o Oracle em 

contêineres Docker com a família de produtos de armazenamento PowerFlex.  

Público 

Este white paper é para profissionais de TI interessados em aprender sobre os  

benefícios da implementação do Oracle em contêineres Docker em um ambiente 

de desenvolvimento e teste. 

Nós valorizamos seu feedback 

Para a Dell Technologies e os autores deste documento, seu feedback sobre a solução 

e a documentação é bem-vindo. Entre em contato com a equipe de soluções da  

Dell Technologies por e-mailou envie seus comentários preenchendo nossa  

pesquisa sobre documentação.  

Autor: Indranil Chakrabarti 

Colaboradores: Anurag A C, Ramamohan Reddy K, Phani MV, Robert Percy, 

Reed Tucker 

Nota: para obter links para a documentação adicional desta solução, consulte Hub de 

informações de soluções da Dell Technologies para Oracle. 

mailto:EMC.Solution.Feedback@emc.com?subject=Contêineres%20Oracle%20no%20Docker,%20White%20Paper%20H18132
https://www.surveymonkey.com/r/SolutionsSurveyExt
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
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Introdução aos casos de uso 

Nossos casos de uso demonstram as vantagens de usar contêineres Oracle para um 

ambiente de desenvolvimento e teste de aplicativos hospedado em uma plataforma 

da Dell EMC. O ambiente de teste para ambos os casos de uso consistia em quatro 

servidores Dell EMC PowerEdge R640, que fazem parte dos Dell EMC VxFlex Ready 

Nodes, e um driver de CSI para Dell EMC PowerFlex, que foram hospedados em nossos 

laboratórios da Dell EMC. Para obter um diagrama de arquitetura e detalhes sobre 

a configuração da solução, consulte o Apêndice A: arquitetura da solução 

e especificações de componentes. 

Os casos de uso demonstram como o Docker, o Kubernetes e o driver de CSI for 

PowerFlex aceleram o ciclo de vida de desenvolvimento de aplicativos. Com essa 

solução, os desenvolvedores podem provisionar bancos de dados Oracle em contêineres 

sem as complexidades associadas à instalação do banco de dados e ao provisionamento 

do armazenamento. 

Os contêineres são um pacote de software leve, independente e executável que inclui 

tudo o que é necessário para executar um aplicativo: código, tempo de execução, 

ferramentas do sistema, bibliotecas do sistema e configurações. Um contêiner isola 

o software de seu ambiente e garante que ele funcione uniformemente, apesar das 

diferenças entre desenvolvimento e preparo. Os contêineres compartilham o kernel do 

sistema operacional da máquina e não exigem um sistema operacional por aplicativo, 

aumentando a eficiência do servidor e reduzindo os custos de servidor e licenciamento. 

A figura a seguir descreve alguns casos de uso típicos de contêineres do Docker: 

 

 

Figura 1 Contêineres do Docker – casos de uso 

  

https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
https://github.com/dell/csi-vxflexos
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Plataformas e componentes recomendados 

A tabela a seguir lista os componentes necessários para criar uma infraestrutura 

de contêiner virtualizado para os dois casos de uso descritos nesta solução: 

Tabela 1. Especificações dos componentes do VxFlex Ready Nodes 

Componente Detalhes 

Hosts de computação 

 

4 Servidores Dell EMC PowerEdge R640 

Processador 2 CPU Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz 
24/48 núcleos - 96 processadores lógicos (HT) 

Memória DRAM: 384 GB 

Armazenamento 6 SSDs de 1788,5 GB 

Rede Server1: 10.230.79.120 

Server2: 10.230.79.122 

Server3: 10.230.79.124 

Server4: 10.230.79.126  

VMs (guests) Server1: PowerFlex, um SDS 

Server2: PowerFlex, um SDS 

Server3: PowerFlex, um SDS 

Server4: PowerFlex, um SDS 

Hypervisor ESXi 6.7  

 

A tabela a seguir lista os atributos de software do sistema. 

Tabela 2. Componentes de software 

Nome  Versão/produto 

HCI PowerFlex 3.0.x 

VMware vCenter 6.7 

Sistema operacional Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

Oracle Oracle 12c, 19c 

Plug-in CNI Flannel/Calico 

Plug-in de CSI Plug-in de CSI do PowerFlex, versão 1.0 

 

Recomendações para o PowerFlex: 

• Pelo menos quatro servidores físicos são necessários em um domínio de proteção. 

• Os componentes do Meta Data Manager (MDM) e do Storage Data Server (SDS) são 

instalados em uma máquina virtual de armazenamento (SVM) dedicada; o Client de 

dados de armazenamento (SDC) é instalado diretamente no host do ESXi.  

https://www.delltechnologies.com/pt-br/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
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A tabela a seguir define alguns dos termos usados neste white paper: 

Tabela 3. Termos e definições 

Termo Descrição 

Contêiner Uma forma de virtualização definida por software que agrupa um aplicativo 
e suas dependências. O Docker é um formato de contêiner amplamente 
usado e é baseado na tecnologia de contêiner Linux. Como os contêineres 
do Docker são um padrão amplamente aceito, muitas imagens de 
contêiner predefinido estão disponíveis para implementação em sistemas 
compatíveis com o formato Docker. 

Cluster do 
Kubernetes 

Uma instância altamente disponível de um sistema de orquestração 
de contêineres de código aberto para automatizar a implementação, 
o dimensionamento e o gerenciamento de aplicativos. Algumas das 
possíveis abstrações de um cluster do Kubernetes são aplicativos, plano 
de dados, plano de controle, infraestrutura de cluster e operações de 
cluster. Um cluster do Kubernetes consiste em um conjunto de máquinas 
conhecidas como nós. 

Nó de 
cluster do 

Kubernetes 

Uma máquina física ou virtual (VM) que executa aplicativos conteinerizados. 
Um cluster do Kubernetes pode conter uma combinação de máquinas físicas 
e nós de VM. Um nó do cluster é designado como o nó mestre, usado para 
controlar o cluster. Os nós restantes são nós de Worker. O mestre do 
Kubernetes é responsável por distribuir o trabalho entre os Workers 
e monitorar a integridade do cluster. 

Pod do 
Kubernetes 

Um ou mais contêineres que são garantidos como co-localizados em um 
nó de Worker e podem compartilhar recursos. A unidade de programação 
básica e a unidade de implementação mínima do Kubernetes é um pod. 
Pods do Kubernetes recebem um endereço IP exclusivo no cluster, 
permitindo que os aplicativos no pod usem portas sem o risco de conflito. 

O mestre do Kubernetes atribui automaticamente pods aos nós do cluster. 

 

Para obter mais informações sobre esses e outros elementos de rede do PowerFlex, 

consulte o white paper Práticas recomendadas e considerações de projeto do Dell EMC 

PowerFlex Networking. 

A tabela a seguir lista os componentes VMware da arquitetura do caso de uso para 

Oracle em contêineres do Docker: 

Tabela 4. Componentes VMware da arquitetura do caso de uso para Oracle em contêineres 
do Docker 

Componente VMware Versão 

vCPU/VM 32 

Memória/VM 320 GB 

Sistema operacional Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Visão geral do caso de uso 1 

No primeiro caso de uso, começamos a maneira como muitas empresas começam 

a trabalhar com contêineres, instalando o Docker e estabelecendo um ambiente de 

desenvolvimento funcional. Nosso objetivo é provisionar rapidamente um banco de dados 

Oracle em contêineres e, em seguida, anexar uma cópia de um esquema de banco de 

dados de amostra usando o VxFlex Ready Nodes. Com os bancos de dados Oracle 12c 

e 19c em execução em contêineres, mostramos como acessar o banco de dados usando 

uma interface Web do Oracle SQL Developer para simular um aplicativo típico da Web 

empresarial. Em seguida, removemos o contêiner e limpamos o ambiente para liberar 

recursos para a próxima aceleração. 

Visão geral do caso de uso 2 

O segundo caso de uso continua a jornada de aplicativos conteinerizados usando o driver 

de CSI para o Dell EMC PowerFlex for Kubernetes para alcançar um nível maior de 

automação e facilidade de gerenciamento para ambientes de desenvolvimento e teste. 

Vamos além do provisionamento manual do armazenamento para o provisionamento 

automatizado. Usando o Kubernetes, nosso desenvolvedor controla o provisionamento 

do banco de dados Oracle e contêineres a partir de um registro privado local e do 

armazenamento de banco de dados do sistema de armazenamento Dell EMC PowerFlex. 

Depois de extrair o aplicativo de esquema de banco de dados Oracle do site Github, 

o desenvolvedor protege o estado atualizado do código e dos dados do banco de dados 

usando o Kubernetes para obter um contêiner de volume persistente (PVC) do banco de 

dados. Após uma rodada de testes destrutivos, o desenvolvedor restaura o banco de 

dados para o estado preservado usando Kubernetes e PVC de snapshot. Um gravador 

técnico provisiona o banco de dados modificado para documentar as alterações de 

código, e o desenvolvedor remove os contêineres e limpa o ambiente. 

Resumo da comparação do caso de uso 

A tabela a seguir fornece uma comparação de alto nível dos dois casos de uso: 

Tabela 5. Comparação de caso de uso  

Ação 
Caso de uso 1: somente 
Docker 

Caso de uso 2: Kubernetes 
e driver de CSI para o Dell EMC 
PowerFlex 

Provisionamento de um contêiner Manual, usando script Autoatendimento  
(automação completa) 

Provisionamento de um aplicativo Oracle 
Schema a partir do Github. 

Armazenamento e tarefas 
de administrador do sistema 
operacional 

Removendo o contêiner 
e o armazenamento persistente 

Manual, usando script 

 

 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Virtualização baseada em contêiner 

Dois métodos principais para permitir que os aplicativos de software sejam executados 

em hardware virtual são:  

• Usar máquinas virtuais (VMs) e um hypervisor  

• Usar a virtualização baseada em contêiner, também conhecida como virtualização 

ou conteinerização do sistema operacional  

O método de virtualização mais antigo e mais abrangente, desenvolvido pela primeira 
vez pela Burroughs Corporation nos anos 1950, é o uso de VMs e um hypervisor. 
Esse método foi replicado com a comercialização de mainframes IBM no início dos anos 
1960. O principal método de virtualização usado por plataformas como IBM VM/CMS, 
VMware ESXi e Microsoft Hyper-V começa com uma camada de hypervisor que abstrai 
os componentes físicos do computador. Essa abstração permite o compartilhamento dos 
componentes por várias VMs, cada uma executando um sistema operacional convidado. 
Um desenvolvimento mais recente é a virtualização baseada em contêiner, na qual um 
sistema operacional de host único dá suporte a vários processos que estão sendo 
executados como aplicativos virtuais. 

A figura a seguir contrasta a virtualização baseada em VM com a virtualização baseada 
em contêiner. Na virtualização baseada em contêiner, a combinação dos componentes 
do sistema operacional convidado e de qualquer aplicativo de software isolado constitui 
um contêiner em execução no servidor host, conforme indicado pelas caixas do Aplicativo 
1, Aplicativo 2 e Aplicativo 3.  

 

Figura 2 Principais métodos de virtualização 

Ambos os tipos de virtualização foram desenvolvidos para aumentar a eficiência dos 
investimentos em hardware de computador, dando suporte a vários usuários e aplicativos 
em paralelo. A conteinerização melhora ainda mais a produtividade das operações  
de TI simplificando a portabilidade de aplicativos. Os desenvolvedores de aplicativos 
geralmente trabalham fora dos ambientes de servidor em que seus programas são 
executados. Para minimizar conflitos em versões de biblioteca, dependências 
e definições de configuração, os desenvolvedores devem criar novamente o ambiente  
de produção várias vezes para a integração de desenvolvimento, teste e pré-produção. 
Os profissionais de TI encontraram contêineres mais fáceis de implementar de maneira 
consistente em vários ambientes, pois o sistema operacional principal pode ser 
configurado independentemente do contêiner de aplicativos. 
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Contêineres do Docker 

O ecossistema do Docker consiste no ambiente de tempo de execução do contêiner 

e nas ferramentas para definir e criar contêineres de aplicativos. Ele também inclui 

o gerenciamento das interações entre o ambiente de tempo de execução e o sistema 

operacional do host. 

Dois ambientes de tempo de execução do Docker (Community Edition e Enterprise 

Edition) estão disponíveis. Community Edition é gratuito e tem o suporte do esforço da 

comunidade. Para nossos testes de caso de uso, usamos o Enterprise Edition porque 

ele é mais apropriado para uso em situações críticas de produção ou de negócios. 

O Enterprise Edition requer a compra de uma licença baseada no número de núcleos no 

ambiente. As organizações provavelmente têm tempos de execução licenciados e não 

licenciados do Docker e devem implementar proteções para garantir que a versão correta 

seja implementada em ambientes em que o suporte é essencial.  

Um registro do Docker oferece suporte à tecnologia usada para armazenar e entregar 

imagens do Docker a partir de um repositório central. Os registros podem ser públicos, 

como o Docker Hub, ou privado. Os usuários do Docker instalam um registro local 

fazendo download de uma imagem compactada do Docker Hub. A imagem compactada 

contém todos os componentes de contêiner necessários que são específicos para 

o sistema operacional guest e o aplicativo. Dependendo da velocidade e da 

disponibilidade da conexão com a Internet, um registro local pode reduzir muitos dos 

desafios associados ao uso de um registro público, como alta latência durante downloads 

de imagem. O Docker Hub oferece a opção para os usuários carregarem imagens 

privadas em um registro público. No entanto, um registro privado local pode oferecer 

melhor segurança e menos latência para implementação.  

Os registros privados podem residir na nuvem ou no data center local. A velocidade  

e a frequência de provisionamento são dois fatores a serem considerados ao determinar 

onde localizar um registro privado. Os registros privados hospedados no data center 

em que serão usados se beneficiam da velocidade e da confiabilidade da LAN, o que 

significa que as imagens podem ser provisionadas rapidamente na maioria dos casos. 

Para nossos casos de uso, implementamos um registro privado local para permitir 

o provisionamento rápido sem as complexidades e o custo de hospedagem na nuvem. 

Benefícios da virtualização com contêineres 

Para arquitetos de data center que padronizaram a virtualização da VMware, uma 

pergunta lógica é se os benefícios podem ser obtidos com a hospedagem de contêineres 

em máquinas virtuais. Nossa resposta é sim: hospedar contêineres em VMs do VMware 

vSphere aumenta a segurança e o isolamento, além de permitir o uso de vários sistemas 

operacionais de host em um servidor. 

A infraestrutura do VxFlex Ready Node que usamos para esse teste hospeda dois 

projetos paralelos. Os projetos foram executados no mesmo armazenamento definido 

por software, mas exigiam isolamento uns dos outros. Em nossos testes, empregamos 

a segurança da VM do VMware vSphere para impedir o acesso acidental aos recursos 

por qualquer pessoa fora das respectivas equipes de projeto. 

https://hub.docker.com/search?q=restsql&type=image
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Outro benefício importante do uso da virtualização de VM para contêineres 

é a capacidade de usar vários sistemas operacionais de host no mesmo servidor. 

Uma implementação bare metal com um sistema operacional de host forçava ambos os 

projetos a usar a mesma pilha: sistema operacional, Docker, Kubernetes e o plug-in de 

CSI do PowerFlex. Como alternativa, os projetos usariam servidores físicos separados 

para isolar diferentes pilhas de software de contêiner. 

O uso da VMware para nossos projetos nos deu os benefícios de isolamento 

e consolidação da execução de várias pilhas de contêineres em VMs na mesma 

infraestrutura do VxFlex Ready Node. Os testes de desempenho não fazem parte desse 

projeto, mas é essencial testar o desempenho de qualquer sistema de produção, 

inclusive a infraestrutura de contêiner virtualizado. A virtualização adiciona outra camada 

à pilha de aplicativos. O contêiner e a VM devem ser otimizados para obter o melhor 

desempenho. Por exemplo, a configuração da VM (vCPU, vMem e armazenamento) 

deve estar alinhada aos requisitos de desempenho do aplicativo conteinerizado. 

Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas para provisionamento de 

contêineres de armazenamento no site de documentos da VMware. 

Observe que essa solução funciona em bare metal sem a camada/ambiente de 

virtualização da VMware descrita nesta seção.  

Kubernetes 

Os aplicativos modernos, principalmente os microsserviços que são agrupados com suas 

dependências e configurações, estão sendo cada vez mais criados usando a tecnologia 

de contêiner. O Kubernetes, também conhecido como K8s, é uma plataforma de código 

aberto para implementar e gerenciar aplicativos conteinerizados em escala. O Google de 

código aberto do sistema de orquestração de contêineres do Kubernetes em 2014. 

A figura a seguir mostra a arquitetura do Kubernetes: 

 

 

Figura 3 Arquitetura do Kubernetes 

Para obter informações adicionais sobre os componentes e conceitos do Kubernetes, 

consulte Componentes do Kubernetes. 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
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Os recursos do Kubernetes para orquestração de contêineres em escala incluem: 

• Autoscaling, replicação e recuperação de contêineres 

• Comunicação intracontêiner, como compartilhamento de IP 

• Uma entidade única (um pod) para criar e gerenciar vários contêineres 

• Um agente de análise de desempenho e uso de recursos de contêiner,  

o Container Advisor (cAdvisor). O cAdvisor fornece aos usuários de contêiner 

uma compreensão das características de uso e desempenho dos recursos de seus 

contêineres em execução. É um daemon que coleta, agrega, processa e exporta 

informações sobre a execução de contêineres 

• Arquitetura conectável de rede 

• Balanceamento de carga 

• Serviço de Health Check 

Em um cenário simulado de desenvolvimento e teste no caso de uso 2, usamos 

o sistema de orquestração de contêineres kubernetes para implementar dois contêineres 

Docker em um pod.  

 

Um cluster do Kubernetes consiste em pelo menos um mestre de cluster e várias 

máquinas de Worker chamadas de nós. Essas máquinas mestre e de nó executam 

o sistema de orquestração do Kubernetes. Um cluster é a base dos objetos do 

Kubernetes, inclusive o aplicativo de banco de dados Oracle em contêineres, todos 

em execução em um cluster (Figura 12). O cluster de Kubernetes tem os seguintes 

componentes: 

• Balanceador de carga: um balanceador de carga NGINX é executado em uma 

VM dedicada do Red Hat Enterprise Linux (juntamente com um registro do 

Docker), com VMware Fault Tolerance (VMware FT) habilitada para a VM. 

• Registro local do Docker: um contêiner de registro do Docker é implementado  

na VM do balanceador de carga para simplificar. Para melhorar o controle 

e a segurança, implemente o registro local do Docker em sua própria VM dedicada 

ou VMs configuradas com HA. 

• Nó mestre do Kubernetes: uma VM dedicada do Oracle Red Hat Enterprise Linux 

fornece HA para nós mestres do Kubernetes em caso de falha. O etcd 

é implementado no nó mestre. Você também pode implementar nós de cluster 

separados etcd em sua própria VM dedicada. Figura 12 descreve a arquitetura. 

• Nós de Worker do Kubernetes: uma VM dedicada do Oracle Linux funciona como 

nós de driver de carga de trabalho. Colocamos os bancos de dados e os pods do 

cluster de dados do cliente nessas VMs. Figura 10 descreve os detalhes. 

 

O plug-in de CSI do Kubernetes implementa o protocolo Container Storage Interface, que 

permite que aplicativos conteinerizados em clusters do Kubernetes usem armazenamento 

em bloco. Para enfrentar os desafios do armazenamento persistente, o PowerFlex 

oferece seu plug-in de CSI exclusivo. O plug-in de CSI para PowerFlex permite que 

nossos clientes ofereçam armazenamento persistente para aplicativos baseados em 

contêiner no local, tanto para o desenvolvimento quanto para a escala de produção. 

Clusters do 

Kubernetes 

Especificação da 

interface de 

armazenamento 

de contêineres 

do Kubernetes 
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A especificação CSI do Kubernetes foi desenvolvida como um padrão para expor 

sistemas arbitrários de armazenamento em bloco e arquivo a cargas de trabalho em 

contêineres por uma camada de orquestração. Anteriormente, o Kubernetes fornecia um 

plug-in de volume avançado que era parte do código principal do Kubernetes e enviado 

com os binários principais do Kubernetes. Antes da adoção da CSI, no entanto, adicionar 

suporte para novos plug-ins de volume ao Kubernetes quando o código era “em árvore” 

era desafiador. Os fornecedores que queriam adicionar suporte para seu sistema de 

armazenamento ao Kubernetes ou até mesmo corrigir um problema em um plug-in de 

volume existente eram forçados a se alinhar ao processo de versão do Kubernetes. Além 

disso, o código de armazenamento de terceiros pode causar problemas de confiabilidade 

e segurança nos binários principais do Kubernetes. Muitas vezes, o código era difícil, às 

vezes até impossível, para que os usuários de Kubernetes testassem e mantivessem.  

A adoção da especificação CSI torna a camada de volume do Kubernetes realmente 

extensível. Usando o CSI, os provedores de armazenamento de terceiros podem gravar 

e implementar plug-ins para expor novos sistemas de armazenamento no Kubernetes 

sem precisar nunca tocar no código principal do Kubernetes. Esse recurso oferece aos 

usuários do Kubernetes mais opções de armazenamento e torna o sistema mais seguro 

e confiável. Nosso caso de uso 2 destaca essas vantagens usando o driver de CSI da 

Dell EMC para o Dell EMC PowerFlex para mostrar os benefícios da automação de 

armazenamento do Kubernetes. 

 

Figura 4 Arquitetura do PowerFlex e do Kubernetes com o driver de CSI 

 

O driver de CSI do PowerFlex permite que os clientes automatizem as atividades de 

armazenamento ao usar o Kubernetes. Os recursos são: 

• Ações de volume persistente (PV): criar, listar, excluir e criar a partir de um 

snapshot 

• Provisionamento dinâmico de volume: criar volumes persistentes sob demanda 

sem qualquer etapa manual 

• Recursos de snapshot: criar, excluir e listar 

Automação do 

Kubernetes com 

o driver de CSI 

do Dell EMC 

PowerFlex 

https://kubernetes-csi.github.io/docs/introduction.html
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Os prefixos de volume permitem a identificação da LUN. Para volumes persistentes, 

o plug-in CSI dá suporte aos file systems ext4 e xfs nos nós de Worker. A página GitHub 

dell/csi-vxflexos fornece detalhes de instalação e um link de download para o driver de 

CSI mais recente do PowerFlex. Você também pode fazer download do guia de produto 

do driver no GitHub.  

Nota: a Dell Technologies também oferece drivers de CSI no GitHub para os seguintes sistemas:  

• Dell EMC XtremIO  

• Dell EMC PowerScale  

• Dell EMC PowerMax 

• Dell EMC Unity 

 

O Kubernetes é um sistema de orquestração de contêineres de código aberto. 

A Dell Technologies é membro platinum da CNCF (Cloud Native Computing Foundation), 

que dá suporte ao desenvolvimento contínuo do Kubernetes. Empresas como VMware, 

Red Hat e Canonical criaram suas próprias versões compatíveis do Kubernetes baseadas 

na versão comum de código aberto. Nos casos de uso que descrevemos neste white 

paper, usamos o Kubernetes de código aberto devido à sua capacidade de execução 

em qualquer lugar, para cobrir o maior número de designs. Por exemplo, as principais 

plataformas compatíveis incluem a maioria das versões do Linux e nuvens, como  

Google GCP, Amazon AWS e Microsoft Azure. Não há custo de suporte para Kubernetes 

de código aberto, que é compatível com a comunidade kubernetes; contudo, os clientes 

que precisam de suporte empresarial devem explorar outras versões. 

O VMware Enterprise PKS, que foi desenvolvido em conjunto pela VMware e pela Pivotal, 

é uma implementação empresarial do Kubernetes com integração profunda do NSX-T 

e um registro privado integrado. O compromisso da VMware e da Pivotal em oferecer 

suporte ao Kubernetes upstream significa que os clientes podem obter uma nova versão 

do PKS em semanas após uma nova versão do Kubernetes. Para clientes que 

padronizaram o VMware vSphere, o PKS é uma extensão natural da plataforma. 

O Red Hat OpenShift é uma plataforma para gerenciar contêineres em data centers 

e nuvens no local, como o Azure Red Hat OpenShift. O Red Hat OpenShift faz parte do 

programa Kubernetes com certificação CNCF, garantindo a compatibilidade para suas 

cargas de trabalho de contêiner. A facilidade de instalação, o foco na segurança 

e o suporte empresarial tornam o OpenShift uma opção popular. O hub de informações 

de soluções da Dell Technologies para a Red Hat OpenShift Container Platform tem uma 

biblioteca de guias técnicos e documentos relacionados. 

A Canonical oferece uma plataforma Kubernetes upstream pura para gerenciar 

contêineres em uma ampla variedade de nuvens, inclusive todas as principais nuvens 

públicas, e em data centers privados para infraestrutura bare metal e virtualizada. 

A Canonical também oferece suporte empresarial para Kubernetes no Ubuntu para 

nuvens públicas, VMware, OpenStack e bare metal. 

Implementações 

do Kubernetes 

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
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Classes de armazenamento do Kubernetes 

Não usamos diretamente classes de armazenamento do Kubernetes em nenhum dos casos 

de uso descritos neste white paper; contudo, as classes de armazenamento do Kubernetes 

estão intimamente relacionadas ao driver de CSI para o plug-in do Dell EMC PowerFlex. 

O PowerFlex usa um driver compatível com CSI (interface de armazenamento de 

contêineres) com Kubernetes, compatível com o conjunto mais amplo de recursos para 

integração de armazenamento em bloco. Usando classes de armazenamento, os aplicativos 

persistentes provisionam dinamicamente volumes do PowerFlex diretamente para qualquer 

requisito de volume persistente. O Kubernetes oferece aos administradores uma opção para 

descrever vários níveis de recursos de armazenamento e diferenciá-los por níveis de 

qualidade de serviço (QoS), políticas de backup ou outros serviços específicos de 

armazenamento. O Kubernetes é independente dessas representações de classe. Em outros 

sistemas de gerenciamento, esse conceito pode ser chamado de perfis de armazenamento. 

Os recursos exclusivos do PowerFlex o tornam um excelente complemento para o 

Kubernetes para aplicativos com monitoramento de estado. Os objetos de classes de 

armazenamento são necessários durante o provisionamento dinâmico de volume, mas 

estamos executando o provisionamento de volume estático em nossos casos de uso 

descritos nas seções a seguir. 

O driver de CSI do Dell EMC PowerFlex cria três classes de armazenamento no 

Kubernetes durante a instalação. As classes do PowerFlex, que podem ser visualizadas 

no painel de indicadores do Kubernetes, são predefinidas. Essas classes de 

armazenamento permitem que os usuários especifiquem a quantidade de largura 

de banda a ser disponibilizada para o armazenamento persistente criado no array. 

O uso de classes de armazenamento predefinidos do PowerFlex dimensiona um 

ambiente com eficiência definindo limites de desempenho. Por exemplo, uma classe 

de armazenamento baixa para um pool de cem contêineres limita os aplicativos 

conteinerizados para que eles não consumam mais do que a largura de banda alocada. 

Essas limitações ajudam a manter um desempenho de armazenamento mais confiável 

em todo o ambiente.  

O uso de classes de armazenamento baseadas em QoS ajuda a equilibrar os recursos 

que os aplicativos conteinerizados consomem e a quantidade total de largura de banda 

de armazenamento. Para cenários que exigem um conjunto mais personalizado de 

classes de armazenamento do que aqueles que o Driver de CSI para o Dell EMC 

PowerFlex cria, você pode configurar a QoS do sistema de armazenamento PowerFlex 

no Kubernetes. Ao criar uma política de QoS personalizada, é possível definir a largura 

de banda máxima por GB ou por IOPS máximo. Você também pode definir uma 

porcentagem de pico, que é a quantidade de largura de banda ou IOPS acima do limite 

máximo que o contêiner pode usar para desempenho temporário.  

Os benefícios de usar classes de armazenamento predefinidas e políticas de QoS 

personalizadas incluem: 

• Serviço garantido para aplicativos essenciais 

• Eliminação de problemas de “noisy neighbor”, colocando limites de desempenho 

em contêineres que não são de produção 

https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/
https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-kube_concepts#static_provisioning
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf


 Capítulo 3: Tecnologia de software de suporte 

 

21 Oracle com contêineres Docker gerenciados pelo Kubernetes 
Casos de uso de desenvolvimento de software usando a infraestrutura da Dell EMC 

White paper 

 

Contêineres Oracle e Docker no Linux 

No evento DockerCon US, em abril de 2017, a Oracle anunciou que seu aplicativo de 

software de banco de dados Oracle 12c estaria disponível com outros produtos Oracle na 

Docker Store, o padrão para desenvolvedores de dev-ops. Os desenvolvedores de dev-

ops retiraram imagens da Docker Store mais de quatro bilhões de vezes e estão cada vez 

mais recorrendo à Docker Store como a origem canônica de conteúdo com curadoria de 

alta qualidade. O outro benefício de usar um banco de dados Oracle em contêineres 

é que administradores, desenvolvedores e clientes não precisam se preocupar com 

a aplicação de patches e o upgrade de seus aplicativos de banco de dados Oracle. 

Os contêineres do Docker facilitam a implementação de aplicativos que são empacotados 

com todas as suas dependências de tempo de execução. O objetivo básico é criar 

a capacidade de criar aplicativos de contêiner baseados em microsserviços sem alterar 

o código ou a infraestrutura. Essa abordagem permite a portabilidade entre data centers 

e reduz a necessidade de alterações nos aplicativos tradicionais, tratando-as com 

agilidade para uma implementação mais rápida.  

Eventualmente, a implementação desses aplicativos conteinerizados em uma escala de 

milhares supera a capacidade humana. Nessa tarefa, os pods do Kubernetes (um grupo 

de contêineres) ajudam na orquestração de contêineres de código aberto. No futuro, 

é provável que os contêineres do Oracle Docker executem os microsserviços, enquanto 

o Kubernetes será usado para orquestração de contêineres. Além disso, os 

microsserviços em execução nos contêineres do Docker se comunicarão com os bancos 

de dados Oracle usando serviços de sistema de mensagens. 

Para este white paper, trabalhamos exclusivamente com contêineres Oracle para Oracle 

Linux. Recomendamos que você verifique com a Dell Technologies para garantir que os 

plug-ins CSI certificados mais recentes sejam usados em seu ambiente Kubernetes. 

A figura a seguir mostra uma arquitetura de banco de dados Oracle convergente 

prototípica com Docker e Kubernetes:   

 

Figura 5 Arquitetura para banco de dados Oracle com Docker e Kubernetes 

https://www.youtube.com/watch?v=YvU9rfdz-9Q
https://hub.docker.com/_/oracle-database-enterprise-edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
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Os volumes do Docker permitem definir o armazenamento a ser gerenciado por um 

contêiner do Docker. O armazenamento é mantido na estrutura de diretórios do Docker 

(por exemplo, /var/lib/docker/volumes) e pode ser gerenciado a partir da CLI do Docker 

ou pela API do Docker. O mecanismo do Docker gerencia os volumes, que são isolados 

do acesso direto pelo host, conforme mostrado na figura a seguir: 

 

Figura 6 Volumes do Docker 

As vantagens dos volumes de dados do Docker são: 

• Os volumes funcionam em contêineres Linux e Windows.  

• Os volumes podem ser compartilhados com segurança entre contêineres.  

• Qualquer contêiner pode preencher o conteúdo em novos volumes.  

Para ver a lista completa dos benefícios, consulte Volumes na documentação do Docker. 

Para essa solução, o administrador do Linux usou volumes de dados do Docker para 

o caso de uso 1, que é descrito na próxima seção. 

 

No caso de uso 1, o administrador do Linux também pode usar montagens de vinculação 

do Linux para conectar um contêiner de banco de dados Oracle ao armazenamento 

do PowerFlex que já foi provisionado ao servidor. O guia do Docker indica que as 

montagens de vinculação são rápidas, o que torna esse método ideal para conectar 

o armazenamento a um contêiner. Conforme mostrado na figura a seguir, as montagens 

de vinculação podem estar em qualquer lugar no sistema operacional do host e não 

são gerenciadas pelo Docker: 

Volumes do 

Docker (no 

armazenamento 

em contêiner) 

Montagens de 

vinculação do 

Linux (no 

armazenamento 

do host) 

https://docs.docker.com/storage/volumes/
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Figura 7 Montagens de vinculação do Linux 
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Servidores da família PowerEdge 

Os servidores da família Dell EMC PowerEdge oferecem uma arquitetura de negócios 

escalável, automatização inteligente e segurança integrada para cargas de trabalho de 

lógica analítica e gerenciamento de dados de alto valor. O portfólio do PowerEdge de 

infraestrutura de servidor modular, em rack e torre, com base na tecnologia x86 de 

padrão aberto, pode ajudar a dimensionar rapidamente do data center para a nuvem. 

Os servidores PowerEdge oferecem a mesma experiência de usuário e experiência de 

gerenciamento integrado em todas as nossas opções de produtos; portanto, você tem 

um conjunto de runbooks para aplicar patches, gerenciar, atualizar, atualizar e desativar 

todos os seus ativos. 

O servidor R640 é um formato 1U que abriga até dois processadores dimensionáveis 

Intel Xeon, cada um com até 28 núcleos de computação. Ele tem suporte para as versões 

mais populares implementadas por empresas do Linux: Canonical Ubuntu, Red Hat 

Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server. O servidor R640 é compatível com 

diversas configurações de memória para atender às cargas de trabalho mais exigentes 

de banco de dados e lógica analítica. Ele inclui 24 slots para DIMMs registrados ECC 

DDR4 com carga reduzida (LRDIMMs) com velocidades de até 2933 MT/s e memória 

expansível de até 3 TB. O armazenamento integrado pode ser configurado com: 

• Compartimentos de unidade frontal para até 10 discos rígidos SSDs SAS/SATA 

de 2,5 pol., para um máximo de 76,8 TB  

• Até 10 unidades NVMe para um máximo de 64 TB  

• Até 4 discos rígidos SAS/SATA de 3,5 pol., para um máximo de 56 TB 

Para nossos casos de uso, escolhemos o servidor PowerEdge R640. Três servidores 

R640 são usados como nós do controlador do PowerFlex e quatro servidores R640 

são usados como nós do cliente do PowerFlex. Em resumo, o PowerEdge R640 é um 

servidor em rack de 1U que dá suporte a até: 

• Dois processadores Intel Xeon Scalable 

• 24 slots DIMM com suporte para até 1536 GB de memória 

• Duas unidades de distribuição de energia CC ou CA (PSUs) 

• 10 + 2 discos rígidos SAS, SATA ou near-line SAS ou SSDs 

Para obter detalhes sobre a configuração do servidor PowerEdge do R640 que os 

engenheiros da Dell Technologies usaram para os casos de uso, consulte Appendix 

AArquitetura da solução e especificações de componentes. 

Para obter mais detalhes sobre a configuração e a configuração do nó do controlador 

de cluster do PowerFlex, consulte o white paper Dell EMC PowerFlex: Práticas 

recomendadas e considerações de projeto. 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Infraestrutura hiperconvergente da Dell Technologies: visão 
geral da família PowerFlex 

O PowerFlex (anteriormente chamado de VxFlex OS) é a base do software para a família 

PowerFlex. É um serviço de armazenamento em bloco de scale-out, definido por 

software, projetado para oferecer flexibilidade, elasticidade e simplicidade com alto 

desempenho e resiliência previsíveis em dimensionamento.  A família PowerFlex, 

que inclui o equipamento PowerFlex e o rack PowerFlex, é totalmente compatível 

e configurada de acordo com as especificações do cliente. O VxFlex Ready Nodes é um 

componente modular de servidor validado e configurado para uso com o PowerFlex. 

Ele está disponível com milhares de opções de configuração para clientes que preferem 

criar seus próprios ambientes. 

Os clientes têm várias opções de configuração, desde unidades de estado sólido (SSDs) 

até tecnologias de armazenamento mais recentes, como NVMe ou flash Peripheral 

Component Interconnect Express (PCIe). Com essas opções, os clientes podem criar 

níveis de armazenamento que correspondam aos requisitos de capacidade 

e desempenho. Complementar a classificação de armazenamento por níveis 

é a capacidade de usar configurações de qualidade de serviço (QoS). Com a QoS, os 

clientes podem definir o IOPS máximo, o máximo de IOPS por GB, a largura de banda 

máxima e a largura de banda máxima por GB. 

O software de virtualização PowerFlex dá suporte à compactação de dados, o que 

economiza valioso espaço de armazenamento em SSDs. A compactação não está 

habilitada por padrão; em vez disso, ele deve ser especificado quando um volume 

é criado. Se um volume não for compatível com compactação, o thin provisioning 

será usado por padrão. O thin provisioning é uma tecnologia que reserva espaço de 

armazenamento alocando apenas o espaço usado, permitindo o uso mais eficiente 

do armazenamento. 

O rack PowerFlex é um sistema projetado que oferece o máximo em desempenho, 

confiabilidade, escalabilidade, agilidade e flexibilidade para as iniciativas modernas de 

infraestrutura em nuvem de cargas de trabalho do data center, IaaS e PaaS. O sistema 

é habilitado pelo armazenamento definido por software PowerFlex e baseado em 

servidores PowerEdge de classe empresarial líderes do setor. É um sistema 

hiperconvergente em escala de rack que vem com um gabinete proprietário de 

infraestrutura física inteligente (IPI) e oferece sistema de rede integrado e um plano 

de  controle de gerenciamento de sistema dedicado. 
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Figura 8 Benefícios do rack integrado PowerFlex 

O design modular do rack integrado PowerFlex permite que você adicione unidades 
padronizadas de infraestrutura ao ambiente. Com esse modelo escalável, você 
pode expandir a infraestrutura em pequenos incrementos para ajudar a eliminar 
o provisionamento excessivo experimentado com outras abordagens. A figura a seguir 
mostra a arquitetura geral do PowerFlex: 

 

Figura 9 Escalabilidade do rack integrado PowerFlex 

Todo o sistema é criado e configurado na fábrica da Dell Technologies de acordo com as 
práticas recomendadas comprovadas e testadas. Além do desempenho, escalabilidade 
e desempenho inigualáveis, os clientes se beneficiam do suporte de uma chamada para 
todos os componentes e do gerenciamento do ciclo de vida completo por uma matriz de 
certificação de versão (RCM) comprovada e automatizada para todos os componentes, 
incluindo software e firmware. 

 

O PowerFlex tem três componentes principais:  

• Meta Data Manager (MDM): os MDMs são responsáveis pelo gerenciamento 
de metadados e funções principais, como recriação e rebalanceamento 
automatizados, que garantem o acesso aos dados se a mídia e os servidores 
falharem. Um cluster do PowerFlex tem vários MDMs implementados como 
mestres, secundários, em espera e tiebreakers para garantir a alta disponibilidade. 
Em qualquer ponto, um cluster do PowerFlex tem um mestre, um ou dois 
secundários e um ou dois MDMs tiebreaker. Opcionalmente, o cluster pode ter 
até 10 MDMs em espera. A resiliência melhora à medida que você adiciona esses 
MDMs em espera, e seis noves de disponibilidade podem ser esperados com três 
MDMs em espera e dois tiebreakers. 

Componentes  

do PowerFlex 
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• Client de Dados de Armazenamento (SDC): o SDC é executado no kernel de 

um servidor e atua como um HBA virtual, fornecendo conectividade altamente 

disponível ao cluster de armazenamento, consumindo o armazenamento conforme 

exigido pela carga de trabalho do aplicativo. Os SDCs são instalados no mesmo 

servidor que está executando a carga de trabalho do aplicativo e apresentam 

volumes do PowerFlex ao sistema operacional como se fossem discos locais. 

• Storage Data Server (SDS): os SDSs são daemons que contribuem com 

o armazenamento para o cluster de armazenamento. Os SDCs se comunicam 

diretamente com os SDSs. Quando um SDC recebe uma solicitação de E/S do 

aplicativo, ele detecta o mapa de metadados armazenados em cache e envia 

a solicitação diretamente para o SDS, que contém os dados solicitados. 

Para operações de leitura, o SDC vê o mapa de metadados de volume e envia 

a solicitação para o SDS usando a rede que tem os dados. O mapa de metadados 

de volume tem mapeamento de blocos de dados SDS para o volume. Se a E/S for 

uma gravação, o SDC detectará o mapa de metadados de volume e enviará a 

solicitação de gravação para o SDS que tem armazenamento em bloco disponível. 

O SDS grava simultaneamente uma cópia secundária dos dados em outro SDS no 

domínio de proteção. O outro SDS torna-se o SDS secundário para esse bloco de 

dados. Quando a cópia secundária é gravada, o SDS primário envia uma 

confirmação ao SDC, concluindo a solicitação de E/S.  

O PowerFlex tem um fluxo eficiente de E/S de bloco descentralizado que é combinado 

com um layout distribuído de volume dividido. Esse design resulta em um sistema de E/S 

massivamente paralelo que pode ser dimensionado verticalmente para centenas de nós. 

O PowerFlex oferece várias opções de implementação, levando a flexibilidade de uma 

HCI e um sistema projetado para o próximo nível. 

 

No ambiente VMware, o PowerFlex SDS é instalado como um pacote de instalação 

vSphere (VIB) em uma VM especial chamada VM de armazenamento (SVM). Em outras 

palavras, os componentes MDM e SDS são instalados em um SVM dedicado, enquanto 

o SDC é instalado diretamente no host do ESXi. As VMs de armazenamento (SVMs) 

devem ter um endereço IP de gerenciamento e outro endereço para a rede de dados. 

A rede de dados é onde o tráfego flui entre SDSs e SDCs (para leituras/gravações) 

e entre SDSs (para recriação e rebalanceamento). 

Os volumes do PowerFlex definidos nos pools de armazenamento são mapeados para 

o host do ESXi e, em seguida, podem ser formatados como datastores VMFS ou podem 

ser usados como dispositivos RDM. Assim que um SDC é associado a um volume, ele 

obtém acesso imediato a ele e o expõe localmente aos aplicativos como um dispositivo 

em bloco padrão. O gerenciamento de dispositivos do DirectPath é feito usando a SVM, 

o que resulta no melhor desempenho e alta disponibilidade usando duas redes de dados. 

 

Com a GUI do PowerFlex, você pode realizar as atividades padrão de configuração 

e manutenção, além de monitorar a integridade e o desempenho do sistema de 

armazenamento. Você pode usar a GUI do PowerFlex para recuperar medições 

gerais de desempenho do PowerFlex e examinar vários elementos. 

Na GUI do PowerFlex, selecione Backend > Storage.  

Virtualização de 

armazenamento 

da VMware 

GUI do 

PowerFlex 

https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://en.wikipedia.org/wiki/VM-aware_storage
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_DEPLOY/page/GUID-58DF3063-7FA5-4DC9-9CB8-53B9B44136F4.html
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O painel de indicadores exibe as seguintes medições de desempenho: 

• IOPS geral do sistema 

• Largura de banda geral do sistema 

• Porcentagens de leitura/gravação 

• Tamanho médio de E/S da LUN 

Para recuperar medições de desempenho específicas de volume, como tamanho de 

leitura/gravação, IOPS de leitura/gravação e largura de banda de leitura/gravação, 

selecione Frontend > Volumes > Volume Monitor. 

 

O PowerFlex Manager é uma ferramenta integrada de gerenciamento e orquestração 

de rack (M&O) PowerFlex que fornece uma interface simples para provisionamento, 

gerenciamento, monitoramento, alertas, gerenciamento do ciclo de vida e geração de 

relatórios. Ele aumenta a eficiência reduzindo as operações manuais demoradas que, 

de outra forma, são necessárias para implementar, provisionar e gerenciar operações 

para seu rack integrado PowerFlex. Por meio da automação, você pode implementar 

e gerenciar operações para seu rack integrado PowerFlex. 

Usando o PowerFlex Manager: 

• Detecte e faça inventário rápido de nós em sua implementação de rack integrado 

PowerFlex 

• Expanda ou reduza o ambiente de rack integrado PowerFlex adicionando ou 

removendo nós 

• Execute o rack integrado PowerFlex alinhado às práticas de gerenciamento de 

operações de TI 

• Monitore, alerte, gere relatórios e solucione problemas técnicos 

• Dê suporte para a arquitetura de duas camadas 

• Adicione ou remova volumes em um serviço 

• Armazene configurações como modelos de serviço para implementações fáceis 

e consistentes 

PowerFlex 

Manager 
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Capítulo 5 Provisionamento manual 

Este capítulo apresenta os seguintes tópicos: 

Caso de uso 1: provisionamento manual de um ambiente 
de desenvolvimento e teste em contêineres .................................................. 31 

Etapa 1: instalar o Docker ................................................................................ 32 

Etapa 2: ativar a licença do Docker Enterprise Edition .................................. 32 

Etapa 3: executar o contêiner do Oracle 12c no Docker ................................ 33 

Etapa 4: criar e executar o contêiner Oracle 19c no Docker .......................... 35 

Etapa 5: importar esquemas de amostra do GitHub ...................................... 36 

Etapa 6: instalar o Oracle SQL Developer e as tabelas  
de consulta do contêiner.................................................................................. 36 

Análise do caso de uso 1 ................................................................................. 38 
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Caso de uso 1: provisionamento manual de um ambiente de 
desenvolvimento e teste em contêineres 

O caso de uso 1 tem contêineres Oracle 12c e 19c em execução em ambientes de 

desenvolvimento e teste. Como parte desse caso de uso, criamos quatro máquinas virtuais: 

• Duas VMs para executar contêineres Oracle 12c e 19c, respectivamente, cada 

uma com um disco rígido de 300 GB, 2 vCPUs e 20 GB de memória. Essas VMs 

são nomeadas UC1_12C e UC1_19C. 

• A terceira VM é usada para o aplicativo client Oracle SQL Developer, que fornece 

a interface entre os bancos de dados Oracle 12c e 19c que residem dentro dos 

contêineres para a rede externa.  

• A quarta VM é usada para armazenar o registro de contêiner para que as imagens 

do banco de dados Oracle estejam disponíveis localmente. A figura a seguir mostra 

a arquitetura do caso de uso 1: 

 

Figura 10 Caso de uso 1 – Arquitetura 

No caso de uso 1, provisionamos manualmente o ambiente de desenvolvimento e teste 

baseado em contêiner mostrado acima da seguinte maneira:  

1. Instale o Docker. 

2. Ative a licença EE do Docker.  

3. Execute o banco de dados Oracle 12c no contêiner do Docker.  

4. Crie e execute o banco de dados Oracle 19c no contêiner do Docker.  

5. Importe os esquemas Oracle de amostra extraídos do GitHub para o banco 

de dados Oracle 12c e 19c.  

6. Instale o Oracle SQL Developer e as tabelas de consulta do contêiner. 
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Etapa 1: instalar o Docker 

Nesta etapa, instalamos o Docker no Oracle Enterprise Linux 7.6 em ambas as VMs 

(UC1_12C e UC1_19C). Antes de instalar o Docker, certifique-se de que: 

• O Oracle Enterprise Linux 7.6 já está instalado em ambas as VMs 

• O sistema operacional do host tem uma conexão com a Internet com repositórios 

Yum para Oracle Enterprise Linux  

Quando esses pré-requisitos forem atendidos, execute estas etapas para instalar 

a versão da comunidade do Docker: 

1. Ative o kernel UEKR5 no Oracle Linux 7.6. 

[root@docker ~] #yum-config-manager --enable ol7_UEKR5 

2. Habilite os complementos. 

[root@docker ~] # yum-config-manager --enable *addons 

3. Atualize o repositório usando Yum. 

[root@docker ~] # yum update 

4. Instale o mecanismo do docker. 

[root@docker ~] #yum install docker-engine 

5. Habilite o serviço de docker. 

[root@docker ~] #systemctl enable docker 

6. Inicie o serviço de do docker. 

[root@docker ~] #systemctl start docker 

7. Verifique a versão do docker. 

[root@docker ~] #docker version 

Etapa 2: ativar a licença do Docker Enterprise Edition   

Para ativar a licença do Docker Enterprise Edition (EE): 

1. Faça download e copie a chave de licença do Docker 

(docker_subscription.lic) para o host local do Docker. 

2. Ative a chave de licença. 

[root@12c-docker ~] # sudo docker engine activate –license 

docker_subscription.lic 

3. Verifique se a chave de licença foi adicionada com sucesso. 

[root@12c-docker ~] #docker info 

4. Obtenha um exemplo de imagem “Hello-World” para validar o Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker pull hello-world 

5. Execute “Hello-World”. 

[root@12c-docker ~] #docker run hello-world 
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Etapa 3: executar o contêiner do Oracle 12c no Docker  

Para extrair a imagem do Oracle do registro do Oracle, execute o contêiner Oracle 12c do 

Oracle Container Registry (OCR).  Siga estas etapas: 

1. No host local, faça log-in no Oracle Container Registry e informe as credenciais. 

[root@12c-docker ~] # Docker login container-

registry.oracle.com 

2. Abra um navegador da Web, faça log-in no OCR, forneça seu ID de suporte 

e senha do Oracle e selecione um banco de dados. 

3. Selecione a imagem do Docker do banco de dados Oracle 12.2.0.1. 

4. Puxe a imagem do Docker 12c do OCR. 

Nota: ter acesso a imagens de contêiner de alta qualidade de uma fonte confiável pode 

economizar muitas horas de trabalho que normalmente são necessárias para criar e gerenciar 

imagens criadas localmente a partir de arquivos Docker. Sempre verifique os requisitos antes 

de tentar implementar uma imagem de contêiner. 

[root@12c-docker ~] # docker pull container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

5. Exiba as imagens do Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker images 

6. Para economizar largura de banda, recomendamos usar a opção para configurar 

um registro privado do Docker para executar os contêineres. Siga estas etapas 

para configurar um registro privado local: 

a. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /opt/registry/data 

b. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /var/lib/registry 

c. [root@12c-docker ~] #docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

7. Marque a imagem do Oracle 12c com o host local. 

[root@12c-docker ~] #docker tag container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

localhost:5000/ora12C 

8. Envie a imagem do Oracle 12c para o repositório local. 

[root@12c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora12c 

Nota: se você personalizar a imagem do contêiner Oracle, salve a imagem básica e qualquer 

personalização no registro privado local com anotações apropriadas, se necessário, para seu 

caso de uso de negócios. 

9. Examine o conteúdo do repositório local.  

[root@12c-docker ~] # ls -ll 

/opt/registry/data/docker/registry/v2/repositories/ 
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10. No sistema operacional do host, crie um volume do Docker chamado “test” 

e monte-o em /home/oracle. Os administradores do Oracle Linux também podem 

usar montagens de vinculação para garantir a persistência local e evitar a perda 

de dados.(Adicione uma montagem de vinculação à tabela File Systems na 

tabela file systems do servidor (fstab)). Embora as montagens de vinculação 

sejam mais adequadas para o uso do banco de dados Oracle em um ambiente 

de contêiner, os volumes são o mecanismo preferencial para manter os dados 

gerados pelo e usados pelos contêineres do Docker. Em outras palavras, os 

volumes têm várias vantagens em relação às montagens de vinculação; essas 

vantagens são descritas nos documentos do Docker. Para o caso de uso 1, 

a Dell Technologies usou volumes do Docker. Para criar volumes do Docker, 

execute os comandos: 

a. [root@12c-docker ~] #docker volume create --driver local 

--opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind 

test 

b. [root@12c-docker ~] #docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

11. Crie os grupos e usuários necessários. Para implementar o mecanismo de 

segurança e acesso no banco de dados Oracle, crie grupos e permissões válidas 

e adicione-os aos usuários do Oracle, conforme descrito nas etapas abaixo. 

a. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@12c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

12. Como estamos hospedando arquivos de banco de dados no diretório 

/home/oracle no host local, evite problemas de permissões dos comandos 

subsequentes alterando as permissões desse diretório: 

a. [root@12c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@12c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

13. Crie o banco de dados Oracle dentro do contêiner com os parâmetros mostrados 

abaixo: 

[root@12c-docker ~] #docker run -d --name database12c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

14. Faça log-in no contêiner 12c. Nesta etapa, executamos um shell bash interativo 

no contêiner para executar os serviços de banco de dados Oracle 12c que estão 

em execução dentro do contêiner do Docker. Em seguida, faremos log-in no 

banco de dados Oracle 12c que reside no contêiner. 

[root@12c-docker ~] # docker exec -it 3804167e17da 

bash[oracle@3804167e17da ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

 

  

https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/
https://docs.docker.com/storage/volumes/


 Capítulo 5: Provisionamento manual 

 

35 Oracle com contêineres Docker gerenciados pelo Kubernetes 
Casos de uso de desenvolvimento de software usando a infraestrutura da Dell EMC 

White paper 

 

Etapa 4: criar e executar o contêiner Oracle 19c no Docker  

Essa etapa é semelhante à etapa 3, exceto pelo fato de que a imagem do banco de 

dados Oracle 19c (diferente da imagem do banco de dados Oracle 12c) é retirada do 

repositório Github.  

1. Faça download dos arquivos de compilação (imagens) para Oracle 19c 

no GitHub. 

[root@19c-docker ~] # git clone https://github.com/marcelo-

ocha/docker-images.git 

2. Faça download e copie os binários do banco de dados Oracle 19c para o local 

mostrado abaixo. 

[root@19c-docker ~] # pwd 

/root/dockerimages/OracleDatabase/SingleInstance/dockerfiles

/19.3.0 

3. Crie as imagens do Docker. 

[root@19c-docker ~] #./buildDockerImage.sh -v 19.3.0 -e –I 

4. Envie as imagens do Docker 19c para o registro privado local. 

a. [root@19c-docker ~] # docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

b. [root@19c-docker ~] # docker tag oracle/database:19.3.0-

ee localhost:5000/ora19 

c. [root@19c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora19 

5. No sistema operacional do host, para garantir a persistência, crie volumes do 

Docker nomeados. 

[root@19c-docker ~] # docker volume create --driver local --

opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind test 

[root@19c-docker ~] # docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

6. Crie os grupos e usuários necessários. 

a. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@19c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

7. No host local, estamos hospedando arquivos de banco de dados no diretório 

/home/oracle. Para evitar problemas de permissões dos comandos 

subsequentes, altere as permissões desse diretório. 

a. [root@19c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@19c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

https://github.com/oracle/docker-images
https://github.com/oracle/docker-images


Capítulo 5: Provisionamento manual  

 

36 Oracle com contêineres Docker gerenciados pelo Kubernetes 
Casos de uso de desenvolvimento de software usando a infraestrutura da Dell EMC 
White paper 
 

8. Execute o contêiner. 

[root@19c-docker ~] #docker run -d --name database19c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

9. Faça log-in no contêiner 19c. 

[root@19c-docker ~] # docker exec -it d9a40ee6ca10 bash 

[oracle@d9a40ee6ca10 ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

Etapa 5: importar esquemas de amostra do GitHub  

Nesta etapa, extraímos o repositório de esquema Oracle 19c pronto do Github e o 

despejamos no volume local. Esse repositório contém uma cópia dos esquemas de 

amostra do banco de dados Oracle instalados com o Oracle Database Enterprise Edition. 

No repositório, importamos o esquema de RH para o banco de dados Oracle 19c 

executando o script @mksample.   

Para extrair os esquemas de amostra do GitHub: 

1. Importe esquemas de amostra. 

[root@12c-docker ~] # git clone 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git 

2. Copie esses esquemas de amostra para o volume do Docker que pode ser 

acessado pelo contêiner. 

[root@12c-docker oracle_sample_schema] # cp -R db-sample-

schemas/ /home/oracle/ 

3. Modifique o caminho da pasta dentro dos scripts para o que ele está dentro do 

contêiner. Por exemplo: 

[root@12c-docker db-sample-schemas] # perl -p -i.bak -e 

's#__SUB__CWD__#'/opt/oracle/oradata/db-sample-schemas'#g' 

*.sql */*.sql */*.dat 

4. Execute o script “mksample” no contêiner para criar esquemas de amostra dentro 

do banco de dados. Informe as credenciais para sys, usuários do sistema e todos 

os outros esquemas quando solicitado. 

sql>alter session set container=ORCLPDB1; 

sql>@mksample 

Etapa 6: instalar o Oracle SQL Developer e as tabelas de 
consulta do contêiner 

Nesta etapa, fazemos download do Oracle SQL Developer no site de download da Oracle 

e instalamos o Oracle SQL Developer na quarta VM, conforme demonstrado em  

Figura 10. O Oracle SQL Developer é um software client que pode ser usado para se 

conectar a qualquer um dos bancos de dados Oracle 12c e 19c para manipulação de 

dados nos bancos de dados Oracle. Ao executar diferentes consultas SQL do Oracle 

SQL Developer (Figura 11) aos bancos de dados Oracle, estabelecemos que os bancos 

de dados Oracle estão operacionais  

https://github.com/oracle/db-sample-schemas
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Para instalar o Oracle SQL Developer: 

1. Faça download do Oracle SQL Developer 19.2.1 para Linux de 64 bits rpm com 

Oracle jdk 13.0.1 no site https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-

downloads.html. 

2. Instale o pacote rpm do Oracle SQL Developer. 

[root@12c-docker ~ #rpm -ivh sqldeveloper-

19.2.12.247.2212.noarch.rpm 

3. Abra o sqldeveloper. 

[root@12c-docker ~] #sqldeveloper 

4. Configure connection user:hr password service name: ORCLPDB1, como 

mostrado na figura a seguir. 

5. Agora você pode consultar as tabelas no conforme mostrado na figura a seguir: 

 

Figura 11 Consulta das tabelas 

https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Análise do caso de uso 1  

O principal benefício em nosso primeiro caso de uso foi o tempo que economizamos 

usando contêineres Docker, em vez do método tradicional de instalação e configuração 

manual de criação de um ambiente típico de banco de dados Oracle. O processo de 

construção tradicional é complexo e envolve muito tempo e planejamento. Com os 

contêineres do Docker, o processo de criação tradicional é transformado em uma 

experiência sob demanda de autoatendimento que permite que desenvolvedores e outros 

implementem aplicativos rapidamente. O uso de contêineres Docker oferece muitas 

vantagens. O principal benefício nesse primeiro caso de uso é a capacidade de ter um 

contêiner de banco de dados Oracle em execução em questão de minutos.  

Ao configurar o ambiente de contêiner do Docker para esse caso de uso, aprendemos 

lições valiosas sobre a configuração do ambiente de servidor e seu impacto sobre o custo 

do licenciamento do Docker. O planejamento do caso de uso 1 também demonstrou a 

importância de selecionar o local de registro do Docker e as opções de provisionamento 

de armazenamento mais apropriadas para os requisitos de um ambiente típico de 

desenvolvimento e teste. 

 

A Dell Technologies oferece uma ampla seleção de servidores, permitindo que os clientes 

configurem seus recursos de computação para atender às necessidades dos negócios. 

Os servidores PowerEdge R640 otimizam o licenciamento por núcleo do Docker 

Enterprise Edition. Recomendamos investir tempo no projeto de um ambiente de servidor 

PowerEdge que maximize seu investimento em licenciamento do Docker. O segredo para 

o maior retorno em seu ambiente Docker é a consolidação que maximiza a eficiência da 

utilização da CPU.  

 

Ao selecionar o local para um registro do Docker, considere a facilidade de uso e suporte, 

a velocidade do provisionamento de contêineres e a frequência do provisionamento de 

contêineres. Os requisitos de velocidade e frequência de provisionamento de contêineres 

ajudam a determinar onde o registro reside. Por exemplo, para provisionamento de baixa 

velocidade e baixa frequência, uma abordagem de registro baseada em nuvem pode ser 

ideal. O provisionamento de alta velocidade combinado com o provisionamento de alta 

frequência pode significar que um registro privado local que usa uma LAN é o melhor.  

 

O provisionamento do armazenamento do storage array PowerFlex é rápido e fácil, mas 

é um processo manual que requer coordenação entre o desenvolvedor e o administrador 

de armazenamento. Nesse caso de uso, demonstramos o provisionamento manual do 

armazenamento, que funciona bem para ambientes de desenvolvimento pequenos. 

Para ambientes de desenvolvimento maiores ou para clientes interessados em 

automação, independentemente do tamanho do ambiente, o caso de uso 2 mostra 

como o Kubernetes, combinado com o driver de CSI para PowerFlex, acelera 

o provisionamento de armazenamento.  

Configuração do 

ambiente do 

servidor 

Local de registro 

do Docker 

Provisionamento 

de armazen-

amento 
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No caso de uso 1, usamos volumes do Docker, mas poderíamos ter usado montagens 

de vinculação que permitiam ao Docker implementar o armazenamento no host para um 

desempenho rápido. Esse método é o ideal para conectar o armazenamento a um 

contêiner e pode estar em qualquer lugar no sistema operacional do host. Quando 

montagens de vinculação são usadas, qualquer processador ou pessoa do servidor 

pode acessar o diretório. No entanto, os administradores podem gerenciar esse acesso 

protegendo arquivos de banco de dados nos níveis de proprietário e de grupo e usando 

permissões de diretório e arquivo.  

 

A tabela a seguir fornece um resumo de alto nível das decisões tomadas ao implementar 

o servidor de banco de dados Oracle em contêiner no caso de uso 1. 

Tabela 6. Resumo das decisões de negócios no caso de uso 1 

Opção Decisão Explicação 

Docker Community Edition 
ou Enterprise Edition 

Enterprise Edition Fornece imagens certificadas 
e suporte aos negócios 

Registro privado baseado 
na nuvem ou registro 
privado local 

Registro privado local Oferece o provisionamento 
mais rápido de contêineres, 
embora aumente 
a complexidade e os 
requisitos de suporte 

Guia do produto CSI 
para PowerFlex ou 
provisionamento 

automatizado 

Provisionamento manual de 
armazenamento 

É adequado para os 
requisitos limitados 
desse caso de uso 

Volumes do Docker ou 
montagens de vinculação 

Usamos volumes do Docker no 
caso de uso 1. No entanto, os 
clientes podem usar 
montagens de vinculação para 

esse caso de uso. 

Fornece velocidade, 
flexibilidade e facilidade de 
implementação do banco de 
dados Oracle nos contêineres 

do Docker.  
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Capítulo 6 Provisionamento automatizado 

Este capítulo apresenta os seguintes tópicos: 

Caso de uso 2: provisionamento automatizado  
de um ambiente de desenvolvimento e teste em contêineres....................... 41 

Etapa 1: configurar o cluster do Kubernetes .................................................. 43 

Etapa 2: configurar o painel de indicadores do Kubernetes .......................... 47 

Etapa 3: configurar o balanceador de carga do Kubernetes ......................... 48 

Etapa 4: configurar o driver de CSI para a Dell EMC PowerFlex ................... 49 

Etapa 5: criar requisição de volume persistente (PVC)  
e pods Oracle no  PowerFlex ........................................................................... 54 

Etapa 6: criar snapshots e restaurar o volume persistente ........................... 56 

Etapa 7: verificar a persistência dos dados e restaurar o snapshot ............. 57 

Análise do caso de uso 2 ................................................................................. 60 

Plug-ins CSI: opções adicionais da Dell EMC ................................................. 61 
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Caso de uso 2: provisionamento automatizado de um ambiente 
de desenvolvimento e teste em contêineres  

No caso de uso 1, mostramos o provisionamento manual de um contêiner em um sistema 

operacional Oracle Linux, sistema de armazenamento PowerFlex e pilha de virtualização 

do VMware vSphere. A próxima etapa resultará efetivamente no provisionamento 

automatizado de contêineres e armazenamento por meio da orquestração de contêineres 

(Kubernetes), acelerando ainda mais o provisionamento do ambiente de desenvolvimento 

de software. Isso é ainda mais importante quando centenas ou milhares de contêineres 

precisam ser gerenciados. A implementação de bancos de dados Oracle em contêineres 

Docker garante um comportamento consistente, isolado e confiável em todos os 

ambientes. Nesse caso de uso, um desenvolvedor provisiona o banco de dados 

Oracle em contêineres na infraestrutura existente descrita no caso de uso 1 usando 

o Kubernetes com o driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex. 

O caso de uso 2 demonstra o valor da integração do plug-in CSI com o Kubernetes  

e o armazenamento do PowerFlex. A orquestração do Kubernetes com o PowerFlex 

oferece uma estratégia de contêiner no armazenamento persistente. Essa estratégia 

demonstra a facilidade, a simplicidade e a velocidade na escalabilidade horizontal de um 

ambiente de desenvolvimento e teste dos bancos de dados Oracle de produção.  

O caso de uso 2 inclui contêineres de banco de dados Oracle 12c e 19c em execução no 

ambiente de desenvolvimento e teste no cluster do Kubernetes, conforme mostrado abaixo. 

 

Figura 12 Caso de uso 2 – Arquitetura 
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Conforme mostrado no diagrama de arquitetura do caso de uso 2 (acima), um nó mestre 
e três nós de Worker estão em execução no cluster do Kubernetes. O Kubernetes 
Master é um conjunto de processos que são executados em um único nó no cluster,  
que é designado como nó mestre. Esses processos são: kube-apiserver, kube-controller-
manager e kube-scheduler. Cada nó de Worker individual em seu cluster executa dois 
processos: 

• kubelet, que se comunica com o Kubernetes mestre. 

• kube-proxy, um proxy de rede que reflete os serviços de rede do Kubernetes em 

cada nó. 

O Kubernetes em um ambiente ESXi, o PowerFlex SDS e o MDM (explicados anteriormente) 
são implementados em uma VM especial chamada VM de armazenamento (SVM). Uma VM 
de armazenamento (SVM) deve ter um endereço IP de gerenciamento e outro endereço para 
a rede de dados em que o tráfego flui entre SDSs e SDCs (explicado anteriormente) para 
leituras/gravações. Dentro do cluster do Kubernetes, instalamos o driver de CSI do Dell EMC 
PowerFlex, que é um plug-in que fornece armazenamento persistente usando o PowerFlex. 
O driver tem dois componentes: controlador CSI e agente CSI. Embora a controladora CSI 
facilite o controle, a coordenação e a comunicação entre vários nós de Worker, o agente CSI 
envia o status do nó/servidor de destino para o controlador CSI para fins de gerenciamento.  
A distribuição de vários componentes de objetos do caso de uso 2 em diferentes nós de 
Worker do Kubernetes é representada na tabela a seguir: 

Tabela 7. Distribuição de aplicativos/objetos em diferentes nós de Worker do Kubernetes 

Kubernetes Virtual Machine Aplicativo/ Objeto POD 

Worker 1 do 
Kubernetes 

VM1 Controlador CSI POD1 

CSI Agent POD2 

VM2 Oracle Container Registry 

Worker 2 do 
Kubernetes 

VM1 Banco de dados Oracle 12c POD1 

 CSI Agent POD2 

Worker 3 do 
Kubernetes 

VM1 Banco de dados Oracle 19c POD1 

 CSI Agent POD2 

 VM2 Oracle SQL Developer 

 

O caso de uso 2 é executado no VxFlex Ready Nodes, que combina servidores PowerEdge 
com o software PowerFlex em componentes modulares escaláveis, confiáveis e fáceis de 
implementar para arquitetura SAN de servidor ou hiperconvergente, ambientes virtualizados 
heterogêneos e bancos de dados de alto desempenho. O VxFlex Ready Nodes oferece 
flexibilidade nas opções de implementação, implementações rápidas e fáceis, resiliência de 
nível empresarial e escalabilidade massiva. 

 

No caso de uso 2, executamos manualmente as seguintes tarefas para provisionar um 

ambiente de desenvolvimento e teste baseado em contêiner: 

1. Configuração do cluster do Kubernetes 

2. Configuração do painel de indicadores do Kubernetes 

3. Configuração do balanceador de carga do Kubernetes 

Descrição da 

arquitetura do 

caso de uso 2 

Provisionamento 

do ambiente 

https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-apiserver/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-controller-manager/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-controller-manager/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-scheduler/
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://www.dell.com/en-in/work/shop/povw/vxflex-ready-nodes
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4. Configuração do driver de CSI para PowerFlex 

5. Criação do PVC (requisição de volume persistente) e de pods Oracle no PowerFlex 

6. Criação de snapshots e restauração de volumes persistentes  

7. Verificação da persistência de dados e restauração de snapshots 

Etapa 1: configurar o cluster do Kubernetes 

Para o caso de uso 2, mostramos uma instalação básica do Kubernetes para demonstrar 

como ter o sistema de orquestração de contêineres em nossa LAN oferece mais 

desempenho e controle, bem como a capacidade de personalizar a configuração. 

O administrador do Kubernetes executa uma instalação personalizada do Kubernetes 

antes de executar tarefas de pré-requisito, conforme descrito abaixo. O cluster do 

Kubernetes facilitará a automação das tarefas manuais dos contêineres do Docker que 

já foram descritos no caso de uso 1.  

A configuração do Kubernetes inclui as seguintes tarefas: 

• Atender aos pré-requisitos 

• Instalar o Kubernetes 

• Inicializar o cluster do Kubernetes 

• Adicionar nós de Worker ao cluster do Kubernetes 

 

Antes de configurar o cluster do Kubernetes, conclua as seguintes tarefas de pré-requisito: 

• Defina o SELinux para o modo permissivo. 

• Configure o firewall. 

• Verifique se o módulo br_netfilter está carregado. 

• Desative a troca para todos os nós. 

As seções a seguir apresentam os detalhes para a execução dessas tarefas. 

Definir o SELinux para o modo permissivo 

A configuração do SELinux para o modo permissivo permite que os contêineres acessem 

o file system do host, o que é necessário para redes de pod.  

# /usr/sbin/setenforce 0 

# sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' 

/etc/selinux/config 

Configurar o firewall 

Para configurar o firewall, selecione uma das seguintes opções: 

• Se você tiver um requisito para executar um firewall diretamente nos nós nos quais 

o Kubernetes está implementado, certifique-se de estar em conformidade com 

estes requisitos: 

a. O firewall deve dar suporte a mascaramento. 

# firewall-cmd --add-masquerade --permanent 

Pré-requisitos 
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b. Todos os nós devem ser capazes de aceitar conexões do nó mestre na 

porta TCP 10250. 

# firewall-cmd --add-port=10250/tcp --permanent 

c. O tráfego deve ser permitido na porta UDP 8472. 

# firewall-cmd --add-port=8472/udp --permanent 

d. Verifique se todas as portas exigidas pelo Kubernetes estão disponíveis. Por 

exemplo, a porta TCP 6443 deve estar acessível no nó mestre para permitir que 

outros nós acessem o servidor de API. Execute este comando no nó mestre: 

# firewall-cmd --add-port=6443/tcp –permanent 

e. Reinicie o firewall para que as regras entrem em vigor. 

Todos os nós devem ser capazes de receber tráfego de todos os outros nós em 

cada porta do fabric de rede usado para os pods do Kubernetes. 

• Se você tiver um requisito de NÃO executar um firewall diretamente nos nós nos 

quais o Kubernetes está implementado, digite os seguintes comandos: 

# systemctl disable firewalld 

# systemctl stop firewalld 

Verifique se o módulo br_netfilter está carregado.  

Verifique se o módulo br_netfilter existe e está carregado. Esse módulo geralmente está 

carregado e é improvável que você precise carregá-lo manualmente.  

1. Verifique se o módulo br_netfilter está carregado usando o comando: 

# lsmod|grep br_netfilter 

2. (Opcional) Se necessário, carregue o br_netfilter manualmente com os 

comandos: 

# modprobe br_netfilter 

# echo "br_netfilter" > /etc/modules-

load.d/br_netfilter.conf 

3. O Kubernetes exige que os pacotes que atravessam uma ponte de rede sejam 

processados por iptables para filtragem e encaminhamento de porta. Certifique-

se de que net.bridge.bridge-nf-call-iptables esteja definido como 1 

no arquivo de configuração sysctl em todos os nós. 

# cat <<EOF >  /etc/sysctl.d/k8s.conf 

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 

EOF 

# /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf 

Desativar a troca para todos os nós 

Digite os comandos para verificar a degradação do desempenho:  

# sed -i '/swap/d' /etc/fstab 

# swapoff -a 
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No caso de uso 2, estamos usando um nó mestre e três nós de Worker. 

Siga estas etapas para instalar o Kubernetes: 

1. Certifique-se de que a configuração de rede esteja concluída em todos os nós do 

Kubernetes e que todos os nós estejam se comunicando entre si e com  

a Internet. Coloque o hostname e o endereço IP no arquivo /etc/hosts em 

todos os nós. Todas as referências de endereços IP para os nós mestre e Worker 

do Kubernetes são armazenadas nesse arquivo de hosts, que é usado por 

diferentes processos do Kubernetes. 

2. Certifique-se de que o Docker Enterprise Edition esteja instalado em todos os  

nós do Kubernetes. Para verificar se o serviço Docker está em execução,  

digite o comando: 

[root@docker ~] # systemctl status docker 

 

Para verificar a versão do Docker, digite este comando: 

[root@docker ~] #docker version 

 

3. Se o Docker Enterprise Edition ainda não estiver instalado, instale-o seguindo o 

procedimento descrito em Etapa 2: ativar a licença do Docker Enterprise Edition  . 

4. Adicione o repositório do Kubernetes, que é essencialmente a criação do 

repositório etcd (o datastore de chave-valor principal do estado do cluster do 

Kubernetes), conforme descrito em Figura 12. 

# cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 

[kubernetes] 

name=Kubernetes 

baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernet

es-el7-x86_64  

enabled=1 

gpgcheck=1 

repo_gpgcheck=1 

gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg 

https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-

key.gpg 

EOF 

5. Instale os pacotes kubeadm, kubelet e kubectl do Kubernetes. Se você estiver 

instalando uma versão específica do Kubernetes (como 1.14.9), especifique-

a agora. 

# yum install kubelet-1.14.9 kubectl-1.14.9 kubeadm-1.14.9 

# systemctl enable kubelet  

# systemctl start kubelet 

Nota: todos esses processos do Kubernetes são descritos em seções anteriores e na Figura 12 . 

O Kubernetes agora está carregado em todos os nós e pronto para ser configurado. 

  

Instalar o 

Kubernetes 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
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Essas etapas ajudam você a inicializar o Kubernetes, configurar um cluster e testar seus 

aplicativos Oracle 12c e 19c. As etapas nesta seção verificam a capacidade de operação 

do cluster do Kubernetes e testam as comunicações de rede entre os nós master 

e Worker do Kubernetes.   

1. Para inicializar o cluster do Kubernetes, execute o seguinte comando no nó 

mestre. 

# kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --

kubernetes-version=1.14.9  --ignore-preflight-

errors=Swap,FileContent--proc-sys-net-bridge-bridge-nf-call-

iptables,SystemVerification 

Em que: 

▪ pod-network-cidr =192.168.0.0/16 é o intervalo de endereços IP para a rede de 

pod. (Estamos usando a rede virtual “calico”. Se você quiser usar outra rede de 

pod, como weave-net ou flannel, altere o intervalo de endereços IP.) Haverá 

diferentes endereços IP para diferentes redes de pod. Por exemplo, para 

flannel, o endereço pode ser 10.244.0.0/16. 

▪ kubernetes-version=1.14.9 é a versão do Kubernetes que você instalou nos 

nós do Kubernetes 

2. Depois que a inicialização for concluída, execute as seguintes etapas no nó 

mestre para copiar o comando de associação de nós e salvá-lo para usá-lo na 

próxima seção ao adicionar nós de Worker ao cluster: 

# mkdir -p $HOME/.kube 

# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 

# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

3. Implemente a rede de pod (calico) no cluster do Kubernetes. 

# kubectl apply -f 

https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml 

4.  Verifique os pods do sistema Kubernetes. 

#kubectl get pods --all-namespaces 

 

1. Conecte-se a cada nó de Worker e execute o comando kubeadm join que 

copiamos no procedimento anterior. A adição de nós de Worker do Kubernetes 

ao mestre do Kubernetes conclui o processo de criação do cluster. 

# kubeadm join 10.230.87.241:6443 --token 

sntfta.wjsndor3q8zqrpjz --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:2e46cf8ffb2838bfee7d419d6bc27b27e0713f98741b84c8cb673

bc34f49e017 

Nota: sincronize a hora do sistema no nó mestre e nos nós de Worker. 

2. Conecte-se ao nó mestre e verifique o status dos nós. 

# kubectl get nodes 

Inicializar o 

cluster do 

Kubernetes 

Adicionar nós  

de Worker ao 

cluster do 

Kubernetes 
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Etapa 2: configurar o painel de indicadores do Kubernetes 

O painel de indicadores do Kubernetes é uma interface do usuário do Kubernetes 

baseada na Web que você pode usar para implementar aplicativos conteinerizados,  

como banco de dados Oracle, em um cluster do Kubernetes, solucionar problemas de 

seu aplicativo em contêiner e gerenciar os recursos do cluster. Você pode usar o painel 

de indicadores para obter uma visão geral dos aplicativos em execução em seu  

cluster, bem como para criar ou modificar recursos individuais do Kubernetes 

(como implementações, trabalhos, conjuntos de daemons e assim por diante).  

 

Figura 13 Painel de indicadores do Kubernetes 

As etapas para configurar o painel de indicadores do Kubernetes são: 

1. Para criar um painel de indicadores para o cluster do Kubernetes, conecte-se ao 

repositório git e faça download dos seguintes arquivos yaml necessários: 

▪ influxdb.yaml 

▪ heapster.yaml 

▪ dashbord.yaml 

▪ sa_cluster_admin.yaml  

2. Crie os seguintes arquivos de configuração do painel de indicadores: 

#kubectl create -f influxdb.yaml 

#kubectl create -f heapster.yaml 

#kubectl create -f dashbord.yaml 

#kubectl create -f sa_cluster_admin.yaml 

3. Exiba o token para a conta de serviço. 

#kubectl -n kube-system describe sa dashboard-admin 

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/
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4. Usando o token da conta de serviço exibido na etapa anterior, obtenha o token 

para o log-in do painel de indicadores e copie-o. 

#kubectl -n kube-system describe secret <sa token copied 

above> 

5. Em um navegador da Web, acesse o painel de indicadores do Kubernetes 

usando o formato de URL: 

https://<endereço IP do nó mestre>:32323 

 

Por exemplo: https://10.230.87.241:32323 

6. Escolha a opção de token e especifique o mesmo valor de token que você 

recebeu da linha de comando na Etapa 3 e copiou na Etapa 4. 

7. O painel de indicadores do Kubernetes exibe várias opções de navegação, 

conforme mostrado na figura a seguir: 

 

 

Figura 14 Painel de indicadores do Kubernetes 

Etapa 3: configurar o balanceador de carga do Kubernetes 

O balanceamento de carga no Kubernetes é usado para equilibrar de forma ideal 

a distribuição de carga que emana do tráfego de rede de fontes externas.  

O balanceamento de carga é realizado por meio de um recurso chamado kube-proxy,  

que gerencia os IPs virtuais usados pelos serviços.  Para acessar implementações no 

cluster do Kubernetes a partir da rede externa, devemos configurar um balanceador de 

carga. Nesta configuração, estamos usando o MetalLB como um balanceador de carga. 

1. Para instalar o MetalLB, aplique o manifesto no nó mestre. 

#kubectl apply -f 

https://raw.githubusercontent.com/google/metallb/v0.8.3/mani

fests/metallb.yaml 

Esse comando implementa o MetalLB no cluster do Kubernetes, sob o 

namespace metallb-system. 
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2. Para configurar o MetalLB, crie o arquivo config yaml (metallb-config.yaml) 
adicionando o seguinte conteúdo ao arquivo: 

apiVersion: v1 

kind: ConfigMap 

metadata: 

  namespace: metallb-system 

  name: config 

data: 

  config: | 

    address-pools: 

    - name: default 

      protocol: layer2 

      addresses: 

      - 10.230.87.180-10.230.87.190 

3. Execute o comando a seguir. 

#kubectl create -f metallb-config.yaml 

4. Depois de configurar o balanceador de carga, crie um tipo de serviço chamado 
“LoadBalancer” para implementação. Este serviço gera um endereço IP que 
ajuda a conectar pods à rede externa. 

Etapa 4: configurar o driver de CSI para a Dell EMC PowerFlex 

O driver de CSI do Dell EMC PowerFlex é um plug-in instalado no Kubernetes para 

fornecer armazenamento persistente usando o PowerFlex. Além do ambiente kubernetes, 

também precisamos de um driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex concluir o processo 

de automação. Os plug-ins CSI são um padrão definido pelo Kubernetes que a 

Dell Technologies e outros usam para expor o armazenamento em bloco e arquivo aos 

sistemas de orquestração de contêineres. Os plug-ins CSI unificam o gerenciamento de 

armazenamento em muitos sistemas de orquestração de contêineres, inclusive Mesos, 

Docker Swarm e Kubernetes. 

Gráficos iniciam a instalação do driver de CSI. O gráfico usa um script shell para instalar 

o driver de CSI do Dell EMC PowerFlex. Esse script instala a imagem do contêiner do 

driver de CSI e os contêineres necessários do carro lateral do Kubernetes. 

Para configurar o driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex: 

• Instale o Kubernetes (consulte a seção anterior para Instalar o Kubernetes). 

• Verifique se o preenchimento zero está ativado nos pools de armazenamento do 

PowerFlex que serão usados. Use a GUI do PowerFlex ou a CLI do PowerFlex 

para verificar essa configuração. 

Em seguida, conclua as seguintes tarefas (definidas em detalhes nas seções a seguir) 

para configurar o driver de CSI: 

• Ative os limites de recursos do Kubernetes 

• Configure o serviço Docker 

• Instale o gerenciador de pacotes Helm 

• Instale o Client de dados de armazenamento (SDC) do PowerFlex 

• Instale o driver de CSI do Dell EMC PowerFlex 
  

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://helm.sh/docs/topics/charts/
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Habilite os limites  de recursos necessários do Kubernetes antes de instalar o driver 

de CSI para o Dell EMC PowerFlex. Nesse caso, habilitamos a porta do recurso 

VolumeSnapshotDataSource, conforme mostrado nas etapas a seguir: 

1. Em cada nó mestre e Worker do Kubernetes, para definir as configurações de 

porta do recurso para os kubelets, edite o arquivo 

/var/lib/kubelet/config.yaml adicionando a seguinte linha no final: 

VolumeSnapshotDataSource: true 

2. No nó mestre, defina as configurações de porta do recurso do arquivo kube-

apiserver.yaml: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml 

Acrescente as seguintes linhas no final do arquivo kube-apiserver.yaml 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

3. No nó mestre, defina as configurações de porta do recurso do arquivo kube-

controller-manager.yaml: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml 

Acrescente a seguinte linha no final do arquivo kube-controller-

manager.yaml: 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

4. No nó mestre, defina as configurações de porta do recurso do arquivo kube-

scheduler.yaml: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml 

Acrescente a seguinte linha no final do arquivo kube-scheduler.yaml: 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

5. Em cada nó, edite a variável KUBELET_KUBECONFIG_ARGS do arquivo 

/usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf: 

Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-

kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --

kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --feature-

gates=VolumeSnapshotDataSource=true" 

 

6. Use os seguintes comandos para reiniciar o kubelet em todos os nós: 

systemctl daemon-reload 

systemctl restart kubelet 

 

Configure a propagação da montagem no Docker em todos os nós do Kubernetes antes 

de instalar o driver de CSI. Monte os volumes de propagação montados por um contêiner 

para serem compartilhados com outros contêineres no mesmo pod ou até mesmo para 

outros pods no mesmo nó. 

Ative os limites 

de recursos do 

Kubernetes 

Configure o 

serviço Docker 

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#mount-propagation
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1. Edite a seção de serviço do arquivo /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/docker.service como segue: 

Docker.service 

[Service] 

… 

MountFlags=shared 

2. Reinicie o serviço do Docker.  

systemctl daemon-reload  

systemctl restart docker 

 

Helm é um gerenciador de pacotes. Um componente de servidor complementar chamado 

Tiller é executado em seu cluster do Kubernetes, monitora comandos do Exchange e lida 

com a configuração e a implementação de versões de software no cluster. Encontre 

detalhes sobre o Helm e Tiller em Getting Started with Helm/Tiller in Kubernetes. Depois 

de instalar com sucesso o client Helm e o Tiller, você pode usar o Helm para gerenciar 

os gráficos descritos em Etapa 4: configurar o driver de CSI para a Dell EMC. 

A ferramenta curl busca um determinado URL da linha de comando para salvar um 

arquivo da Web no client local ou enviá-lo para outro programa. Use curl, conforme 

mostrado abaixo, para instalar os gerenciadores de pacotes Helm e Tiller no nó mestre: 

1. Digite este comando: 

curl 

https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/ 

get > get_helm.sh 

2. Altere as permissões no script. 

chmod 700 get_helm.sh 

3. Execute o script. 

./get_helm.sh 

4. Inicialize o Helm. 

helm init 

5. Teste a instalação do Helm. 

versão do helm 

6. Configure uma conta de serviço para Tiller. 

a. Crie um arquivo rbac-config.yaml e adicione o seguinte conteúdo ao 

arquivo: 

apiVersion: v1 

kind: ServiceAccount 

metadata: 

name: tiller 

namespace: kube-system 

--- 

Instale o 

gerenciador de 

pacotes Helm 

https://helm.sh/
https://v2.helm.sh/docs/install/
https://medium.com/%40anthonyganga/getting-started-with-helm-tiller-in-kubernetes-part-one-3250aa99c6ac
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
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kind: ClusterRoleBinding 

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 

metadata: 

name: tiller-clusterrolebinding 

subjects: 

- kind: ServiceAccount 

name: tiller 

namespace: kube-system 

roleRef: 

kind: ClusterRole 

name: cluster-admin 

apiGroup: "" 

b. Crie a conta de serviço. 

kubectl create -f rbac-config.yaml 

c. Aplique a conta de serviço para o Tiller.  

# helm init --upgrade --service-account tiller 

 

Para instalar o client de dados de armazenamento (SDC) do PowerFlex em todos os nós 

do Kubernetes, siga estas etapas: 

1. Faça download do PowerFlex SDS no suporte on-line da Dell EMC. O nome do 

arquivo é EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64. 

2. Exporte o MDM_IP em uma lista separada por vírgulas. Essa lista contém os 

endereços IP dos MDMs. 

export MDM_IP=192.168.152.25,192.168.160.25 

3. Em cada nó do Kubernetes, use o seguinte comando para instalar o SDC. 

#rpm -iv ./EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64.rpm 

 

O driver de CSI do Dell EMC PowerFlex facilita o caso de uso 2, fornecendo os seguintes 

recursos:  

• Recursos de volume persistente (PV): criar, listar, excluir e criar de um snapshot 

• Provisionamento PV dinâmico e estático 

• Recursos de snapshot: criar, excluir e listar 

• É compatível com os seguintes modos de acesso: 

▪ single-node-writer 

▪ single-node-reader-only 

▪ multi-node-reader-only 

▪ multi-node-single-writer 

• Compatível com o instalador de gráficos HELM 

Instalar o client 

de dados de 

armazenamento 

do PowerFlex 

Instale o driver 

de CSI do Dell 

EMC PowerFlex 
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Para instalar o driver de CSI do Dell EMC PowerFlex, siga estas etapas: 

1. Faça download dos arquivos de origem da instalação em github.com/dell/ 

csi-vxflexos. 

# git clone https://github.com/dell/csi-vxflexos 

2. Os namespaces oferecem uma maneira de dividir os recursos do cluster entre vários 

usuários.  Essa etapa cria o namespace do vxflexos no cluster do Kubernetes:  

#kubectl create namespace vxflexos 

3. Crie um segredo do Kubernetes  com o nome de usuário e a senha do 

PowerFlex. Use o arquivo secret.yaml para criar o segredo com os  

seguintes valores para corresponder aos parâmetros de instalação padrão: 

Name: vxflexos-creds 

Namespace: vxflexos 

apiVersion: v1 

kind: Secret 

metadata: 

  name: vxflexos-creds 

  namespace: vxflexos 

type: Opaque 

data: 

  # set username to the base64 encoded username 

  username: YWRtaW4= 

  # set password to the base64 encoded password 

  password: QFZhbnRhZ2U0 

4. Colete informações do client de dados de armazenamento (SDC) do PowerFlex 

executando o script get_vxflexos_info.sh localizado no diretório de nível 

superior do diretório. Esse script exibe o ID do sistema PowerFlex e os 

endereços IP do MDM. 

5. Para personalizar as configurações de instalação, copie csi-

vxflexos/values.yaml para um arquivo no mesmo diretório como 

o install.vxflexos chamado myvalues.yaml.  

6. Edite o arquivo myvalues.yaml para definir os parâmetros a seguir para sua 

instalação. 

a. Defina a variável de string systemName como o nome do sistema 

PowerFlex ou o ID do sistema. Esse valor foi obtido executando o script 

get_vxflexos_info.sh na Etapa 4 deste procedimento. 

systemName: 31846a6a738a010f 

b. Defina a variável de string restGateway para o URL do gateway da API 

REST do sistema.  

restGateway: https://10.230.87.31 

c. Defina a variável de string storagePool como um nome de pool de 

armazenamento padrão (já existente).  

storagePool: R640_SP2 

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/
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d. Defina a variável de string mdmIP como uma lista separada por vírgulas de 

endereços IP do MDM. 

mdmIP: 192.168.152.25,192.168.160.25 

e. Defina a variável de string volumeNamePrefix para que os volumes 

criados pelo driver tenham um prefixo padrão. Se um sistema PowerFlex 

estiver atendendo a várias instalações ou usuários diferentes do 

Kubernetes, esses prefixos ajudarão você a distingui-las. 

volumeNamePrefix: k8s 

7. Execute o comando sh install.vxflexos para prosseguir com a instalação. 

Quando o script terminar de ser executado, ele exibirá o status dos pods 

(chamando kubectl get pods -n vxflexos). 

Etapa 5: criar requisição de volume persistente (PVC) e pods 
Oracle no  PowerFlex 

Uma requisição de volume persistente (PVC) é uma solicitação de armazenamento, 

semelhante a como um pod solicita um recurso de computação. Uma PVC fornece uma 

camada de abstração para o armazenamento subjacente. Por exemplo, um administrador 

pode criar volumes estáticos persistentes (PVs) que podem ser vinculados 

posteriormente a uma ou mais requisições de volume persistentes.  

Depois de criar o cluster do Kubernetes e instalar o driver de CSI para PowerFlex, crie 

volumes persistentes usando arquivos yaml.  Em seguida, crie pods nesses volumes 

seguindo estas etapas: 

1. A seguir estão os arquivos yaml para criar a PVC para implementar um pod 

Oracle 12c e o serviço de balanceador de carga Oracle 12c. 

O arquivo de requisição de PVC é o seguinte: 

#1-pvc.yaml 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  annotations: 

    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi-

vxflexos 

  finalizers: 

  - kubernetes.io/pvc-protection 

  name: pvc-1 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

  storageClassName: vxflexos  

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/ContEng/Tasks/contengcreatingpersistentvolumeclaim.htm
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O arquivo de implementação de pod Oracle 12c é o seguinte: 

#2-deployment-Oracle12c.yaml  

apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: orcldb12c 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: oracledb12c 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        app: oracledb12c 

    spec: 

      containers: 

      - image: regsrv.brora.com:5000/ora12c 

        name: orcldb 

        ports: 

        - containerPort: 1521 

          name: orcldb 

        volumeMounts: 

        - name: data 

          mountPath: /ORCL 

      imagePullSecrets: 

        - name: oradocreg 

      securityContext: 

        runAsNonRoot: true 

        runAsUser: 54321 

        fsGroup: 54321 

      volumes: 

        - name: data 

          persistentVolumeClaim: 

            claimName: pvc-1 

O arquivo de serviço do balanceador de carga Oracle 12c é o seguinte: 

#3-service-Oracle12c.yaml 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: oracledb12c 

spec: 

 type: LoadBalancer 

 selector: 

   app: oracledb12c 

 ports: 

   - name: client 
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     protocol: TCP 

     port: 1521 

selector: 

   app: oracledb12c 

2. Crie arquivos yaml para a requisição de volume persistente, implementação de 

pod Oracle e serviço de balanceamento de carga. 

# kubectl create -f 1-pvc.yaml 

# kubectl create -f 2-deployment-Oracle12c.yaml 

# kubectl create -f 3-service-Oracle12c.yaml 

3. Use estes comandos para verificar o volume persistente criado e o pod com 

o banco de dados de contêiner Oracle 12c: 

# kubectl get pv 

# kubectl get pvc 

# kubectl get pods -o wide 

# kubectl get deployments 

# kubectl get svc 

Etapa 6: criar snapshots e restaurar o volume persistente  

Depois de criar a PVC na etapa 5, use estes arquivos yaml para criar um snapshot 

e executar uma restauração de volume após a instalação de um novo pod. O objetivo 

dessa etapa é criar um “banco de dados point-in-time” com a ajuda do snapshot do 

PowerFlex e do driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex. O exemplo de arquivo yaml 

que cria um volume persistente para o snapshot de backup é o seguinte: 

# 

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1alpha1 

kind: VolumeSnapshot 

metadata: 

  name: pvc-1-snap 

  namespace: default 

spec: 

  snapshotClassName: vxflexos-snapclass 

  source: 

    name: pvc-1 

    kind: PersistentVolumeClaim 

O exemplo de arquivo yaml para criar uma requisição de volume persistente para 

restaurar o snapshot de backup é o seguinte: 

# 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  name: pvc-1-restore 

  namespace: default 

spec: 

  storageClassName: vxflexos 

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#persistentvolumeclaims
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  dataSource: 

    name: pvc-1-snap 

    kind: VolumeSnapshot 

    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io 

  accessModes: 

    - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

Etapa 7: verificar a persistência dos dados e restaurar 
o snapshot  

Nesta etapa, criamos um backup de banco de dados Oracle 19c usando o mecanismo 

de snapshot do PowerFlex. Também usamos a restauração de snapshot para verificar 

a persistência de dados no banco de dados Oracle 19c recém-criado. O objetivo é 

mostrar que o banco de dados 19c no pod recém-criado pode ser facilmente restaurado.  

Siga as etapas desta seção para criar os arquivos yaml para criar, fazer snapshot 

e restaurar um volume e implementar o Oracle 19c. Neste caso de uso, para mostrar 

persistência e restauração de snapshot, estamos usando os arquivos yaml mostrados 

na tabela a seguir: 

Tabela 8. Arquivos yaml  

Arquivo yaml Descrição 

1-initial-19c-

deployment.yaml 

Cria volume de persistência e implementação e serviço do  
Oracle 19c. 

2-snap1-

pvc19c.yaml 

Cria um snapshot da PVC que foi criada na etapa 1. 

3-restore1-19c-

deployment.yaml 

Cria uma PVC a partir do snapshot que foi criado na etapa 2 e,  
em seguida, cria a implementação e o serviço do Oracle 19c. 

4-snap2-

pvc19c.yaml 

Cria outro snapshot da PVC que foi criada na etapa 1. 

5-restore2-19c-

deployment.yaml 

Cria uma PVC a partir do snapshot que foi criado na etapa 4 e,  
em seguida, cria a implementação e o serviço do Oracle 19c. 

 

Para verificar a persistência e a restauração de snapshots, faça o seguinte: 

1. Crie um pod Oracle 19c usando o arquivo yaml 1-initial-19c-

deployment.yaml . Esse comando cria primeiro um volume de persistência e, 

em seguida, um serviço e implementação do Oracle 19c. Em seguida, ele monta 

o novo volume de persistência no contêiner do Oracle 19c.  

# kubectl create -f 1-initial-19c-deployment.yaml 

a. No painel de indicadores do Kubernetes, examine o volume de persistência 

recém-criado na GUI do PowerFlex e no pod do Oracle 19c. 
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b. Usando o Oracle SQL Developer, conecte-se a esse banco de dados 

de contêiner usando o endereço IP externo que foi gerado a partir do 

balanceador de carga. (Nesse caso de uso, o IP externo é 10.20.87.183.) 

c. Usando o Oracle SQL Developer, adicione dados de teste ao banco de dados.  

d. Faça log-in no pod e verifique o volume montado do PowerFlex para 

o contêiner do Oracle 19c. 

2. Faça um primeiro snapshot da PVC usando o arquivo 2-snap1-pvc19c.yaml. 

# kubectl create -f 2-snap1-pvc19c.yaml 

a. Usando a GUI do PowerFlex, verifique o snapshot recém-criado. 

b. Usando o Oracle SQL Developer, adicione mais uma linha ao banco de 

dados Oracle 19c inicial. 

 

Figura 15 Adicionar uma linha ao banco de dados Oracle 19c 

3. Use o snapshot para criar um pod Oracle 19c. Essa etapa restaura a PVC a partir 
do snapshot e a implementação do banco de dados Oracle 19c juntamente com 
seus serviços montando o volume restaurado.  

a. Use o arquivo 3-restore1-19c-deployment.yaml para restaurar 

o banco de dados Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 3-restore1-19c-deployment.yaml 

b. Verifique o pod e a PVC restaurada.  

# kubectl get pods -o wide 

c. Usando o Oracle SQL Developer, conecte-se ao pod Oracle 19c restaurado 
usando o IP externo que conseguimos do balanceador de carga 
(10.230.87.184). Verifique a linha inicial que inserimos antes de fazer 
o snapshot.  

4. Faça um segundo snapshot da PVC inicial usando o arquivo 4-snap2-

pvc19c.yaml. 
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# kubectl create -f 4-snap2-pvc19c.yaml 

Usando o Oracle SQL Developer, adicione mais uma linha ao banco de dados 

Oracle 19c inicial. Neste ponto, temos um segundo snapshot que inclui o banco 

de dados 19c inicial e todas as suas linhas existentes mais uma linha extra.  

5. Use o segundo snapshot para criar um pod Oracle 19c. Essa etapa restaura 

a PVC a partir do segundo snapshot e implementa o banco de dados Oracle 19c  

e seus serviços montando o volume restaurado.  

a. Use o arquivo 5-restore2-19c-deployment.yaml para restaurar 

o banco de dados Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 5-restore2-19c-deployment.yaml 

b. Verifique o pod e a PVC restaurada.  

# kubectl get pods -o wide 

c. Usando o Oracle SQL Developer, conecte-se ao segundo pod Oracle 19c 

restaurado usando o IP externo que conseguimos do balanceador de carga 

(10.230.87.185). Verifique todas as linhas que inserimos antes de obter 

o segundo snapshot.  

6. Mostre a persistência do volume excluindo o pod criado pelo arquivo yaml 

restore2-19c-deployment.yaml na etapa anterior. Depois de excluirmos 

o pod inicial, ele será automaticamente recriado e seus dados exatos usando 

a PVC existente. 

a. Exiba os nomes dos pods. 

# kubectl get pods -o wide 

b. Exclua o pod inicial. 

# kubectl delete pod pod_name 

c.  Depois que o pod for excluído, verifique se foi criado outro pod que tem 

a mesma PVC. 

# kubectl get pods -o wide 

7. Usando o Oracle SQL Developer, compare os dados entre ambientes originais 

e restaurados. No pod original, os dados eram compostos por dados existentes 

mais uma linha extra. No ambiente pós-exclusão, os dados no banco de dados 

Oracle 19c criados dentro do novo pod são os mesmos do pod do ambiente 

original. 

Por fim, use o painel de indicadores do Kubernetes para exibir todos os pods, 

implementações, serviços e PVCs. 
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Análise do caso de uso 2 

Em nosso segundo caso de uso, o uso do Kubernetes combinado com o driver de CSI 

para o Dell EMC PowerFlex simplificou e automatiza o provisionamento e a remoção de 

contêineres e armazenamento. Nesse caso de uso, usamos os arquivos yaml juntamente 

com o comando kubectl para implementar e excluir os contêineres e pods. 

Este caso de uso demonstrou como podemos facilmente nos afastar das complexidades do 

script e usar a linha de comando para implementar um modelo de autoatendimento que 

acelera o gerenciamento de contêineres. A mudança para um modelo de autoatendimento, 

que aumenta a produtividade do desenvolvedor ao remover gargalos, torna-se cada vez mais 

importante à medida que o ambiente de contêiner do Docker cresce.  

O uso de um sistema de orquestração de contêineres, como o Kubernetes, é a próxima 

etapa na jornada de contêineres para desenvolvedores de banco de dados. A automação 

se torna necessária com o crescimento de aplicativos conteinerizados. Nesse caso, ele 

permitiu ao nosso desenvolvedor ignorar as complexidades associadas ao script e usar 

o Google Kubernetes Engine (GKE) para atingir os objetivos do desenvolvedor. O plug-in 

CSI integra-se ao Kubernetes e expõe os recursos do PowerFlex, permitindo que 

o desenvolvedor: 

• Faça um snapshot do banco de dados Oracle, incluindo o esquema de amostra 

que foi extraído do site GitHub.  

• Proteja o trabalho do banco de dados Oracle existente, que foi alterado antes de 

obter o snapshot. Podemos proteger qualquer estado. Use o driver de plug-in de 

CSI do Dell EMC PowerFlex para criar um snapshot instalado no Kubernetes para 

fornecer armazenamento persistente. 

• Restaure um banco de dados Oracle 19c para seu estado de pré-exclusão usando 

um snapshot, mesmo depois de remover os contêineres e o armazenamento 

conectado. 

O poder dessa capacitação é que etapas como essas tradicionalmente exigiam várias 

funções (desenvolvedores e outros que trabalham com os administradores de 

armazenamento e banco de dados, por exemplo) e mais tempo. O Kubernetes com 

o plug-in CSI permite que desenvolvedores e outros façam mais em menos tempo e com 

menos complexidades. A economia de tempo significa que os projetos de codificação 

podem ser concluídos mais rapidamente, beneficiando os desenvolvedores e os 

funcionários e clientes do lado dos negócios. Em geral, o principal benefício do segundo 

caso de uso foi a transformação de um ambiente de contêiner gerenciado manualmente 

para um sistema orquestrado com mais recursos de armazenamento.  

https://cloud.google.com/kubernetes-engine
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Plug-ins CSI: opções adicionais da Dell EMC  

Além de usar os PVCs para criar snapshots, os plug-ins da Dell EMC para o rack 

PowerFlex e o equipamento PowerFlex oferecem uma ampla variedade de recursos no 

espaço de plug-in do Kubernetes. O rack PowerFlex e o equipamento PowerFlex criam 

uma SAN baseada em servidor usando o PowerFlex com servidores PowerEdge.  

Os recursos locais de armazenamento e servidor são combinados para criar pools 

virtuais de armazenamento em bloco com diferentes níveis de desempenho. Para obter 

mais informações, consulte PowerFlex e VxFlex Ready Nodes para Kubernetes. O plug-in 

de CSI para o rack integrado PowerFlex e o equipamento PowerFlex está disponível no 

Docker Hub.  

Para obter mais informações sobre plug-ins CSI da Dell EMC, consulte Recursos de 

desenvolvedor e automação do Dell EMC Storage. 

 

https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://hub.docker.com/r/dellemc/csi-vxflexos
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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Capítulo 7 Conclusão 

Este capítulo apresenta o seguinte tópico: 

Declaração resumida ........................................................................................ 63 
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Declaração resumida 

A inovação impulsiona a transformação. No caso de contêineres Docker e Kubernetes, 

o principal benefício é uma mudança para os serviços de implementação rápida de 

aplicativos. A Oracle e muitos outros adotaram contêineres e fornecem imagens de 

aplicativos, como para o banco de dados Oracle 12c, que podem ser implementados 

em dias e instanciados em segundos. As instalações e outras tarefas repetitivas são 

substituídas por aplicativos em pacote que permitem que o desenvolvedor trabalhe 

rapidamente no banco de dados. A facilidade de usar o Docker e o Kubernetes 

combinada com o provisionamento rápido do armazenamento persistente transforma 

o desenvolvimento, removendo o tempo de espera e permitindo que o desenvolvedor se 

aproxime da velocidade de pensamento. Os contêineres do Docker também facilitaram 

a carga de trabalho dos bancos de dados Oracle. Eles não precisam dividir sua atenção 

entre a execução da manutenção do banco de dados de produção e a cópia das cópias 

de produção para os desenvolvedores para o trabalho de desenvolvimento e teste. 

Embora a mudança para os contêineres do Docker no caso de uso 1 tenha beneficiado 

nossos desenvolvedores, o provisionamento e a vinculação do armazenamento foram um 

processo manual que diminuiu a velocidade geral do desenvolvimento de aplicativos.  

Os desafios do provisionamento manual de armazenamento são em duas partes: 

variedade e velocidade. À medida que a organização de TI adiciona mais imagens 

de aplicativos, a variedade aumenta a complexidade de administração e suporte. 

A velocidade, a frequência dos aplicativos de provisionamento, tende a aumentar com 

maior seleção. O aumento da velocidade é um indicador de crescimento, mas também 

coloca pressão sobre a organização de TI para lidar com a automação.  

A segunda transformação foi a adição do sistema de orquestração kubernetes e do driver 

de CSI para o Dell EMC PowerFlex. O Kubernetes oferece uma interface de usuário 

avançada que simplifica o provisionamento de contêineres e o armazenamento 

persistente. Em nossos testes, descobrimos que o Kubernetes e o driver de CSI para 

o Dell EMC PowerFlex permitiram que os desenvolvedores provisionassem aplicativos 

conteinerizados com armazenamento persistente. Essa solução apresenta a simplicidade 

de recursos point-and-click e libera um tempo valioso para que o administrador de 

armazenamento possa se concentrar em tarefas essenciais aos negócios. 

O Kubernetes, aprimorado com o driver de CSI do Dell EMC PowerFlex, oferece 

a capacidade de conectar e gerenciar volumes de armazenamento do PowerFlex 

a aplicativos conteinerizados. Nosso desenvolvedor trabalhou com uma interface familiar 

do Kubernetes para modificar uma cópia do esquema de banco de dados Oracle coletada 

a partir do banco de dados de repositório Github e conectá-lo ao contêiner do banco de 

dados Oracle. Depois de modificar o banco de dados, o desenvolvedor protegeu todo 

o progresso usando o recurso de snapshot do PowerFlex e criando uma cópia point-in-

time do banco de dados.  

A mudança para uma infraestrutura Docker e Kubernetes oferece uma maneira mais rápida 

e consistente de agrupar e implementar um banco de dados Oracle. Em 2017, os 

desenvolvedores da Oracle disponibilizaram o banco de dados Oracle 12c na Docker Store. 

A comunidade de código aberto que oferece suporte a Docker e Kubernetes tem feito 

grande parte do trabalho básico. Procedimentos de instalação manuais ou com script não 

são necessários, deixando apenas a personalização para a empresa. A Dell EMC agrega 

valor de armazenamento por meio do PowerFlex para empresas e do driver de CSI para 

o Dell EMC PowerFlex, simplificando a entrega de aplicativos. O objetivo deste white paper 

é iniciar a transformação do desenvolvimento de aplicativos para permitir que você obtenha 

esses benefícios. A Dell Technologies pode mostrar como e fornecer uma infraestrutura 

que otimiza seus aplicativos conteinerizados, para que os bancos de dados Oracle 12c 

e 19c possam ser implementados, iniciados e usados rapidamente. 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Documentação da Dell Technologies 

• O foco do Dell.com/support é atender às necessidades dos clientes com serviços 

e suporte comprovados.  

• O Centro de recursos técnicos da Dell EMC DellTechnologies.com conhecimento 

especializado que ajuda a garantir o sucesso do cliente nas plataformas de rack 

Dell EMC PowerFlex.  

• Data sheet do VxFlex 

• Guia do produto driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex 

• White paper Práticas recomendadas e considerações de projeto do Dell EMC 

PowerFlex Networking 

• Guia do produto driver de CSI para o Dell EMC PowerFlex 

• VxRack FLEX e VxFlex Ready Nodes para Kubernetes 

Documentação do Kubernetes 

A documentação da Kubernetes a seguir apresenta informações adicionais relevantes: 

• Conceitos do Kubernetes 

Documentação do Docker 

A documentação da Docker a seguir apresenta informações adicionais relevantes: 

• Docker Hub 

Documentação da Oracle 

A documentação da Oracle a seguir apresenta informações adicionais relevantes: 

• Guia do administrador de banco de dados do Oracle 12c 

• Administração de banco de dados Oracle 19c 

Documentação da VMware 

As seguinte documentação da VMware especifica informações adicionais e relevantes: 

• Práticas recomendadas para provisionamento de contêineres de armazenamento 

 

http://www.dell.com/support
https://www.delltechnologies.com/pt-br/hyperconverged-infrastructure/vxflex.htm
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrack-flex-data-sheet.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
https://hub.docker.com/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/index.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/administration.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
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Appendix A Arquitetura da solução 
e especificações de componentes 

Este apêndice apresenta os seguintes tópicos: 

Diagrama da arquitetura ................................................................................... 67 

Camada do servidor .......................................................................................... 68 

Camada de rede ................................................................................................ 69 

Plug-in CSI para Dell EMC PowerFlex ............................................................. 71 

Componentes de software ............................................................................... 71 

 

  



 Appendix A: Arquitetura da solução e especificações de componentes 

 

67 Oracle com contêineres Docker gerenciados pelo Kubernetes 
Casos de uso de desenvolvimento de software usando a infraestrutura da Dell EMC 

White paper 

 

Diagrama da arquitetura 

A figura a seguir mostra o projeto e a arquitetura do sistema: 

 

Figura 16 Arquitetura da solução 

A família de produtos PowerFlex permite que as organizações consumam o PowerFlex 

para atender melhor às suas metas e necessidades de negócios. 

O rack PowerFlex é um sistema hiperconvergente projetado em escala de rack com 

rede integrada, que permite aos clientes atender aos requisitos de escalabilidade 

e gerenciamento de um data center moderno. Esse sistema turnkey permite que as 

empresas reduzam os custos e os riscos ao comprar, em vez de criar, uma plataforma de 

infraestrutura que possa executar aplicativos empresariais tradicionais e emergentes ou 

implementar aplicativos nativos na nuvem. 

O rack PowerFlex é uma plataforma de armazenamento definida por software projetada 

para oferecer flexibilidade, elasticidade e simplicidade com desempenho e resiliência 

previsíveis em dimensionamento, combinando recursos de computação e armazenamento 

de alto desempenho em uma rede unificada gerenciada. Esse sistema hiperconvergente 

projetado em dimensionamento de rack com rede integrada permite aos clientes atender 

aos requisitos de escalabilidade e gerenciamento de um data center moderno. 

O rack PowerFlex vem pré-instalado com switches de gerenciamento top-of-rack (ToR) 

integrados, de agregação e fora de banda (OOB), para fornecer o fluxo ideal de tráfego 

de rede. O PowerFlex foi projetado usando switches de agregação Cisco Nexus, que 

fornecem conectividade de uplink IP de 10/40 GbE à rede externa para desempenho 

superior. Muitas vezes, os gargalos de rede podem limitar a escala de um sistema de 

HCI. Os switches ToR de 10/25 GbE no rack eliminam essas restrições e fornecem um 

caminho para o crescimento futuro. 



Appendix A: Arquitetura da solução e especificações de componentes  

 

68 Oracle com contêineres Docker gerenciados pelo Kubernetes 
Casos de uso de desenvolvimento de software usando a infraestrutura da Dell EMC 
White paper 
 

O equipamento PowerFlex é totalmente integrado e permite que os clientes atinjam os 

requisitos de escalabilidade e gerenciamento de um data center moderno. Esse sistema 

turnkey permite que as empresas reduzam os custos e a complexidade com uma solução 

fácil de gerenciar e de uso específico. O PowerFlex reduz o risco envolvido na compra 

em vez de criação uma plataforma de infraestrutura que possa executar aplicativos 

empresariais tradicionais e emergentes ou implementar aplicativos nativos na nuvem. 

O VxFlex Ready Nodes oferece suporte ao agrupamento de servidores PowerEdge 

líderes do setor com o PowerFlex em componentes modulares escaláveis, confiáveis 

e altamente configuráveis. Os clientes podem optar por implementar o VxFlex Ready 

Nodes em um modelo de duas camadas, como somente armazenamento ou em uma 

arquitetura de HCI/camada única. Não importa a configuração que os clientes escolhas, 

o VxFlex Ready Nodes pode se adequar à infraestrutura existente. O PowerFlex Manager 

não está disponível como parte da oferta VxFlex Ready Node. 

Camada do servidor 

A camada do servidor consiste em dois conjuntos separados de servidores: 

• Três servidores PowerEdge R640 que são usados como nós do controlador do 

PowerFlex 

• Quatro servidores PowerEdge R640 que são usados como nós do cliente do 

PowerFlex 

O PowerEdge R640 é um servidor em rack de 1U que dá suporte a até:  

• Dois processadores da família Intel Xeon Processor Scalable  

• 24 slots DIMM com suporte para até 1536 GB de memória 

• Duas unidades de distribuição de energia CC ou CA (PSUs) 

• 10 + 2 discos rígidos SAS, SATA ou near-line SAS ou SSDs 

Para obter mais detalhes sobre a configuração e a configuração do nó do controlador de 

cluster do PowerFlex, consulte o white paper Dell EMC PowerFlex: Práticas 

recomendadas e considerações de projeto. 

As tabelas a seguir listam os detalhes de configuração do PowerEdge R640. Embora 

os limites superiores de recursos do servidor R640 sejam maiores, essas configurações 

são suficientes para dar suporte a um projeto funcional que mostra as vantagens de 

conteinerizar instâncias de banco de dados Oracle. 

A tabela a seguir mostra os detalhes de configuração do servidor R640 para os três nós 

do controlador do PowerFlex:  

Tabela 9. Configuração do servidor PowerEdge R640 

Componente  Detalhes 

Chassis Configuração de 1 CPU  

Memória 6 DDR4 Dual Rank 32 GB a 2666 MHz 

Processadores 1 CPU Intel Xeon Gold 6230 a 2,10 GHz, 16c 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Componente  Detalhes 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

NIC 
complementar 

Adaptador Intel 10 GbE 2P X710 e adaptador Intel Ethernet 10G 2P X550-t 

Fontes de 
alimentação 

2 Dell de 900 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

Discos físicos 5 SSDS SAS de 1,7 TB para armazenamento 

 

A tabela a seguir mostra os detalhes de configuração do servidor R640 para os quatro 

nós do PowerFlex do cliente:   

Tabela 10. Configuração do servidor PowerEdge R640 

Componente  Detalhes 

Chassis Configuração de 2 CPUs 

Memória 12 DDR4 Dual Rank 32 GB a 2666 MHz 

Processadores 2 CPUs Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz, 24c 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

NIC 
complementar 

2 x MLNX 25 GbE 2P ConnectX4LX Adpt 

Fontes de 
alimentação 

2 Dell de 1260 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

Discos físicos 2 SSDS SATA de 224 GB para disco de inicialização 

5 SSDS SAS de 1,7 TB para armazenamento 

Camada de rede 

A camada de rede consiste em: 

• Dois switches de rede Cisco 93180YC-EX de 1/10/25 GbE fornecem conectividade 

de dados para o cluster do VxFlex.  

• Dois switches de rede Cisco 3172TQ de 1/10 GbE fornecem conectividade de rede 

de gerenciamento OOB para o cluster do VxFlex. 

• Cada gabinete é equipado com switches de acesso redundantes (Cisco 93180YC-

EX). Um par de switches de agregação é instalado no primeiro gabinete e 

configurado em uma topologia de rede de acesso/agregação. Se existir mais de 

um gabinete, os switches de agregação poderão ser distribuídos ou instalados em 

outros gabinetes. 
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Os VMware vSphere Distributed Switches (VDSs) gerenciam a rede virtual no rack 

PowerFlex. Os VDSs contêm vários grupos de portas. Cada grupo de portas é identificado 

com uma etiqueta de rede e VLANs associadas. Cada nó contribui com adaptadores físicos 

ou vmnics para uplinks VDS, conforme mostrado no diagrama a seguir:  

 

 

Figura 17 Sistema de rede virtual no rack PowerFlex 

Para os nós hiperconvergentes, switches virtuais separados são usados para cada uma 

das redes de dados de rack PowerFlex. As portas que transportam tráfego de dados não 

são agregadas usando o Virtual Port Channel, mas são configuradas como portas de 

acesso simples. O software PowerFlex usa as duas redes redundantemente. Todas as 

outras comunicações são por meio de um switch virtual separado que transporta todas 

as outras VLANs. As VLANs do cliente (não mostradas aqui) também são adicionadas 

a esse switch virtual. Os nós somente de armazenamento têm um arranjo semelhante, 

mas não usam switches virtuais. Duas portas são usadas para as redes de dados do rack 

PowerFlex, e um par de portas é usado para a rede de gerenciamento do PowerFlex. 

Assim como o nó hiperconvergente, as duas portas de rack PowerFlex são portas de 

acesso não agregadas, enquanto as duas portas de gerenciamento são configuradas 

como uma interface vinculada. As conexões de switch para essas portas fazem parte de 

um Virtual Port Channel. VLANs da VMware e do cliente não são adicionadas a um nó 

somente de armazenamento. 
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Plug-in CSI para Dell EMC PowerFlex 

Para enfrentar os desafios do armazenamento persistente, o plug-in CSI da Dell EMC 

para clusters de armazenamento do Dell EMC PowerFlex permite que aplicativos 

conteinerizados em clusters do Kubernetes usem armazenamento em bloco. O plug-in 

V CSI implementa a especificação CSI do Kubernetes e permite que as organizações 

ofereçam armazenamento persistente para aplicativos baseados em contêiner no local, 

tanto em escala de desenvolvimento quanto de produção. 

Para obter mais informações, consulte o Guia do produto driver de CSI para o Dell EMC 

PowerFlex. 

Componentes de software 

Tabela 11. Detalhes e componentes de software 

Nome do componente Detalhes 

PowerFlex 3.0.1000.208 

VMware vCenter e ESXi 6.7 u3 

Versão do sistema operacional Oracle Linux 7.6 –Mapio, Kernel: 4.14.35-
1818.3.3.el7uek 

Docker 18.09.6 Enterprise Edition 

Kubernetes 1.14.9 

Rede do pod  Calico 0.11.0-amd64 

MetalLB (balanceador de 
carga) 

0.7.3 

Oracle Database Enterprise  Oracle 12c, Oracle 19c 

Helm 2.16.0 

Plug-in de CSI Plug-in CSI do PowerFlex 1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Appendix B Dimensionamento vertical da 
carga de trabalho de lógica 

analítica do banco de dados 

Este apêndice apresenta o seguinte tópico: 

Dimensionamento vertical de cargas de trabalho de lógica analítica  
de DB usando a memória persistente Intel Optane DC .................................. 73 
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Dimensionamento vertical de cargas de trabalho de lógica 
analítica de DB usando a memória persistente Intel Optane DC  

Use a memória persistente Intel Optane DC para dimensionar cargas de trabalho de 

lógica analítica de banco de dados pesadas dentro de um banco de dados Oracle. Outras 

áreas de exploração podem incluir o dimensionamento vertical dos casos de uso além da 

DRAM de 500 GB, especialmente ao usar o banco de dados Oracle em memória ou 

cargas de trabalho com uso intenso de lógica analítica. O aumento da densidade da 

memória pode permitir que toda a carga de trabalho Oracle seja colocada na memória, 

aumentando significativamente o desempenho. A melhoria de desempenho foi 

demonstrada no Oracle Open World 2019. Para obter mais informações, acesse:  

• Vídeo Database In-Memory on Intel Optane DC Persistent Memory 

• O vídeo Delivering Enterprise Value Through Trailblazing Innovations with Oracle: 

Oracle OpenWorld 2019  

As configurações mostradas nas tabelas a seguir são configurações sugeridas com 

a memória persistente Intel Optane DC. A memória persistente Optane DC é configurada 

como modo de memória e nenhuma alteração de software Oracle é necessária. 

Tabela 12. Detalhes e componentes de configuração de 1 CPU 

Componente  Detalhes 

Chassis  Configuração de 1 CPU 

Memória  

 

6 DDR4 Dual Rank 16 GB a 2666 MHz 

4 Intel Optane PMem de 128 GB a 2666 MHz 

Processadores  1 CPU Intel Xeon Gold 6230 a 2,10 GHz, 16c 

 
Tabela 13. Detalhes e componentes de configuração de 2 CPUs 

Componente  Detalhes 

Chassis  Configuração de 2 CPUs 

Memória  

 

12 DDR4 Dual Rank 16 GB a 2666 MHz 

4 Intel Optane PMem de 128 GB a 2666 MHz 

Processadores  2 CPUs Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz, 24c 

 

 

 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Database%20In-Memory%20on%20Intel%20Optane%20DC%20Persistent%20Memory
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Delivering%20Enterprise%20Value%20Through%20Trailblazing%20Innovations%20with%20Oracle:%20Oracle%20OpenWorld%202019
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/Delivering%20Enterprise%20Value%20Through%20Trailblazing%20Innovations%20with%20Oracle:%20Oracle%20OpenWorld%202019

