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Resumo 

O sistema de armazenamento Dell EMC PowerMax foi projetado 
e otimizado para armazenamento flash NVMe de alto desempenho, 
ao passo que fornece facilidade de uso, confiabilidade, disponibilidade, 
segurança e versatilidade. Este white paper explica e demonstra os 
benefícios e as práticas recomendadas para a implementação das 
bases de dados Oracle em sistemas de armazenamento PowerMax. 
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Resumo executivo 
 

 

Resumo executivo 
 

A família PowerMax é a primeira plataforma de hardware da Dell EMC com um back-end de 

armazenamento que usa NVMe (Non-Volatile Memory Express) para dados do cliente. NVMe 

é um conjunto de padrões que definem uma interface PCI Express (PCIe), usada para acessar 

com eficiência o armazenamento com base em mídias de NVM (Non-Volatile Memory, 

Memória Não Volátil). As mídias NVM incluem o armazenamento flash atual com base em 

NAND e as tecnologias de melhor desempenho das mídias de SCM (Storage Class Memory, 

Memória de Classe de Armazenamento), como o 3D XPoint, que representam o futuro. 

 
A família PowerMax foi criada especificamente para desbloquear totalmente os benefícios de 

desempenho que o NVMe oferece a aplicativos, como bases de dados Oracle. Ao mesmo 

tempo, ela continua a oferecer todos os recursos necessários aos aplicativos corporativos, 

como disponibilidade de seis noves (99,9999%), criptografia, replicações, redução de dados 

e consolidação massiva, agora fornecidas com latências de I/O medidas em microssegundos. 

 
Este white paper explica e demonstra os benefícios e as práticas recomendadas para a 

implementação das bases de dados Oracle em storage arrays PowerMax. 
 

 

Público-

alvo 

Este white paper destina-se a administradores de bases de dados, armazenamento e sistema 

e arquitetos de sistemas responsáveis pela implementação, pelo gerenciamento e pela 

manutenção de bases de dados Oracle com storage arrays PowerMax. Presume-se que os 

leitores estejam familiarizados com a Oracle e a família PowerMax e estejam interessados 

em alcançar mais disponibilidade do banco de dados, melhor desempenho e facilidade de 

gerenciamento de armazenamento. 

 

Principais benefícios para bases de dados Oracle 
 

A seguir, um breve resumo dos principais recursos do PowerMax que beneficiam 

implementações de bases de dados Oracle. 

 

Desempenho Entre os recursos de desempenho estão os seguintes: 
 

 FAST cache de write-back – O storage array PowerMax dá suporte a até 16 TB de 

cache bruto com base em DRAM. Embora uma parte do cache do PowerMax seja usada 

para os metadados do sistema, a maioria é usada para acelerar a I/O de aplicativos. 
 

 Cache persistente do PowerMax – O cache do PowerMax é espelhado para 

gravações e cofres quando ocorre falta de energia. O cache é recuperado quando a 

energia é restaurada. Todas as gravações do aplicativo são confirmadas para o host 

assim que são registradas nocache1, fornecendo latências de gravação extremamente 

baixas. As leituras são armazenadas em cache, com algoritmos de cache do 

PowerMax. 
 

 Agrupamento de gravações – As gravações de base de dados tendem a atualizar o 

mesmo Block (ou blocks adjacentes) várias vezes em um curto período. O recurso de 

agrupamento de gravações do PowerMax permite várias atualizações no cache antes 

que o storage array PowerMax grave apenas os dados mais recentes 
 
 

 

1 Com exceção de replicações síncronas que exigem uma gravação para registrar-se no cache do 

sistema remoto antes de confirmar a I/O para o host de origem. 
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no armazenamento flash NVMe. Assim, a mídia flash é mais bem preservada e a utilização 

de recursos de armazenamento é melhorada, evitando gravações desnecessárias. 
 

 Aglutinação de gravações – Quando o storage array do PowerMax grava os dados 

armazenados em cache no armazenamento flash, ele geralmente pode agregar e 

otimizar as gravações de duas até cinco vezes maiores de I/O do que as gravações 

do aplicativo. 
 

 FlashBoost – As I/Os de leitura da base de dados que são atendidas pelo cache do 

PowerMax já são extremamente rápidas. No entanto, se os dados não estiverem no 

cache (ou seja, se forem "read-miss"), o storage array PowerMax agilizará a transferê

ncia de dados, enviando-os do back-end (armazenamento flash) para o front-end (host) 

e, em seguida, colocando-o no cache para leituras futuras. 
 

 Limites de I/O de host e níveis de serviço – Alguns clientes preferem aproveitar a 

capacidade de colocar limites de desempenho, como para sistemas não alocados 

para produção ou devido a um projeto de vários tenants (por exemplo, para 

chargeback ou prestadores de serviços). O recurso de limite de I/O de host do 

PowerMax impõe um limite ao IOPS ou à largura de banda para Storage Groups 

(SG) específicos. Da mesma maneira, os níveis de serviço (SL) definem os 

objetivos de desempenho dos SGs. 
 

Para obter mais informações, consulte os níveis de serviço do PowerMax. 

 

Redução de 
dados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Replicações 

locais 

Entre os recursos de redução de dados estão: 
 

 Dispositivos thin Devices – Todos os dispositivos de armazenamento do 

PowerMax são thin por padrão, o que significa que a capacidade de armazenamento 

é alocada apenas quando o aplicativo grava nela. Portanto, o DBA pode criar 

dispositivos thin com capacidade baseada em necessidades futuras, mas apenas 

alocar o armazenamento que é necessário atualmente. 
 

 Compactação e deduplicação – O UniPowerMax ACE (Adaptive Compression 

Engine) usa a compactação e deduplicação de armazenamento em linha. A 

compactação do PowerMax libera com eficiência a capacidade de armazenamento da 

base de dados. A deduplicação do PowerMax libera com eficiência até 100% da 

capacidade de armazenamento alocada por cópias de bases de dados baseadas em 

host (por exemplo, usando o comando DUPLICATE do RMAN). 
 

Para obter mais informações, consulte Compactação e deduplicação do PowerMax. 
 

 Recuperação de espaço de armazenamento on-line do ASM – O Oracle AFD (ASM 

Filter Driver) permite que você declare grupos de discos do ASM como capazes de 

recuperação de armazenamento on-line. Se forem excluídos conjuntos de dados 

grandes do ASM (por exemplo, uma base de dados preexistente), o storage array do 

PowerMax liberará a capacidade excluída no sistema de armazenamento, mesmo 

enquanto o grupo de discos ASM estiver on-line. 
 

Para obter mais informações, consulte o Apêndice II. Recuperação de espaço de 

armazenamento on-line do Oracle ASM. 
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O software PowerMax SnapVX permite que você crie até 256 snapshots locais de cada 

Storage Group, protegendo os dados de origem. Esses snapshots podem ser restaurados a 

qualquer momento e podem ser vinculados a até 1.024 destinos. Um destino de snapshot 

vinculado permite acesso direto aos dados do snapshot. O SnapVX cria (ou restaura) cópias 

da base de dados instantaneamente para fins como proteção point-in-time, criação de 

ambientes de teste, imagens de backup e recuperação e assim por diante. 

 
Os snapshots SnapVX são: 

 

 Consistentes – Todos os snapshots são nativamente "consistentes com 

armazenamento" (réplicas de base de dados com capacidade de reinicialização). 

Seguindo as práticas recomendadas para backup e recuperação da Oracle, os 

snapshots podem se tornar "consistentes com aplicativos" (réplicas recuperáveis da 

base de dados), permitindo a recuperação de roll-forward da base de dados.
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 Protegidos – Todos os snapshots são protegidos. Um snapshot pode ser restaurado 

repetidamente (por exemplo, durante o teste de patches, até que seja bem-sucedido). 

Além disso, um snapshot pode ser vinculado aos dispositivos de destino que, em 

seguida, são montados por outro host. Nenhuma alteração nos dispositivos de destino 

afeta os dados do snapshot original. 
 

 Nomeados – Todos os snapshots recebem um nome amigável quando são criados. 

Quando o mesmo nome é usado, uma nova geração do snapshot é criada para 

facilitar o gerenciamento. 
 

 Expiração automática – Opcionalmente, os snapshots podem receber uma 

data e hora automáticas de expiração, quando serão encerrados. 
 

 Seguros – Opcionalmente, os snapshots podem ser protegidos. Eles não podem ser 

excluídos antes da data de expiração. 
 

 Agendados ou imediatos – Os snapshots podem ser feitos a qualquer momento, 

imediatamente, ou podem ser agendados usando o Unisphere. 

 

Para obter mais informações sobre o SnapVX, consulte o white paper Práticas 

recomendadas para backup, recuperação e replicações de bases de dados Oracle com 

armazenamento VMAX All Flash. 

 

Replicações 

remotas 
 

 
 
 
 

 
 

Proteção de 
dados 

O PowerMax SRDF oferece uma variedade de modos de replicação e topologias que incluem 

as topologias de modos síncronos e assíncronos, em cascata, estrela e Metro (recursos 

ativo/ativo que funcionam bem com as topologias de RAC estendida do Oracle). 

 

Para obter mais informações sobre o SRDF, consulte o white paper Práticas 

recomendadas para backup, recuperação e replicações de bases de dados Oracle com 

armazenamento VMAX All Flash. 

 

Entre os recursos de proteção de dados estão: 
 

 T10-DIF – T10-DIF (Data Integrity Field, Campo de Integridade de Dados), ou T10-PI 

(Protection Information, Informações de Proteção), é um padrão para a proteção de 

dados que altera o block SCSI de 512 bytes para 520 bytes e adiciona 8 bytes de 

informações de proteção, como CRC e endereço de block. Internamente, o storage 

array PowerMax protege todos os dados dentro do array com o T10-DIF conforme os 

dados são movidos entre o front-end, o cache, o back-end e o armazenamento flash. 

A proteção do PowerMax T10-DIF inclui replicações locais e remotas, prevenindo a 

corrupção dos dados. 
 

 External T10-DIF – Com configurações compatíveis, o storage array PowerMax 

permite que a proteção do T10-DIF seja estendida para o host e para trás. As 

camadas participantes validam todas I/Os de leitura e gravação. O T10-DIF externo é 

implementado pelo Oracle ASMlib, Red Hat Linux e outros. Consulte a matriz de 

suporte da Dell EMC para obter uma lista completa das configurações compatíveis. 

 

 ProtectPoint – O ProtectPoint é uma integração entre os storage arrays PowerMax e 

os sistemas de armazenamento Data Domain, que permite que os backups de bases 

de dados grandes sejam realizados em segundos. O sistema de armazenamento do 

Data Domain cataloga os backups e adiciona compactação, deduplicação e 

replicações remotas opcionais. A restauração do ProtectPoint também ocorre no 

sistema integrado, oferecendo a solução de backup e restauração mais rápida e 

eficiente para grandes bases de dados. 

http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Como o ProtectPoint usa snapshots de armazenamento, os recursos do host são 

preservados e os tempos de backup e recuperação permanecem curtos. 
 

 D@RE – A criptografia de dados em repouso (D@RE) oferece criptografia de dados 

transparente no sistema de armazenamento. O storage array PowerMax usa mó

dulos de hardware especializados para evitar comprometimento do desempenho. 
 

 

PowerMax: visão geral do produto 
 

A família Dell EMC PowerMax consiste em dois modelos, conforme mostrado na figura a seguir: 
 

 PowerMax 2000 – Projetado para oferecer aos clientes eficiência e máxima 

flexibilidade em um espaço ocupado de 20U 
 

 PowerMax 8000 – Projetado para maximizar o dimensionamento e o desempenho, 

tudo em um espaço ocupado de 2 placas de piso 
 

 
 

Figura 1. PowerMax 2000 e PowerMax 8000 
 

 
 

Ambos os storage arrays PowerMax têm como base a confiável arquitetura Dynamic Virtual 

Matrix e uma nova versão do software de gerenciamento do SO do HYPERMAX, reelaborada 

para a plataforma NVMe, chamada PowerMaxOS 5978. O PowerMaxOS pode ser executado 

nativamente em ambos os storage arrays PowerMax e em sistemas VMAX All Flash 

preexistentes como um upgrade. Os storage arrays PowerMax são arrays totalmente flash 

verdadeiros, destinados especificamente para atender aos requisitos de desempenho e 

capacidade de armazenamento do data center empresarial totalmente flash. 

 

Arquitetura 

do 

PowerMax 

As configurações do PowerMax consistem em componentes modulares, chamados de 

bricks, como mostrado na figura a seguir. A arquitetura modular em bricks reduz a 

complexidade e permite a configuração e a implementação mais fáceis do sistema. 
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Figura 2. Bricks do PowerMax 2000 e PowerMax 8000 

 
O brick inicial do PowerMax inclui um mecanismo único, que consiste em 2 directors, 2 fontes de 

alimentação do sistema (SPS) e 2 DAE (Drive Array Enclosure) de 2,5" e 24 slots. O PowerMax 

2000 vem com uma capacidade inicial de 11 ou 13 TBu, dependendo da configuração de RAID. 

O PowerMax 8000 vem com uma capacidade inicial de 53 TBu para sistemas abertos. 

 
O conceito de brick permite que os storage arrays PowerMax sejam dimensionados vertical e 

horizontalmente. Os clientes podem dimensionar verticalmente com a adição de pacotes de 

capacidade flash. Cada pacote de capacidade flash para o storage array PowerMax 8000 tem 

13 TBu de armazenamento utilizável, e o storage array PowerMax 2000 tem 11 TBu ou 

13 TBu de armazenamento utilizável (dependendo do tipo de proteção RAID). 

 
O storage array PowerMax é dimensionado horizontalmente, agregando até 2 bricks 

para o storage array PowerMax 2000 e até 8 bricks para o storage array PowerMax 8000 

em um sistema único, com conectividade, capacidade de processamento e 

escalabilidade linear totalmente compartilhada. 

 
Para obter mais informações sobre a arquitetura e os recursos do PowerMax, consulte 
o seguinte: 

 

 White paper de visão geral da família Dell EMC PowerMax 
 

 Data sheet da família PowerMax 
 

 Specification sheet da família PowerMax 
 

 

Compactação e 

deduplicação 

do PowerMax 

PowerMax ACE (Adaptive Compression Engine, Mecanismo 

de compactação adaptável) 
 

O storage array PowerMax usa uma estratégia que é destinada a proporcionar a melhor 

redução de dados sem comprometer o desempenho. O mecanismo de compactação 

adaptável (ACE) do PowerMax combina os seguintes componentes: 
 

 Aceleração de hardware – Cada mecanismo do PowerMax é configurado com dois 

módulos de compactação de hardware (um por director), que lidam com compactação 

e descompactação de dados. Esses módulos de hardware também são capazes de 

gerar IDs de hash que permitem a deduplicação e são mais potentes do que os 

módulos usados com os arrays VMAX All Flash. 

https://brazil.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/storage/h16891-powermax-family-ds.pdf
https://brazil.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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 Posicionamento de dados otimizado – Com base na capacidade de compactação 

dos dados, eles são alocados em diferentes pools que oferecem uma taxa de 

compactação (CR) de 1:1 (pool de 128 KB) até 16:1 (pool de 8 KB), distribuídos por 

todo o back-end do PowerMax para melhor desempenho. Os pools são adicionados ou 

excluídos dinamicamente com base na necessidade. 
 

 ABC (Activity Based Compression,Compactação Baseada em Atividade) – 

Geralmente, os dados mais recentes são os mais ativos, o que cria uma "skew de 

acesso". A ABC depende dessa skew para evitar compactação e descompactação 

constantes das extensões de dados que são acessadas com frequência. A função 

ABC marca as 20% das extensões de dados mais ocupadas alocadas no sistema, 

para ignorar o fluxo de trabalho de compactação. As extensões de dados altamente 

ativas permanecem descompactadas, mesmo se a compactação estiver ativada para 

o Storage Group delas. À medida que as extensões de dados se tornam menos ativas, 

elas são automaticamente compactadas, enquanto as extensões recentemente ativas 

passam a fazer parte das 20% mais ativas (desde que haja capacidade de 

armazenamento livre suficiente disponível). 
 

 Pacote de dados granular – Quando o PowerMax compacta os dados, cada módulo 

de 128 K é dividido em 4 buffers de 32 K. Todos os buffers são compactados em 

paralelo. O total de quatro buffers resulta no tamanho compactado final e determina em 

qual pool de compactação os dados serão alocados. Nesse processo há uma função 

de recuperação zero que impede a alocação de buffers formados apenas por zeros e 

nenhum dado real. Para um pequeno tamanho de gravação ou leitura, apenas os 

buffers necessários participam, e não todos os quatro buffers. 
 

 EDC (Extended Data Compression) – Os dados que já estão compactados passam 

automaticamente por uma compactação adicional mais avançada, caso não sejam sequer 

acessados por mais de 30 dias, aumentando ainda mais a eficiência de armazenamento. 

 

Além disso, observe o seguinte: 
 

 a compactação é ativada ou desativada no nível do Storage Group, o que facilita o 

gerenciamento. Geralmente, a maioria das bases de dados pode se beneficiar da 

compactação de armazenamento. Os clientes podem optar por não habilitar a 

compactação se a base de dados estiver totalmente criptografada ou se um Storage 

Group contiver dados que são sobrescritos continuamente (como redo logs da Oracle). 
 

 Quando a compactação está habilitada, todas as novas gravações se beneficiam da 

compactação em linha. Se o Storage Group já contiver dados quando a compactação 

estiver habilitada, ele passará pela compactação em segundo plano com baixa 

prioridade (em relação a I/Os de aplicativo). 
 

Deduplicação do PowerMax 
 

Além de módulos mais avançados de compactação de hardware, o storage array PowerMax 

também apresenta o recurso de deduplicação de dados. A deduplicação do PowerMax é 

habilitada ou desabilitada automaticamente quando a compactação está ativada ou 

desativada (a compactação e a deduplicação não podem ser gerenciadas separadamente). 

 
A deduplicação do PowerMax opera a uma granularidade de 128 KB. Como as unidades 

de alocação (AUs) do Oracle ASM apresentam uma granularidade de 1 MB ou superior, 

a deduplicação do PowerMax funciona bem com as bases de dados Oracle que residem nos 

grupos de disco do ASM. Toda nova extensão do ASM está alinhada a deslocamentos de 

1 MB (ou superiores), permitindo que o storage array PowerMax determine facilmente se os 

dados são exclusivos, sem preocupações com desalinhamentos. Conforme mostrado mais 

à frente neste white paper, o storage array PowerMax alcança os benefícios de deduplicação 

de 100% para bases de dados Oracle que residem no ASM. 
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Para obter mais informações sobre a redução de dados do PowerMax, consulte o seguinte: 
 

 White paper técnico: Redução de dados com o Dell EMC PowerMax 
 

 

Testes de desempenho do PowerMax e do Oracle 
 

Ambiente 

de testes 

Configuração de hardware e software 
 

A tabela 1 descreve os componentes de hardware e software que foram usados para os 

testes de desempenho. 
 

Os servidores foram instalados com o OL (Oracle Linux) 7.4/UEK e Linux Device Mapper 

(múltiplos caminhos nativos do Linux). O PowerPath não foi usado porque, à época, ele não 

oferecia suporte a MQ (Multiqueue) em block nesse ambiente de teste. Para obter mais 

informações, consulte Apêndice I. Blk-mq e scsi-mq. 

 
Obs.: o storage array PowerMax 8000 tinha um brick único (1 mecanismo) e um cache bruto de 

1 TB, que é a menor configuração para esse sistema. 
 

O Oracle Grid Infrastructure 12.2 e as bases de dados foram configuradas em clusters 

de 4 nós (RAC). 
 

O benchmark SLOB 2.4 foi usado para gerar cargas de trabalho do Oracle OLTP. Alguns 

testes foram realizados com um só nó e outros, com três nós. A adição do quarto nó durante 

os testes do OLTP não forneceu outros benefícios de desempenho. 
 

A configuração do SLOB consistiu em 80 usuários (também schemas de base de dados 

ou tabelas), com uma escala de 26 GB para um conjunto completo de dados de 2 TB 

(80 x 26 GB). Os testes de desempenho foram executados com geração "leve" de redo 

e 25% de atualização (parâmetros slob.conf). 

 
Tabela 1. Componentes de hardware e software 

 

Categoria Tipo Quantidade/tamanho Versão 

 
Sistema de 
armazenamento 

Storage array 
PowerMax 8000 

1 x brick, cache bruto de 1 TB, 
32 x unidades flash NVMe em 
RAID5 

PowerMaxOS 5978 com 
base na versão do 
primeiro trimestre de 2018 

 

 
Servidores de banco 
de dados 

 
2 x Dell R730 

2 x UCS C240M3 

 Cada servidor Dell: 2 x Intel Xeon E5-2690v4 2.6GHz 
(total de 28 núcleos), 128 GB RAM 

 Cada servidor Cisco: 2 x Intel Xeon E5-2680v2 2.8GHz 

(total de 20 núcleos), 96 GB RAM 

SO (sistema 
operacional) 

 

OL 7.4 com UEKPara os testes do Oracle DSS (leituras 

sequenciais de I/O grande), o utilitário dbgen das 

ferramentas TPC-H foi usado para criar uma tabela 

Lineitem particionada de 1 TB. Todos os 4 clusters 

eram necessários para gerar uma largura de banda de 

leitura de mais de 11 GB/s (4 servidores x 2 

HBA/servidor x 1,6 Gbit/HBA = 12,8 Gbit = velocidade 

máxima de linha de ~12 gigabyte/s). 

 
Adaptador de 
barramento do 
host (HBA) 

 

Broadcom (Emulex) Cada servidor: 2 HBAs de 2 
portas de 16 GB (total de 4 
iniciadores) 

 

2 x LPe16002 (por servidor) 

 
Oracle Database 

Base de dados Oracle e 
Grid Infrastructure 12.2, 
com ASM 

 
Oracle RAC de quatro nós 

 
Base de dados Oracle 
Database e Grid 
Infrastructure 12.2 

https://brazil.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Categoria Tipo Quantidade/tamanho Versão 

 
Ferramentas de 
benchmark 

 
OLTP e DSS 

OLTP: SLOB 2.4 

DSS: Tabela Lineitem criada com ferramentas TPC-H (dbgen). 

 

Os grupos de discos do ASM foram definidos com redundância externa para todos os grupos 

de discos, exceto o +GRID, que foi definido com redundância normal. O grupo de discos 

+DATA do ASM continha os arquivos de dados, e o +REDO, os redo logs. Os redo logs 

foram fracionados usando o modelo de particionamento granular do ASM (128 KB). 

 
Os dispositivos do ASM tinham 16 caminhos cada (cada iniciador foi zoneado para 4 portas 

FA). O número de caminhos pode ser considerado excessivo. No entanto, queríamos 

ver o efeito do blk-mq sobre o desempenho quando a simultaneidade de I/O era alta 

(16 dispositivos +DATA do ASM x 16 caminhos). Como o desempenho foi muito bom, 

não tínhamos motivo para reduzir o número de caminhos. 

 

OLTP 

Casos de teste 

de desempenho 

Visão geral e resumo dos resultados do teste com o OLTP 
 

O SLOB 2.4 foi usado para executar os casos de teste do OLTP, conforme descrito na tabela 

a seguir. Os dois primeiros casos usaram apenas um nó RAC para determinar as diferenças 

de desempenho quando a utilização do armazenamento era baixa (relativa a servidores). 

Essa configuração facilitou a identificação das diferenças de desempenho que estavam 

relacionadas ao servidor, como blk-mq. 

 
Nos últimos dois casos de teste, três nós de RAC eram usados, aumentando a utilização do 

armazenamento. Essa configuração facilitou a identificação das diferenças de desempenho 

que estavam relacionadas ao armazenamento, como % de read hit. 

 
Todos os testes foram executados sob condições de estado estável (desempenho 

consistente), com um tempo de execução de 30 minutos por teste. As medições do Oracle 

AWR foram coletadas para a base de dados e as medições de desempenho do Unisphere, 

para o armazenamento. 
 

Tabela 2. Casos de teste de desempenho do OLTP e resumo dos resultados 
 

 
Caso 
de 
teste 

 
Número 
de nós 
do RAC 

 
% de read hit 
do PowerMax 

 
blk-mq 

 
IOPS de 
arquivos 
de dados 

Latência de 
leitura do 
arquivo de 
dados (ms) 

1 1 6% de read hit Desabilitado 186.214 0,97 

Habilitado 228.886 0,72 

2 1 60% de read hit Desabilitado 193.224 1,03 

Habilitado 231.433 0,71 

3 3 6% de read hit Desabilitado 328.314 0.9 

Habilitado 327.974 0.9 

4 3 60% de read hit Desabilitado 476.888 0.6 

Habilitado 494.005 0.6 
 
 
 
 
 

https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Resultados do caso de teste 1: Um servidor, read hit de cache de 6% 
 

No caso de teste 1, foi usado um servidor único (nó de cluster) para executar uma carga 

de trabalho "read miss" completa (6% de read hit). Permitimos que o SLOB fosse 

executado em toda a base de dados de 2 TB. Esse comportamento não é realista, pois 

os algoritmos de cache do PowerMax são muito eficientes e normalmente produzem 

uma alta taxa de read hit. Além disso, as cargas de trabalho de base de dados tendem a 

acessar os 
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dados mais recentes, que são apenas uma pequena parte da base de dados. 

O objetivo desse teste era determinar o desempenho sob as "piores" condições. 
 

A figura a seguir resume os resultados. 
 

 
 

Figura 3. Resultados do caso de teste 1 

 
A tabela do AWR descreve os dados do relatório do Oracle AWR para a execução. Com o  

blk-mq desabilitado, mesmo com um read hit de 6%, atingimos quase 190 mil IOPS de 

arquivos de dados com latência de leitura <1 ms. 

 
Com o blk-mq habilitado, observamos benefícios significativos de desempenho. Obtivemos 

aproximadamente 230 mil IOPS de arquivos de dados (23% de melhoria). Mesmo com 

o IOPS maior, ainda vemos 26% de melhoria de latência de leitura. 

 
Quando analisamos as execuções e as confirmações de usuário por segundo no AWR, 

vemos uma melhoria de 26% na taxa de transação com o blk-mq habilitado. 

 
Observe que, com o blk-mq desabilitado, o SLOB precisou de 4 threads para alcançar um 

IOPS de dados de 186.214 (para um total de 80 usuários x 4 threads = 320 processos do 

SLOB). No entanto, com o blk-mq habilitado, o SLOB atingiu mais IOPS (228.886) com 

apenas 2 threads (para um total de 80 usuários x 2 threads = 160 processos do SLOB). 

 
Obs.: esses resultados indicam que o blk-mq não só proporcionou melhor desempenho, mas 

também maior eficiência (metade dos processos de usuário da base de dados). 

 

A tabela do Unisphere mostra os resultados dele. Os números de IOPS são semelhantes 

aos do Oracle AWR. Os números de latência são melhores, indicando algum nível de 

conflito de acesso no host. Os números são aceitáveis, já que as latências do AWR 

também foram de <1 ms sem o blk-mq e de 0,7 ms com o blk-mq. Mais uma vez, vemos 

que o blk-mq ofereceu benefícios significativos de desempenho. 
 

Resultados do caso de teste 2: Um servidor, read hit de cache de 60% 
 

No caso de teste 2, foi usado um servidor único, em que foi executada uma carga de 

trabalho mais típica (60% de read hit). Usamos o recurso de ponto de acesso do SLOB, 

que permite que cada uma das 80 tabelas de usuários do SLOB tenha uma parte do que 

é acessado com mais frequência (simulando o acesso aos dados mais recentes, como em 

ambientes de bases de dados de produção real). 
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A figura a seguir resume os resultados. 
 

Mais uma vez, observamos benefícios significativos com o blk-mq habilitado, semelhantes 
aos do caso de teste anterior. Como o servidor foi o "gargalo" nesta execução de servidor 
único, a melhoria da taxa de read hit do armazenamento de 6% para 60% não fez muita 
diferença. 

 

 
 

Figura 4. Resultados do caso de teste 2 
 

Resultados do caso de teste 3 — três servidores, 6% de cache de read hit 
 

No caso de teste 3, foram usados 3 servidores para executar uma carga de trabalho 

"read miss" completa (6% de read hit), como no caso de teste 1. 

 
A figura a seguir resume os resultados. 

 
A tabela do AWR descreve os dados do relatório do Oracle AWR para a execução. Vimos 

que, com o blk-mq desabilitado, mesmo com um read hit de menos de 6%, atingimos 

quase 330 mil IOPS em uma latência de leitura de arquivos de base de dados <1m. 
 

 
 

Figura 5. Resultados do caso de teste 3 



Testes de desempenho do PowerMax e da Oracle 

Práticas recomendadas de implementação para a base de dados Oracle 
com o Dell EMC PowerMax 
White paper 
 
 

16 

 

 

 

Não observamos benefícios significativos de desempenho com o blk-mq habilitado. Isso 

ocorreu porque a utilização do armazenamento era muito maior com a carga de trabalho 

de três servidores. Portanto, melhorar a eficiência da pilha de host não gerou benefícios de 

desempenho. 
 

Resultados do caso de teste 4: 3 servidores, read hit de cache de 60% 
 

No caso de teste 4, foram usados 3 servidores para executar uma carga de trabalho típica 

(60% de read hit), similar ao caso de teste 2. 

 
A figura a seguir resume os resultados. 

 

A tabela do AWR mostra que, com o blk-mq desabilitado, atingimos quase 480 mil IOPS em 

uma latência de leitura de arquivo de base de dados de 0,6 ms. 
 

 
 

Figura 6. Resultados do caso de teste 4 

 
Vimos benefícios de desempenho positivos, porém pequenos, com o blk-mq habilitado. 

Obtivemos mais de 490 mil IOPS (melhoria de 4%) e mantivemos a latência de leitura do 

arquivo de dados a 0,6 ms. Com a maior taxa de read hit de cache de armazenamento, 

observamos um equilíbrio melhor entre os recursos de armazenamento e servidor, 

permitindo nos beneficiar de uma melhor pilha de hosts com o blk-mq. 

 
Os resultados da tabela do Unisphere exibem benefícios similares ao IPOS (3%). A latência 

de leitura degradou apenas 0,05 ms devido ao IOPS maior, mas ainda foi <0,6 ms. 
 

Resumo dos testes com o OLTP 
 

Em geral, observamos excelentes números de desempenho com a execução do Oracle 12.2 

em um storage array PowerMax 8000 com um só brick, O blk-mq ofereceu benefícios 

favoráveis a um nível por host, melhorando a eficiência e o IOPS geral (menos processos de 

usuário foram necessários para alcançar o desempenho máximo). Mesmo sem o blk-mq, os 

números de desempenho foram impressionantes. 

 
Também observamos a vantagem de usar o cache do PowerMax para impulsionar o 

desempenho, especialmente quando o sistema de armazenamento é altamente utilizado. 
 

DSS 

Casos de teste 

de desempenho 
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Visão geral e resumo dos resultados do teste com o DSS 
 

Esta seção mostra os recursos do PowerMax para manutenção de leituras sequenciais, 

semelhantes àquelas usadas pela Oracle durante as consultas do tipo data warehouse. Ao 

contrário dos testes de OLTP, o foco desse teste foi a largura de banda (GB/s). Quanto 

maior a largura de banda, mais rápida a execução do relatório. 

 
Usamos o kit de ferramentas dbgen para gerar quase 1 TB de dados para a tabela Lineitem, 

com uma partição primária por data e uma secundária por hash. Para forçar uma varredura 

completa da tabela, usamos uma dica na consulta ao SQL e analisamos o plano de execução. 

Executamos a consulta em um loop sem atraso para garantir que cada teste durasse 30 

minutos em uma execução de estado estável. Cada teste foi executado com o blk-mq 

habilitado e desabilitado para determinar o efeito do blk-mq em leituras sequenciais. 

 
Testamos dois tamanhos de I/O de base de dados: 128 KB e 1 MB. O parâmetro de base de 

dados db_file_multiblock_read_count (MBRC) determinou o tamanho da I/O de 

leitura sequencial da Oracle. Com um tamanho de block de 8 KB na base de dados, quando 

MBRC é definido como 16, o resultado é uma I/O de leitura de base de dados de 128 KB (16 

x 8 KB = 128 KB). Quando o MBRC é definido como 128, o resultado é uma I/O leitura da 

base de dados de 1 MB (128 x 8 KB). 

 
A tabela a seguir resume os casos de teste e os resultados do AWR. 

 
Tabela 3. Casos de teste de desempenho do DSS e resumo dos resultados 

 

Caso 
de 
teste 

Número de 
nós do 
RAC 

MBRC blk-mq IOPS de 
arquivo
s de 
dados 

GB/s de 
leitura do 
arquivo de 
dados 

Méd. 
Tamanho de 
I/O 
(Unisphere) 

1 4 16 Desabilitado 87.728 10,7 128 KB 

2 4 128 Desabilitado 11.516 11,1 484 KB 

3 4 16 Habilitado 22.651 11,2 225 KB 

4 4 128 Habilitado 11.470 11,1 255 KB 

 

Como mostra a tabela, a largura de banda geral não foi muito diferente entre os casos de 

teste. Conseguimos alcançar mais de 11 GB/s com nossa configuração de um RAC de 4 nós 

e um storage array PowerMax 8000 de brick único. 

 
No entanto, foram constatadas algumas diferenças. Nos dois primeiros testes, blk-mq foi 

desabilitado. Nós vimos o efeito do MBRC. O teste 1 apresentou cerca de 90 mil IOPS 

(MBRC = 16) e o teste 2, apenas 11.000 IOPS (MBRC = 128). 

 
Embora, no teste 2, a Oracle tenha emitido I/O de 1 MB para leituras sequenciais, 

o Unisphere apresentou uma I/O média de quase 512 KB. Esse resultado se deve ao fato 

de que o HBA quebra as I/Os de 1MB em 2 partes de 512 B. 

 
Nos casos dos testes 3 e 4, blk-mq foi habilitado. Independentemente da configuração 

de MBRC, o Unisphere relatou um tamanho médio de I/O de quase 256 KB em ambos 

os casos. Foi observado um pequeno benefício na execução com o blk-mq. 

 
Para cargas de trabalho do DSS, recomendamos um I/O de 128 KB, pois os storage arrays 

VMAX All Flash e PowerMax frequentemente consolidam muitos aplicativos e, com as cargas 

de trabalho do DSS, também existem cargas de trabalho do OLTP. Ao manter o tamanho de 

I/O pequeno, a I/O alta do DSS não interfere nas I/Os menores do OLTP. No entanto, um 

menor tamanho de I/O significa que há 
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mais IOPS que consomem mais recursos de armazenamento. Por esse motivo, 

o desempenho do teste 1 foi um pouco inferior ao do teste 2. 

 
Para resumir, ao executar o DSS sozinho, é possível escolher o tamanho de I/O de 1 MB. 

No caso de cargas de trabalho mistas, recomendamos o tamanho de 128 KB. Com blk-mq 

habilitado, as mudanças no kernel do Linux mascararam por completo as diferenças de 

tamanho de I/O da base de dados e, ao mesmo tempo, ofereceram boa largura de banda. 
 

Testes de 

desempenho 

de 

compactação 

Esta seção mostra a capacidade do PowerMax de manter um desempenho excelente para 

cargas de trabalho da Oracle, independentemente da compactação de Storage Group estar 

habilitada. 

 
Como visto na seção sobre compactação e deduplicação do PowerMax, o ACE (Adaptative 

Compression Engine, Mecanismo Adaptativo de Compactação) não compacta as extensões 

de dados mais recentes imediatamente, mesmo que elas pertençam ao Storage Group 

marcado para compactação. Ele mantém os 20% mais ativos da capacidade de 

armazenamento alocada descompactada (enquanto é permitido pelo espaço de 

armazenamento). Normalmente, os dados mais recentes são acessados com mais 

frequência. Ao longo do tempo, novos dados são gravados e acessados com frequência. 

O que antes era considerado ativo torna-se menos ativo e é compactado automaticamente. 

 
Embora esse método se aplique aos padrões reais de acesso a base de dados, as 

ferramentas de benchmark tendem a ignorar isso e executar toda a base de dados 

aleatoriamente. O recurso de ponto de acesso do SLOB permite acessar uma parte de cada 

tabela do usuário com mais frequência, simulando o comportamento do mundo real. 

 
Para tornar os testes de compactação do PowerMax o mais realistas possíveis, carregamos 

dados semialeatórios em um SLOB, de maneira a resultar em uma proporção de 

compactação de 3,0:1. Usamos um cache de buffer de 5 GB e um ponto de acesso de SLOB. 

Essa configuração resultou em uma carga de trabalho com 80% de I/O de leitura de 

armazenamento e 60% de read hit de cache. Portanto, 80% das solicitações de I/O enviadas 

para o armazenamento eram de leitura, criando uma carga de trabalho do tipo OLTP, mas 

também garantindo que houvesse muitas solicitações de compactação de dados. O 

percentual de read miss de 40% significava que, de todas as leituras, pelo menos 40% dos 

dados não foram encontrados no cache do PowerMax e precisaram ser trazidos da mídia 

flash (compactada ou não). 

 
A carga de trabalho do SLOB foi executada usando os dois servidores Dell no cluster. 

 
A figura a seguir mostra os resultados do teste com compactação desabilitada, obtidos do 

Oracle AWR. Em Top Timed Events, vemos que o AWR relatou uma latência de leitura de 

arquivo de dados de 0,28 ms (medição db file sequential read). Em System Statistics 

(global), vemos que o IOPS total do arquivo de dados foi de 253.477 (184.270 leituras + 

69.207 gravações). 
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Figura 7. Compactação do Storage Group desabilitada, estatísticas do AWR 

 
A figura a seguir mostra os resultados do teste com compactação habilitada, obtidos do 

Oracle AWR. Em Top Timed Events, vemos que o AWR relatou uma latência de leitura de 

arquivo de dados de 0,31 ms (medição db file sequential read). Em System 

Statistics (global), vemos que o IOPS total do arquivo de dados foi de 250.743 (181.296 

leituras + 69.447 gravações). 

 
Os dois relatórios do AWR para o storage array PowerMax com compactação habilitada e 

desabilitada mostram uma diferença aproximada de 1% em IOPS total de arquivo de dados 

Oracle e uma diferença de tempo de resposta de leitura do arquivo de dados do 0,03 ms. 

Os usuários não observaram essas diferenças, o que demonstra a força da arquitetura do 

PowerMax, que dá suporte à redução de dados e, ao mesmo tempo, mantém o alto 

desempenho. 
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Figura 8. Compactação do Storage Group habilitada, Top Timed Event 
 

 

Redução de dados do PowerMax 
 

Os exemplos a seguir mostram o uso e os benefícios da compactação e da deduplicação do 

PowerMax com bases de dados do Oracle. O primeiro exemplo mostra as vantagens da 

compactação e da deduplicação de uma base de dados Oracle que não está criptografada. 

O segundo exemplo mostra o que acontece quando a base de dados é totalmente 

criptografada. A criptografia faz com que os dados pareçam completamente aleatórios 

e interferem nos benefícios da compactação. 

 
Em ambos os exemplos, analisamos apenas o efeito da capacidade dos arquivos de dados 

à medida que eles eram compactados ou deduplicados. A capacidade dos redo logs não 

está incluída, pois ela é relativamente pequena. Além disso, como eles sobrescrevem uns 

aos outros, os redo logs não são um bom candidato para compactação ou deduplicação. 

 
Os exemplos são baseados em uma base de dados do SLOB que foi modificada para que os 

dados fossem semialeatórios. Como mostrado no exemplo, a base de dados semialeatória 

foi compactada pelo storage array PowerMax a uma taxa de compactação 3,1:1, que é 

aproximadamente a taxa de compactação que esperamos para as bases de dados Oracle. 
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Compactação 

e deduplicação 

de uma base 

de dados 

Oracle não 

criptografada 

Quando a base de dados do Oracle foi criada, a capacidade dos arquivos de dados era de 
aproximadamente 1,35 TB, conforme mostrado na figura a seguir. Como o Storage Group 

(SG) data_sg tinha a compactação habilitada, o armazenamento consumido de fato era 

de somente 450 GB. Esse resultado mostra uma taxa de redução de dados (DRR) de 3,1:1. 
Observe que, devido à arquitetura da base de dados Oracle, em que cada bloco de dados 
tem um cabeçalho exclusivo (independentemente de seu conteúdo), não há benefícios de 
deduplicação em uma só base de dados. 

 

 

Figura 9. Exemplo 1: Compactação e deduplicação do PowerMax para bases de dados Oracle 

 
Em seguida, criamos dois snapshots SnapVX e os vinculamos (apresentamos) a outro host. 

A criação do snapshot e do link levou apenas alguns segundos. Como resultado, tínhamos 

três cópias da base de dados original, ou cerca de 4 TB (3 x 1,35 TB). Quando 

inspecionamos o armazenamento, nenhuma capacidade foi adicionada, resultando em uma 

DRR de 9,3:1, porque os snapshots do PowerMax consomem apenas a capacidade de 

armazenamento quando os dados são modificados. Em seguida, excluímos os snapshots. 

 
Depois, criamos uma cópia da base de dados usando o comando DUPLICATE do RMAN . 

O RMAN criou uma cópia binária da base de dados de origem em um host de destino e em 

um grupo de discos do ASM. Como o RMAN usou a rede para fazer uma cópia completa da 

base de dados de origem, o processo levou algumas horas. Depois que ele concluiu a 

operação de clonagem, no nível da base de dados, observamos uma capacidade combinada 

de 2,64 TB das bases de dado de origem e clonada. No entanto, a capacidade de 

armazenamento associada aos Storage Groups de origem e destino era de apenas 450 GB 

para uma DRR de 6,0:1. 

 
O motivo para esse resultado é que as unidades de alocação (AU) do ASM são de 4 MB com Oracle 

12.2 e de 1 MB com versões anteriores. O storage array PowerMax, com granularidade de 

deduplicação de 128 KB, identificou as extensões da base de dados clonadas como idênticas 

à origem e as deduplicou por completo. 

 
Finalmente, criamos uma cópia da base de dados o comando DUPLICATE do RMAN. Agora, 

tínhamos a base de dados de origem e duas cópias para um total de 4 TB de capacidade no 

nível da base de dados. Mais uma vez, o storage array PowerMax deduplicou totalmente os 
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dados e a capacidade de armazenamento associada às 3 bases de dados permaneceu 

sendo de 450 GB — uma DRR de 9:1. 
 

 

Compactação e 

deduplicação 

de uma base de 

dados Oracle 

criptografada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 

Inicialmente, quando a base de dados Oracle foi criada, a capacidade dos arquivos de dados 

era de aproximadamente 1,35 TB, conforme mostrado na figura a seguir. No entanto, neste 

exemplo, a compactação do Storage Group do PowerMax não foi habilitada. 
 

 
 

Figura 10. Exemplo 2: Compactação e deduplicação do PowerMax de uma base de dados 
Oracle criptografada 

 

Ativamos a compactação do PowerMax em data_sg e aguardamos a conclusão da 

compactação de segundo plano. No final do processo, o data_sg consumiu apenas 465 

GB, o que representa uma DRR de 3,0:1, Esse resultado não é muito diferente do exemplo 

anterior, quando a base de dados foi criada em um SG com compactação já habilitada. 

 

Em seguida, o Oracle TDE (Transparent Database Encryption) foi usado para criptografar 

todos os tablespaces. Os DBAs podem optar por criptografar apenas determinadas colunas 

da tabela ou alguns tablespaces; no entanto, queríamos ver o efeito de criptografar toda a 

base de dados. Como resultado, o consumo de armazenamento de data_sg aumentou 

para 1,35 TB, seu tamanho original. Podemos ver claramente que a criptografia da base de 

dados anula os benefícios da compactação de armazenamento. 

 

Nós não criamos snapshots de armazenamento, pois já vimos que eles não adicionam 

capacidade. Usamos o comando DUPLICATE do RMAN para clonar a base de dados. 

Inicialmente, o Storage Group de destino não tinha a compactação ativada. Como resultado, 

após a conclusão do RMAN, o consumo total de armazenamento duplicou. 

 

Por fim, habilitamos a compactação no Storage Group de destino. Mais uma vez, 

a deduplicação do PowerMax ofereceu 100% dos benefícios de deduplicação e o consumo 

de armazenamento dos Storage Groups de origem e destino voltou a ser de 1,35 TB. 
 
 

Podemos ver que a compactação do PowerMax é extremamente eficiente para bases 

de dados do Oracle e, com a base de dados semialeatória do SLOB, atingimos 

aproximadamente uma taxa de redução de dados de 3:1 devido à compactação. 
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Níveis de serviço do PowerMax 

 

Quando SnapVX é usado para criar cópias da base de dados (que é o método recomendado), 

a operação leva segundos e oferece os benefícios de eficiência de maior capacidade. 

 

Quando o DBA usa o comando DUPLICATE do RMAN para clonar uma base de dados, 

a operação leva muito tempo, pois a base de dados completa é copiada pela rede. No 

entanto, devido a uma granularidade de AU do ASM de 1 MB ou 4 MB, o storage array 

PowerMax pode deduplicar totalmente os dados porque é uma cópia binária idêntica da base 

de dados de origem. 
 

Gerenciament

o de redução 

de dados 

usando 

comandos 

da CLI 

Ao usar o Unisphere, a compactação do PowerMax é habilitada por padrão durante a criação 

de novos Storage Groups. Para desativá-lo, desmarque a caixa de seleção da compactação. 

O Unisphere também inclui visualizações e medições que mostram a taxa de compactação 

dos Storage Groups compactados, a potencial capacidade de compactação dos Storage 

Groups não compactados e muito mais. A seção a seguir mostra como executar essas 

operações ou exibir informações relacionadas à redução de dados usando a interface de 

linha de comando (CLI) do Solutions Enabler. 

 

Um Storage Group(data_sg nos exemplos) deve ser associado ao SRP (Storage Resource 

Pool, Pool de Recursos de Armazenamento) do storage array PowerMax para habilitar 

a compactação. Para habilitar a compactação e associar o SRP, digite o seguinte: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -compression 

 
Da mesma maneira, para desabilitar a compactação em um Storage Group em que ela esteja 

habilitada, digite o seguinte: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -nocompression 

 

Para exibir a taxa de compactação de um Storage Group, digite o comando a seguir. 

 

# symcfg list -tdev -sg data_sg –gb [-detail] 
 

 
Obs.: a opção -detail inclui as alocações de dados em cada pool de compactação e 

permite que você veja alocações exclusivas. Quando os dados são deduplicados, eles não 

consomem alocações exclusivas. 

 

Para exibir a taxa de compactação estimada dos Storage Groups, inclusive SGs com 

compactação desabilitada, digite o seguinte comando: 

 
# symcfg list -sg_compression -by_compressibility -all 

 
Para exibir a eficiência geral do sistema, digite o seguinte comando: 

 
# symcfg list -efficiency -detail 

 
Para obter mais informações sobre o mecanismo de compactação adaptável e a 

compactação do PowerMax, consulte Redução de dados com o Dell EMC PowerMax. 

 

Níveis de serviço do PowerMax 
 

Visão geral 

dos níveis de 

serviço 

Com sistemas avançados de armazenamento flash NVMe de alta capacidade, como o storage 

array PowerMax, há, muitas vezes, diversas bases de dados e aplicativos que são consolidados 

em um storage array. O storage array PowerMax usa os níveis de serviço (SL) para determinar

https://brazil.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
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Níveis de serviço do PowerMax 

 

os objetivos de desempenho e as prioridades dos aplicativos, gerenciando as latências de I/O 

dos Storage Groups de acordo com o SL. 

 
Por padrão, o storage array PowerMax atribui um SL otimizado aos novos SGs. Esse SL 

recebe o melhor desempenho que o sistema pode atribuir a ele, mas tem a mesma prioridade 

que todos os outros SGs, que também são configurados da mesma maneira. Nesse caso, é 

possível que uma sobrecarga repentina de um SG (como um aplicativo auxiliar) possa afetar o 

desempenho de outro SG (como um aplicativo importante de missão crítica), já que todos eles 

compartilham as mesmas prioridades de sistema e objetivos de desempenho. O uso de SLs 

específico pode evitar essa situação. 

 
Os casos de uso do SLs incluem "isolar" o desempenho de um "vizinho barulhento", priorizando 

a produção em comparação com o desempenho dos sistemas de teste/desenvolvimento 

e atendendo às necessidades de prestadores de serviços ou organizações usando 

o "chargeback", no qual seus clientes pagam um nível de serviço. 
 

Como 

funcionam 

os níveis de 

serviço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga de 

trabalho de 

base de dados 

única com 

níveis de 

serviço 

A figura a seguir lista as priorizações de nível de serviço e suas metas de destino de 

desempenho associadas. 
 

Ao usar o SLs, os sistemas críticos podem ser atribuídos a um alto SL, como Diamond, 
Platinum ou Gold, para garantir que seus objetivos de desempenho tenham mais prioridade 
sobre aplicativos com um SL mais baixo, como Silver Bronze ou Optimized, conforme 
mostrado na figura a seguir. 

 

 

Figura 11. Níveis de serviço e seus objetivos de desempenho 

 
Ao contrário de qualquer um dos outros SL, o Optimized não tem um destino de desempenho 

específico. Se os SGs com um SL diferente encontram dificuldades para manter seus 

objetivos de desempenho, eles podem adicionar latência aos SGs com o SL Optimized 

enquanto tentam preservar seus próprios objetivos. 

 
De maneira similar, se quaisquer SGs diferentes encontrarem dificuldades para manter seus 

objetivos de desempenho, eles podem adicionar latência a SGs com SLs de prioridade mais 

baixa. Por exemplo, os SGs Diamond podem afetar os Platinum, que podem afetar os Gold 

e assim por diante. 

 
A figura a seguir mostra o efeito típico dos níveis de serviço em uma só carga de trabalho de 

base de dados Oracle. Neste teste, uma só carga de trabalho do OLTP foi executada sem 

interrupção ou alteração. Somente o SL data_sg mudou a cada 30 minutos. 
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Figura 12. Alterações de nível de serviço em uma só carga de trabalho Oracle 

 
Observamos que um SL Bronze forçou uma média de latência de 5 ms, o que resultou em 

37.000 IOPS. Depois que o SL mudou para Silver, a latência caiu para 2ms e o IOPS 

aumentou para 79.000. O SL Gold reduziu a latência para 0,4 ms e o IOPS aumentou para 

192 mil. Os SLs Platinum e Diamond não apresentaram muita diferença, já que ambos 

apresentaram uma latência de 0,3 ms e 204 mil IOPS. 

 
Quando um SL é alterado, o efeito é imediato, pois ele ocorre na camada de software do 

PowerMaxOS. Também vemos que as latências do SL afetam os tempos de resposta de I/O 

de leitura e gravação. 
 

Duas cargas 

de trabalho de 

base de dados 

com níveis de 

serviço 

A figura a seguir mostra o efeito típico dos níveis de serviço em duas bases de dados Oracle. 

Neste teste, duas cargas de trabalho do OLTP foram executadas sem interrupção ou 

alteração. Como visto à esquerda na figura, o SL da carga de trabalho representada pela 

linha superior está definido como Diamond (simulando um aplicativo essencial de missão 

crítica). O SL da outra carga de trabalho representado pela linha inferior começou como 

Bronze e foi alterado a cada 30 minutos até chegar a Diamond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Alterações de nível de serviço em duas cargas de trabalho Oracle 

 
Podemos ver que, como a melhoria do SL do aplicativo "isolado", ele foi gradualmente 

consumindo mais recursos do aplicativo com SL Diamond, até que compartilhassem 

o mesmo SL e os mesmos recursos do sistema. Esse resultado demonstra o valor de 

configurar um SL de prioridade mais baixa para aplicativos menos importantes. 
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Práticas recomendadas para bases de dados PowerMax e Oracle 
 

Conectividade 

de host e 

armazenamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualizações de 
mascaramento 

Em uma configuração típica de SAN, portas de HBA (iniciadores) e portas front-end de 

armazenamento (destinos) são conectadas a um comutador. O software de comutador cria 

zonas, emparelhando iniciadores e destinos. Cada emparelhamento cria um caminho físico 

entre o host e o armazenamento onde o I/O pode ser aprovado. 

 

 Para fins de redundância e alta disponibilidade, use pelo menos dois comutadores 

de modo que, se um não estiver disponível devido a uma falha ou manutenção, 

o host não perderá o acesso ao armazenamento. 
 

 Espalhe a conectividade entre os mecanismos de armazenamento, os directors e as 

portas para obter melhor desempenho e disponibilidade (em vez de alocar todas as 

portas em um director de armazenamento primeiro, antes de mudar para a próxima). 
 

 Para cargas de trabalho de OLTP e DSS, oito portas front-end por brick do 

PowerMax podem fornecer um throughput quase máximo. Ao considerar a 

conectividade do host com o armazenamento, lembre-se de que, às vezes, mesmo 

em um ambiente em cluster, um só nó pode executar cargas de dados ou backups do 

RMAN. Planeje a conectividade e o número de caminhos por host adequadamente. 
 

Por exemplo, em um servidor com duas portas de HBA (quatro iniciadores), se cada 

iniciador estiver conectado a duas portas FA, o resultado será de oito caminhos para 

cada dispositivo (conforme mostrado na figura a seguir). Para ambientes que não 

exigem alto desempenho (ou simultaneidade de I/O), dois ou quatro caminhos por 

dispositivo são suficientes. Para bases de dados de alto desempenho, oito ou 

dezesseis caminhos por dispositivo podem fornecer desempenho adicional. 
 

 
 

Figura 14. Exemplo de conectividade de host 

 

 Quando cada zona é criada entre as portas de host e armazenamento, evite cruzar 

comutadores. Ou seja, evite os ISLs (Inter-Switch Links, Links entre Comutadores), 

pois eles são um recurso compartilhado e sua utilização é difícil de prever. 
 

 
Os sistemas VMAX usam visualizações de mascaramento para determinar quais 

dispositivos são visíveis para os hosts. Uma visualização de mascaramento contém um 

Storage Group (SG), grupo de portas (PG ) e grupo de iniciadores (IG). Quando você cria 

uma visualização de mascaramento, os dispositivos no SG ficam visíveis para os hosts 

apropriados por seus iniciadores no IG, com acesso ao armazenamento pelas portas na PG. 

 
Quando as alterações são feitas em qualquer um dos componentes da visualização de 

mascaramento, elas atualizam automaticamente a exibição de mascaramento e a conectividade 

derivada. Por exemplo, adicionar dispositivos ao SG torna automaticamente os novos dispositivos 

visíveis para o host por meio de iniciadores e portas na visualização de mascaramento. 
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Grupo de armazenamento 
 

Um Storage Group (SG) contém um grupo de dispositivos que são gerenciados juntos. Além 

disso, um SG pode conter outros SGs, tornando-os SGs filhos; o SG de nível superior torna-se 

o SG pai. Nesse caso, gerencie os dispositivos usando qualquer um dos SGs filhos diretamente 

ou usando o SG pai para que a operação afete todos os SGs filhos. Por exemplo, use o SG pai 

para a visualização de mascaramento e os SGs filhos para snapshots de backup/recuperação. 
 

 Para bases de dados que não exigem monitoramento de desempenho granular ou 

snapshots capazes de backup e recuperação de base de dados, a adição de todos 

os dispositivos de base de dados em um só SG é suficiente para o mascaramento. 
 

 Para bases de dados Oracle de missão crítica, recomendamos separar os 

seguintes componentes de base de dados em diferentes grupos de discos do 

ASM e SGs correspondentes: 
 

 data_sg – Usado para dados da base de dados, como arquivos de dados, arquivos 

de controle, arquivos undo, tablespace do sistema e assim por diante. Separando os 

dados dos registros (data_sg and redo_sg separados), as replicações de 

armazenamento podem ser usadas para operações de backup e recuperação de 

base de dados, bem como para o monitoramento de desempenho mais granular. 
 

 redo_sg – Usado para os redo logs da base de dados. 
 

 fra_sg – Usado para os registros de arquivamento da base de dados e de 

flashback (se usado). Observe que os registros de flashback podem consumir 

capacidade muito maior do que os de arquivamento. Além disso, ao contrário de 

registros de arquivamento, os registros de flashback devem ser consistentes com 

os arquivos de dados, se protegidos com replicações de armazenamento. Por 

esses motivos, considere separar os registros de arquivamento e flashback em 

grupos de discos do ASM e SGs distintos. 
 

 grid_sg – Usado para o GI (Grid Infrastructure), que é um componente 

necessário ao usar o Oracle ASM ou RAC (cluster). Mesmo em implementações 

de instância única (fora de cluster), recomendamos que você crie esse grupo de 

discos do ASM e o SG para que os dados da base de dados não sejam 

misturados com os componentes de gerenciamento do GI. 
 

 
Obs.: para obter mais informações sobre os grupos de discos do ASM e os SGs 

correspondentes que podem aproveitar réplicas de armazenamento FAST válidas, consulte 

Práticas recomendadas para replicações, recuperação  e backup de base de dados Oracle 

com armazenamento VMAX All Flash. 

 

Grupo de iniciadores 
 

Um grupo de iniciadores (IG) contém WWNs de grupo de iniciadores de host (portas de 

servidor HBA) para o qual os dispositivos de armazenamento são mapeados. Além disso, um 

IG pode conter outros IGs, tornando-os IGs filhos; o IG de nível superior torna-se o IG pai. 
 

Uma implementação de IG pai/filho é útil quando a base de dados é colocada em cluster. Cada IG 

filho contém os iniciadores de um só servidor, e o IG pai agrega todos eles. Quando a exibição de 

mascaramento é criada, o IG pai é usado. Quando um nó de cluster é adicionado ou removido do 

cluster, a visualização de mascaramento não é alterada. Somente o IG pai é atualizado com a 

adição ou remoção do IG filho que corresponde ao nó sendo adicionado ou removido. 
 

Grupo de portas 
 

Um grupo de portas (PG) contém um grupo de destinos (portas de front-end de 

armazenamento). Quando colocadas em uma visualização de mascaramento, essas são as 

portas de armazenamento por meio das quais os dispositivos no SG são acessados. 

http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Como a conectividade física é determinada pelos conjuntos de zonas de comutador, para 

simplicidade de gerenciamento, recomendamos que você inclua todas as portas de 

armazenamento que a base de dados usará na PG. As relações específicas de caminho 

entre as portas de PG e os iniciadores de IG são determinadas pelos conjuntos de zonas de 

comutador. 
 

Exibição de mascaramento 
 

Para ambientes que não são de missão crítica, é suficiente criar uma visualização de 

mascaramento simples para toda a base de dados com todos os dispositivos em um só SG e, 

portanto, usar uma visualização de mascaramento única. 

 
As diretrizes a seguir se aplicam a bases de dados de alto desempenho e essenciais nos 

quais os SGs de dados e registro são separados para permitir backup e recuperação usando 

snapshots de armazenamento e monitoramento de desempenho mais granular. 

 
Nesse caso, data_sg e redo_sg são unidos sob um SG pai, e o FRA está em seu próprio SG. 

A tabela a seguir mostra que há duas visualizações de mascaramento para a base de dados 

e outra para o cluster ou a IG. 
 

Tabela 4. Configuração da visualização de mascaramento 
 

 

Exibição de 
mascaramento 

 

Storage Group 
 

SGs filhos Grupo de 
iniciadores 

IGs 
filhos 

 

Grupo de portas 

App1_DataRedo App1_DataRedo App1_Data, 
App1_Redo 

App1_hosts Hos1, 
Host2, 
… 

PMAX_188_PG1 

App1_FRA App1_FRA (nenhum) (idem acima) (idem 
acima) 

(idem acima) 

Grid Grid (nenhum) (idem acima) (idem 
acima) 

(idem acima) 

 

Se a base de dados estiver em cluster, o IG será um IG pai que conterá os nós do cluster. Se a 

base de dados não estiver em cluster, o IG poderá conter os iniciadores de host único (sem IGs 

filhos). Da mesma maneira, se a base de dados estiver em cluster, o grid poderá ser seu próprio 

SG e sua própria visualização de mascaramento. Quando a base de dados não está em cluster, 

a visualização de mascaramento não é necessária ou o DBA poderá fazer essa solicitação para 

que os metadados da infraestrutura do grid não se misturem com os dados do usuário. 

 
Com esse projeto, o desempenho pode ser monitorado para toda a base de dados 

(App1_DataRedo SG) ou separadamente para registros de dados (App1_Data) e redo logs 

(App1_Redo). 

 
Se os snapshots consistentes com armazenamento são criados como parte de uma solução 

de reinicialização, o SG pai App1_DataRedo é usado. Se os snapshots são criados como 

parte de uma solução de recuperação, durante a recuperação, o SG App1_Data pode ser 

restaurado sem sobrescrever os redo logs de produção (App1_Redo). 

 
Se SRDF é usado para replicar a base de dados, o SG pai App1_DataRedo é usado 

para replicar uma imagem consistente com armazenamento da base de dados. 
 

Exemplo de criação de visualizações de mascaramento de bases de dados essenciais 

 Criação de dispositivos: 
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set -x 

export SYMCLI_SID=<SID> 

export SYMCLI_NOPROMPT=1 

 
# Create ASM Disk Groups devices 

symdev create -v -tdev -cap 40 -captype gb -N 3 # +GRID  

symdev create -v -tdev -cap 200 -captype gb -N 16 # +DATA  

symdev create -v -tdev -cap 50 -captype gb -N 8 # +REDO  

symdev create -v -tdev -cap 150 -captype gb -N 4 # +FRA 

 

 Criação de Storage Groups (IDs de dispositivo são baseados na etapa anterior): 

 
# SGs 

symsg create grid_sg # Stand-alone SG for Grid infrastructure  

symsg create fra_sg # Stand-alone SG for archive logs 

symsg create data_sg # Child SG for data and control file devices  

symsg create redo_sg # Child SG for redo log devices 

symsg create dataredo_sg # Parent SG for database (data+redo) devices 

 

 
# Add appropriate devices to each SG 

symsg -sg grid_sg addall -devs 12E:130 

symsg -sg data_sg addall -devs 131:133,13C:148  

symsg -sg redo_sg addall -devs 149:150 

symsg -sg fra_sg addall -devs 151:154 

 

 
# Add the child SGs to the parent 

symsg -sg dataredo_sg add sg data_sg,redo_sg 

 
 Criação de grupos de portas: 

 
# PG 

symaccess -type port -name 188_pg create 

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:4,1D:5,1D:6,1D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:4,2D:5,2D:6,2D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 

1D:8,1D:9,1D:10,1D:11  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 

2D:8,2D:9,2D:10,2D:11 

 

 Criação de grupos de iniciadores (4 servidores: dsib0144, dsib0146, dsib0057, dsib0058): 

 
# IG 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 

10000090faa910b2  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 

10000090faa910b3  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 

10000090faa90f86  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 

10000090faa90f87 

 
symaccess -type initiator -name dsib0146_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910aa  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ab 
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symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 

10000090faa910ae  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 

10000090faa910af 

 
symaccess -type initiator -name dsib0057_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 

10000090fa8ec6e8  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 

10000090fa8ec6e9  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 

10000090fa8ec8ac  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 

10000090fa8ec8ad 

 
symaccess -type initiator -name dsib0058_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 

10000090fa8ec6ec  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 

10000090fa8ec6ed  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 

10000090fa8ec720  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 

10000090fa8ec721 

 
symaccess -type initiator -name db_ig create 

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0144_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0146_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0057_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0058_ig 

 

 Criação de visualizações de mascaramento (MV): 

 
# MV 

symaccess create view -name dataredo_mv -pg 188_pg -ig db_ig -

sg dataredo_sg 

symaccess create view -name fra_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg 

fra_sg 

symaccess create view -name grid_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg 

grid_sg 
 

 

Número e 

tamanho dos 
dispositivos 

O PowerMax usa exclusivamente dispositivos thin, o que significa que a capacidade de 
armazenamento só é consumida quando os aplicativos gravam nos dispositivos. Essa 
abordagem permite economizar a capacidade de flash, pois o armazenamento só é 
consumido com a demanda real. 

 
Os dispositivos de host do PowerMax podem ser dimensionados de alguns 
megabytes até vários terabytes. Portanto, o usuário pode se sentir tentado a criar 
apenas alguns dispositivos de host muito grandes. Considere o seguinte: 

 

 Quando o Oracle ASM é usado, os dispositivos (membros) do grupo de discos do 
ASM devem ter capacidade similar. Se forem configurados dispositivos grandes 
inicialmente, cada incremento de capacidade do grupo de discos do ASM também 
precisará ser grande2. 

 

 A prática recomendada para o Oracle ASM é adicionar vários dispositivos juntos para 
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aumentar a 
capacidade do 
grupo de discos, 

em vez de adicionar um dispositivo por vez. Esse método distribui as extensões do 
ASM durante o rebalanceamento para evitar pontos de acesso. Use um tamanho de 
dispositivo que permita 

 

 

 

2 Embora todos os dispositivos PowerMax sejam thin e não consumam a capacidade de 
armazenamento, a menos que recebam gravações, quanto maior o dispositivo, mais metadados 
serão consumidos (o que afeta o cache de armazenamento disponível). Portanto, os dispositivos 
devem ser dimensionados razoavelmente, com base na necessidade de capacidade esperada. 
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tais aumentos de capacidade do ASM, em que vários dispositivos são adicionados ao 

grupo de discos do ASM juntos, cada um com o mesmo tamanho dos dispositivos originais. 
 

 Um benefício do uso de vários dispositivos de host é que, internamente, o storage 

array pode usar mais paralelismo durante replicações locais ou remotas durante a 

transferência de dados. 

 
Embora não exista um tamanho único que se ajuste a todas as bases de dados, para o 

tamanho e o número de dispositivos de host, recomendamos um número reduzido que 

ofereça simultaneidade suficiente e componentes modulares adequados para incrementos de 

capacidade, se necessário. 

 
Até a versão Oracle 12.1, o tamanho do dispositivo do ASM era limitado a 2 TB. Nas versões 

posteriores, o ASM permite dispositivos maiores. Portanto, normalmente, entre 8 e 16 

dispositivos de dados e entre 4 e 8 dispositivos de registro são suficientes para bases de 

dados de alto desempenho de até 32 TB (16 dispositivos de dados x 2 TB = 32 TB). Para 

bases de dados maiores que 32 TB, mais dispositivos podem ser necessários para atender 

aos requisitos de capacidade da base de dados. 
 
 

Alinhamento 

de partição 

Embora não seja necessário no Linux, a Oracle recomenda a criação de uma partição em 

cada dispositivo do ASM. Por padrão, OL ou RHEL v7 criam partições com um 

deslocamento padrão de 1 MB. No entanto, versões anteriores do OL e do RHEL usavam 

como valor padrão um deslocamento de partição de 63 blocks, ou 63 x 512 = 31,5 KB. 

 
Como o PowerMax usa um módulo de 128 KB, deslocamentos de 0 (quando nenhuma 

partição é criada) e 1 MB ficam perfeitamente alinhados. 

 
Se uma partição for criada para dispositivos do ASM em uma versão mais antiga do Linux 

que, por padrão, usa um deslocamento de 31,5 KB, recomendamos enfaticamente que você 

alinhe o deslocamento da partição para 1 MB no momento de sua criação. 

 
Para alinhar partições, use o comando fdisk para criar uma única partição primária em cada 

dispositivo. Use x para informar o modo de especialista do fdisk; use b para alterar o 

deslocamento da partição. Digite 2.048 para obter um deslocamento de 1 MB (2.048 x 512 bytes). 

 

O exemplo a seguir mostra como usar o comando de partição do Linux: 

 
for i in {a..h}; do 

parted -s /dev/emcpower$i mklabel msdos 

parted -s /dev/emcpower$i mkpart primary 2048s 100% 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk –lu # lists host devices and their partition offset 
 
 

Quando o RAC é usado, os outros nós não sabem das novas partições. Reinicie ou 

leia e grave a tabela de partição em todos os outros nós para resolver o problema. 

Por exemplo: 

 
for i in {a..h}; do 

fdisk /dev/emcpower$i << EOF 

w 

EOF 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk –lu # lists host devices and their partitions offset 
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Nomes de 

dispositivos 

consistentes 

nos hosts para 

RAC 

Quando Oracle RAC é usado, os mesmos dispositivos de armazenamento são 

compartilhados entre os nós do cluster. O ASM coloca seus próprios rótulos nos dispositivos 

do grupo de discos do ASM. Portanto, não é necessário, para o ASM, fazer a 

correspondência com a apresentação do SCSI do dispositivo de host3. No entanto, isso 

muitas vezes torna as operações de gerenciamento de armazenamento mais fáceis para o 

usuário. Esta seção descreve os dispositivos de nomenclatura com os múltiplos caminhos 

nativos do Linux DM (Device Mapper), Dell EMC PowerPath e VMware. 
 

Exemplo do Linux Device Mapper 
 

Por padrão, o DM (Device Mapper) usa um WWID para identificar dispositivos de maneira 

exclusiva e consistente entre os hosts. Embora o WWID seja suficiente, frequentemente, os 

usuários preferem nomes "amigáveis" (por exemplo, /dev/mapper/ora_data1, 

/dev/mapper/ora_data2e assim por diante). 

 

O exemplo a seguir mostra como definir o arquivo de configuração 

/etc/multipath.conf do DM com os aliases. Para localizar o WWN do dispositivo, use 

o comando scsi_id -g /dev/sdXX do Linux. Se o comando ainda não estiver instalado, 

adicione-o instalando o pacote sg3_utils do Linux. 

 
# /usr/lib/udev/scsi_id -g /dev/sdb 

360000970000198700067533030314633 

 
# vi /etc/multipath.conf 

multipaths { 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314633 

alias ora_data1 

} 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314634 

alias ora_data2 

} 

... 

} 
 

Para fazer a correspondência entre nomes ou aliases amigáveis dos nós do cluster, 

copie o arquivo de configuração multipath.conf para o outro host e reinicialize. 

Para evitar uma reinicialização, siga estas etapas: 
 

1. Configure todos os dispositivos de múltiplos caminhos em um host e, em seguida, 

interrompa os múltiplos caminhos nos outros hosts: 
 

# service multipathd stop 

# service multipath -F 

 
 

3 Com exceção da infraestrutura de grid. Quando o GI é inicializado após a reinicialização do host, 

ele procura os nomes exatos de dispositivos em todos os servidores (nós de cluster). 
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2. Copie o arquivo de configuração de múltiplos caminhos do primeiro host para todos 

os outros hosts. Se os nomes amigáveis do usuário precisarem ser consistentes, 

copie o arquivo /etc/multipath/bindings do primeiro host para todos os 

outros. Se os aliases devem ser consistentes (os aliases são configurados em 

multipath.conf), copie o arquivo /etc/multipath.conf do primeiro host para 

todos os outros. 
 

3. Reinicie múltiplos caminhos em outros hosts: 
 

# service multipathd start 

 
4. Repita esse processo se adicionar novos dispositivos. 

 

Exemplo de PowerPath 
 

Para fazer a correspondência dos nomes dos pseudodispositivos PowerPath entre os nós do cluster, 

siga estas etapas: 
 

1. Use o comando emcpadm export_mappings no primeiro host para criar um 

arquivo XML com a configuração do PowrPath: 
 

# emcpadm export_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 

 

2. Copie o arquivo para os outros nós. 
 

3. Nos outros nós, importe o mapeamento: 
 

# emcpadm import_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 
 

 
Obs.: a base de dados do PowerPath é mantida nos arquivos /etc/emcp_devicesDB.idx e 

/etc/emcp_devicesDB.dat. Esses arquivos podem ser copiados de um dos servidores para os outros, 

seguidos por uma reinicialização. Recomendamos que o método de exportação/importação do emcpadm 
corresponda aos nomes de dispositivos PowerPath em todos os hosts, em que a cópia de arquivo é um 
atalho que sobrescreve o mapeamento de PowerPath existente nos outros hosts. 

 

Exemplo de múltiplos caminhos nativos do VMware 
 

Ao executar o Oracle em uma máquina virtual (VM) VMware, os múltiplos caminhos 

nativos do ESX estão em vigor, e os dispositivos de VM são exibidos como /dev/sdXX. 

Para fazer a correspondência entre os nomes de dispositivos em todos os hosts e manter 

suas permissões, use o ASMlib. No entanto, se o ASMlib não for usado, use as regras do 

udev para criar aliases de dispositivos e manter as permissões do dispositivo. Existem 

várias maneiras de fazer isso. O exemplo a seguir atribui ao dispositivo /dev/sdb1 um 

alias do /dev/ora-data1. A string de disco do ASM será /dev/ora*. O alias cria um 

link simbólico, como /dev/ora-data1 --> 

/dev/sdb1. 
 

 
Obs.: no RHEL 7, o comando scsi_id está localizado em /lib/udev/scsi_id. Em 

versões anteriores, ele estava localizado em /sbin/scsi_id. 

 

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb 

36000c29127c3ae0670242b058e863393 
 

 
# cd /etc/udev/rules.d/ 

# vi 99-oracle-asmdevices.rules 
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KERNEL=="sd*1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u 

-d /dev/$parent", RESULT=="36000c29127c3ae0670242b058e863393", 

SYMLINK+="ora-data1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660" 

 

Permissões 

de acesso 

Quando o host é reinicializado, todos os dispositivos recebem permissões de usuário root 

por padrão. No entanto, o Oracle ASM exige a permissão de dispositivo de usuário da 

Oracle. A configuração de permissão dos dispositivos do Oracle ASM deve ser parte da 

sequência de inicialização, que ocorre quando os serviços do ASM são iniciados. 

 
O Oracle ASMlib define automaticamente as permissões do dispositivo. Quando o ASMlib não 

é usado, o uso de regras do udev é a maneira mais simples de definir as permissões do 

dispositivo durante a sequência de inicialização. 

 
As regras do udev são adicionadas a um arquivo de texto no diretório 

/etc/udev/rules.d/ As regras são aplicadas em ordem de acordo com o número 

de índice que antecede os nomes de arquivos nesse diretório. 

 

O conteúdo do arquivo de texto com a regra envolve a identificação de dispositivos de 

Oracle corretamente. Por exemplo, se todos os dispositivos PowerPath puderem ter 

permissões de Oracle, defina uma regra geral que se aplique a todos esses dispositivos Se 

nem todos os dispositivos forem usados para Oracle, eles deverão ser agrupados com 

base em seus WWNs ou de outra maneira para identificá-los. 

 
Por exemplo, se uma partição única for usada em cada um dos dispositivos Oracle, identifique 

apenas esses dispositivos. Embora as partições possam não ser necessárias para executar o 

Oracle ASM em Linux, é uma maneira fácil de atribuir permissões de usuário Oracle a todos 

os dispositivos com uma partição nesse host. 
 

Exemplo de PowerPath 
 

Defina permissões de usuário Oracle para todos os dispositivos PowerPath com a partição 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/85-oracle.rules 

ACTION=="add|change", KERNEL=="emcpower*1", 

OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE="0660" 

 

Exemplo do Linux Device Mapper 
 

Defina permissões de usuário Oracle para todos os aliases de DM iniciados com ora_ e que 

usam a partição 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/12-dm-permissions.rules 

ENV{DM_NAME}=="ora_*p1", OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE:="660" 
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Práticas 

recomendadas 

para o Oracle 

ASM 

Grupos de discos do ASM 
 

Para bases de dados Oracle de missão crítica, recomendamos separar os seguintes 

componentes de base de dados em diferentes grupos de discos do ASM e SGs 

correspondentes: 
 

 +DATA – Grupo de discos do ASM usados para dados da base de dados, como 

arquivos de dados, de controle, undo, tablespace do sistema e assim por diante. 

Separando os dados dos registros (+DATA e +REDO separados), as replicações de 

armazenamento podem ser usadas para operações de backup e recuperação de base 

de dados, bem como para o monitoramento de desempenho mais granular. 
 

 +REDO – Grupo de discos do ASM usado para redo logs de base de dados. 
 

 +FRA – Grupo de discos de ASM usado para registros de arquivo de base de dados e de 

flashback (se usados). Observe que os registros de flashback podem consumir capacidade 

maior do que os de arquivamento. Além disso, ao contrário de registros de arquivamento, 

os registros de flashback devem ser consistentes com os arquivos de dados, se protegidos 

com replicações de armazenamento. Por esses motivos, considere separar os registros de 

arquivamento e flashback em grupos de discos do ASM e SGs distintos. 
 

 +GRID – Grupo de disco de ASM usado para o GI (Grid Infrastructure), que é um 

componente necessário ao usar o Oracle ASM ou RAC (cluster). Mesmo em 

implementações de instância única (fora de cluster), recomendamos que você crie 

esse grupo de discos do ASM e o SG para que os dados da base de dados não sejam 

misturados com os componentes de gerenciamento do GI. 
 

Todos os grupos de discos do ASM devem usar redundância externa (sem espelhamento de 
ASM), exceto o +GRID, que pode usar redundância normal (dois espelhamentos). +GRID não 
deve conter nenhum dado do usuário e, portanto, permanece pequeno. Quando definido como 
redundância normal, a Oracle cria três arquivos de quórum em vez de um só (assim como 
quando a redundância externa é usada). Ter três arquivos de quórum ajuda a evitar atrasos 
enquanto os nós tentam registrar-se durante atividade intensa na base de dados. 

 
Obs.: para obter informações detalhadas sobre considerações a respeito dos grupos de discos do 

ASM e os SGs correspondentes que podem aproveitar réplicas de armazenamento FAST válidas 

para recuperação e backup de base de dados, consulte Práticas recomendadas para replicações, 

recuperação e backup de base de dados Oracle com armazenamento VMAX All Flash. 

 

Particionamento do ASM 
 

Por padrão, o ASM usa um tamanho de unidade de alocação (AU) de 1 MB (4 MB a partir da 

versão 12.2) e particiona os dados por todo o grupo de discos usando a AU como fração de 

profundidade. Esse método padrão de particionamento do ASM é chamado de 

"particionamento abrangente" e é ideal para aplicativos do tipo OLTP. O DBA pode decidir 

aumentar o tamanho da AU além de seu padrão, embora isso não gere nenhum benefício 

claro (exceto, talvez, reduzir os metadados do ASM). 

 
O ASM tem um método de particionamento alternativo chamado "particionamento granular". 

Com esse método, o ASM seleciona 8 dispositivos no grupo de discos (se disponíveis), 

aloca uma AU em cada um e distribui (divide) a AU ainda mais em fragmentos de 128 KB. 

Em seguida, ele aloca os dados no modo round-robin nos 8 dispositivos, preenchendo os 

fragmentos de 128 KB. Quando todos os oito AUs estão cheios, ele repete o processo 

selecionando outro conjunto de oito dispositivos. 

 
O particionamento granular é o método de particionamento recomendado pelo PowerMax para 

objetos Oracle com gravações primariamente sequenciais. Como as gravações sequenciais 

tendem a ser grandes I/Os, ao dividi-las em frações de 128 KB, as latências melhoram e o 

PowerMax pode tratá-las com mais eficiência (visto que seu módulo também é de 128 KB). 

http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://brazil.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Por esse motivo, recomendamos que você use o particionamento granular para os redo logs 

do ASM. Esse método é especialmente útil para bases de dados em memória (em que as 

transações são rápidas 
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e a carga de redo pode ser pesada) ou para cargas de dados em lote (mais uma vez, a 

carga de redo logs é pesada). 

 
Em data warehouses em que os arquivos Oracle temporários apresentarem I/O intenso, os 

arquivos temporários também podem se beneficiar do particionamento granular. 

 
O tipo de particionamento para cada tipo de arquivo do Oracle ASM é mantido em um 

modelo do ASM. Cada grupo de discos do ASM tem seu próprio conjunto de modelos. A 

modificação de um modelo (por exemplo, alterar o modelo de redo logs para granular) aplica-

se apenas ao grupo de discos do ASM no qual o modelo foi alterado. 

 
Além disso, as alocações existentes do ASM não são afetadas por alterações de modelo, 

somente novas extensões. Portanto, se você alterar o modelo de redo logs no grupo de 

discos do ASM +REDO, você deverá recriar os arquivos de log posteriormente. No entanto, a 

recriação dos registros não demora muito e pode ser realizada durante a execução da base 

de dados. 

 
Para inspecionar os modelos do ASM, execute a seguinte consulta na instância do ASM: 

 
SQL> select DG.name Disk_Group, TMP.name Template, TMP.stripe from 

v$asm_diskgroup DG, v$asm_template TMP where 

DG.group_number=TMP.group_number order by DG.name; 

 

Para alterar o modelo de redo logs da base de dados no grupo de discos do ASM +REDO, 

execute a seguinte consulta: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP REDO ALTER TEMPLATE onlinelog ATTRIBUTES (FINE); 

 

Para alterar o modelo de arquivos temporários no grupo de discos do ASM +TEMP, execute a 

seguinte consulta: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP TEMP ALTER TEMPLATE tempfile ATTRIBUTES (FINE); 

 

Tamanho do 

setor de 

registro do 

redo log de 

4 KB 

O Oracle 11gR2 apresentou a capacidade de alterar o tamanho do block de redo log do 

padrão de 512 bytes para 4 KB. Uma das razões é que algumas unidades usavam 4 KB 

como tamanho de block nativo (por exemplo, unidades de SSD). Uma segunda razão é 

tentar reduzir a sobrecarga de metadados associada a unidades de alta densidade, 

aumentando o tamanho do block dos 512 bytes preexistentes para 4 KB. 

 
Ao usar o armazenamento do PowerMax, existem dois motivos principais para não se 

alterar o tamanho do block do redo log e mantê-lo a 512 bytes por setor: 
 

 A base de dados nunca grava diretamente nas unidades flash. Em vez disso, todas as 

gravações no storage array PowerMax são feitas em seu cache, onde elas podem ser 

agregadas para fornecer gravações otimizadas à mídia flash em um momento 

posterior. Portanto, tal alteração não beneficia as unidades diretamente. 
 

 Há um aumento no desperdício de redo que, muitas vezes, é significativo. Quando a 

base de dados do Oracle confirma com frequência, exige uma gravação imediata do 

buffer de registro. Com blocks de 4 KB, eles muitas vezes estão quase vazios, criando 

uma sobrecarga desnecessária de gravações e desperdício de redo 
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Agendador de 

I/O do kernel 

Linux 

Escolhendo o agendador de I/O do Linux (também chamado de elevador) 

 
O agendador de I/O é uma parte do driver de I/O de block do Linux. O agendador de I/O 

pode reordenar I/Os na fila de envio, por exemplo, para priorizar leituras em detrimento de 

gravações, aglutinar I/Os menores em grupos maiores e assim por diante. 

 
De acordo com a Red Hat, o agendador de I/O preferencial para melhor latência da base de 

dados é o Deadline. A partir do RHEL 7, o Deadline passou a ser o agendador de I/O 

padrão. No entanto, em versões anteriores, era o CFQ. 

 
Com base em nossos testes com storage arrays VMAX All Flash e PowerMax, tanto o 

Deadline quanto o NOOP demonstraram bom desempenho. O desempenho do CFQ não foi 

tão aceitável. Portanto, recomendamos usar o Deadline como agendador de I/O Linux para 

bases de dados Oracle em storage arrays PowerMax. 

 
Uma alternativa ao agendador de I/O Linux é usar os novos aprimoramentos para driver de I/O 

do block Linux com blk-mq. Para obter mais informações, acesse Apêndice I. Blk-mq e scsi- mq. 

 

Apêndices 
 

Apêndice I. Blk- 

mq e scsi-mq 

O que é blk-mq 
 

A camada de I/O do dispositivo de block do Linux foi projetada para otimizar o 

desempenho das unidades de disco rígido (HDD). Ela foi baseada em uma só fila (SQ) 

para envio de I/O por dispositivo block, um só mecanismo de bloqueio compartilhado por 

todos os núcleos de CPU sempre que os I/Os tiverem sido enviados, removidos ou 

reordenados nas filas de envio quando estiver ocorrendo um tratamento ineficiente da 

interrupção de hardware. Para obter mais informações, consulte IO de block do Linux: 

introdução ao SSD multifilas Acesso a sistemas multinúcleos e Aumentando a eficiência 

no nível de block com o scsi-mq. 
 

Com o uso maior de memória não volátil (NVM) como armazenamento primário 

(unidades flash ou armazenamento SSD) e da memória de classe de armazenamento 

(SCM), o gargalo de I/O mudou da mídia de armazenamento para a camada de I/O de 

host. Essa mudança abriu caminho para um novo projeto: MQ (Block Multi-Queue, 

Multifilas de Block), também conhecido como blk-mq. 

 
Obs.: a implementação do blk-mq com dispositivos de block de tipo SCSI, que é /dev/sd (comum 

em armazenamento SAN com base em Fibre Channel), é scsi-mq. 

 

O blk-mq apresenta um projeto de duas camadas, no qual cada dispositivo block tem várias 

filas de envio de I/O de software (uma por núcleo de CPU) que, por fim, são aglutinadas em 

uma única fila para o driver de dispositivo. O gerenciamento da fila baseia-se na ordenação 

de FIFO: o núcleo que envia as I/Os lida com ela, e não exige mais que o mecanismo de 

bloqueio compartilhado seja interrompido. 

 
O projeto atual omite a reordenação de I/O (agendador), pois o desempenho da mídia de NVM 

não é afetado pelo padrão de I/O (aleatório ou sequencial). No entanto, o agendamento de I/O 

pode ser apresentado em um momento posterior, por exemplo, para aglutinar I/Os menores em 

grupos maiores. 

 
Testamos o blk-mq com storage arrays VMAX All Flash e PowerMax. A seção sobre 

desempenho deste white paper mostra que ele ofereceu desempenho excelente e benefícios 

relacionados à eficiência do host. Recomendamos o uso do blk-mq em ambientes compatíveis. 

http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
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Observe o seguinte sobre o uso do blk-mq: 
 

 No momento, o PowerPath dá suporte a blk-mq apenas no SLES (SUSE Linux 

Enterprise Server) 12. Os clientes que usam o RHEL (RedHat Enterprise Linux) ou o 

OL (Oracle Linux) devem usar múltiplos caminhos nativos do Linux (Device Mapper). 
 

 Em nossos testes, os múltiplos caminhos nativos do Linux funcionaram bem com o blk-

mq, mas somente com a versão 4.x do kernel do Linux. Por exemplo, com o RHEL 7.4 

(kernel 3.10), após a reinicialização, nenhum dos dispositivos de armazenamento 

aparecia no host porque o device mapper não considerou nenhum como compatível 

com blk-mq. No entanto, com o OL/UEK 7.4 (kernel 4.1.12), todos os dispositivos 

foram exibidos. 
 

 Tanto o RHEL v7.5 quanto o OL v7.5 são baseados no kernel 4.x do Linux. Se 

você decidir usar o blk-mq com o PowerMax, certifique-se de usar uma distribuição 

baseada nesse nível de kernel. 
 

 É fácil habilitar/desabilitar o blk-mq. Portanto, recomendamos que os clientes testem 

o blk-q no kernel 4.x do Linux e determinem se conseguem obter ganhos de 

desempenho e de eficiência do host. 
 

Habilitando o blk-mq 
 

Os kernels mais recentes do Linux habilitam o blk-mq por padrão para dispositivos de 

bloqueio, como /dev/nvme. No entanto, para dispositivos SCSI (/dev/sd), blk-mq não é 

habilitado por padrão, caso os dispositivos sejam baseados em unidades de disco giratório e 

se beneficiem mais do SQ com agendador de I/O. 

 

Para habilitar o blk-mq para dispositivos SCSI, atualize o arquivo /boot/grub2/grub.cfg 

adicionando o texto destacado à entrada do menu padrão, conforme mostrado no exemplo 

a seguir. Em seguida, reinicialize o host. 

 
menuentry 'Oracle Linux Server 7.5, with Unbreakable Enterprise Kernel 4.1.12- 

124.15.4.el7uek.x86_64' --class oracle --class gnu-linux --class gnu --class os -- 

unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64-advanced- 

c45a23f9-94ee-4561-969c-ba7f57070beb' { 

load_video 

set gfxpayload=keep 

insmod gzio 

insmod part_msdos 

insmod xfs 

configurar raiz='hd0,msdos2' 

se [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; então 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --

hint- efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' 

c45a23f9-94ee- 4561-969c-ba7f57070beb 

else 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root c45a23f9-94ee-4561-969c- 

ba7f57070beb 

fi 

linux16 /boot/vmlinuz-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 root=UUID=c45a23f9- 

94ee-4561-969c-ba7f57070beb ro crashkernel=auto scsi_mod.use_blk_mq=0 

dm_mod.use_blk_mq=n rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 

initrd16 /boot/initramfs-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64.img 

} 
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O parâmetro scsi_mod.use_blk_mq=1 habilita o blk-mq para dispositivos de block tipo 

SCSI no nível do kernel (onde 0 o desabilita). 
 

O parâmetro dm_mod.use_blk_mq=y habilita o blk-mq para múltiplos caminhos nativos 

Linux para device-mapper (DM) (onde n o desabilita). Lembre-se de reinicializar após cada 

alteração. 
 

Para obter informações sobre o desempenho e os benefícios relacionados à eficiência do uso 
do blk-mq, consulte os testes de desempenho do PowerMax e da Oracle. 

 

 

Apêndice II: 

Recuperação 

de espaço de 

armazenamen

to on-line do 

Oracle ASM 

Recuperação de espaço de armazenamento e dados excluídos 
 

Quando os clients de base de dados excluem dados, o ASM reconhece o espaço livre adicional, 

mas o storage array, não. As extensões de armazenamento que são baseadas nos dados excluídos 

permanecem alocadas. A única maneira de recuperar as extensões de armazenamento é: 

 

 Remover e excluir o dispositivo de armazenamento. 
 

 Execute um comando symsg free ou symdev free (depois que os dispositivos 

não estiverem mais disponíveis para o host), o que exclui o conteúdo de todo o 

dispositivo, mas não dos dispositivos reais. 
 

Outra opção é executar os comandos symsg reclaim ou symdev reclaim . Esses 

comandos liberam (recuperam) todas as extensões de armazenamento (128 KB) que são 

zeradas. No entanto, as extensões do ASM excluídas não contêm zeros. 

 

A recuperação de espaço de armazenamento on-line Oracle ASM Filter Driver oferece 

uma maneira de recuperar espaço de armazenamento de dados excluído enquanto 

o grupo de discos do ASM permanece on-line a ativo. 
 

ASM Filter Driver 
 

O AFD (ASM Filter Driver) é um módulo de kernel que reside no caminho de I/O dos discos do 

Oracle ASM. Ele está disponível a partir do Grid Infrastructure v12. 

 
O AFD tem muitas vantagens em relação ao ASM. Entre elas estão a capacidade de: 

 

 Proteger os dispositivos ASM contra gravações que não forem originadas por 

processos Oracle; por exemplo, não há danos aos discos do ASM quando você 

executa um dos seguintes comandos: 
 

 dd if=/dev/zero of=<my_ASM_device> 
 

 blkdiscard <my_ASM_device> 
 

A proteção é desabilitada apenas quando as etiquetas do AFD são removidas dos dispositivos. 
 

 Rotular dispositivos ASM para facilitar o gerenciamento – Ao criar um grupo de discos do 

ASM, o AFD pode fornecer rótulos automáticos que se baseiam no nome do grupo de discos 

e em um número de discos. Os usuários também podem fornecer seus próprios rótulos. 
 

 Recuperar on-line o armazenamento do grupo de discos do ASM – O grupo de discos 

do ASM permanece on-line, enquanto o espaço excluído é recuperado dentro do 

grupo de discos do ASM e do storage array. 
 

Quando usar a recuperação de espaço de armazenamento on-line do AFD 
 

O ASM é eficiente na reutilização de espaço excluído. Por exemplo, se arquivos de dados são 

excluídos e novos arquivos de capacidade similar são criados, não há necessidade de 

recuperar o espaço de armazenamento excluído. O ASM simplesmente o reutiliza. 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html%23GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
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Se um conjunto de dados grande é excluído no ASM, como uma base de dados preexistente 

ou cópias da base de dados que consumiam grande capacidade, é uma oportunidade de 

recuperar esse armazenamento no array e disponibilizá-lo para outros aplicativos. 

 
Durante a recuperação de espaço de armazenamento do ASM, a solução primeiro executa um 

rebalanceamento manual, que desfragmenta (compacta) o grupo de discos do ASM, movendo 

suas extensões para as lacunas criadas pelos dados excluídos. Quando o grupo de discos do 

ASM é compactado, seu limite máximo (HWM) é atualizado com base na nova capacidade 

alocada. Em seguida, o AFD envia comandos unmap do SCSI ao storage array para recuperar 

o espaço acima do novo HWM. A recuperação de espaço é eficiente e rápida. 
 

Como usar a recuperação de espaço de armazenamento on-line do AFD 
 

Para usar a recuperação do espaço de armazenamento do AFD, o grupo de discos 

do ASM deve ter uma configuração de compatibilidade 12.1 (ou posterior). 

 
Para habilitar a recuperação de espaço, dê ao grupo de discos do ASM o atributo THIN, 

usando o comando a seguir: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 

Depois disso, você pode recuperar o armazenamento do grupo de discos do ASM quantas 

vezes quiser, usando o seguinte comando: 

 
ALTER DISKGROUP <NAME> REBALANCE WAIT; 

 

A opção WAIT permite que o usuário receba novamente o prompt somente quando 

a operação for concluída. 

 

Exemplo de recuperação de espaço de armazenamento on-line do AFD 
 

O exemplo a seguir ilustra o valor da recuperação de espaço de armazenamento on-line 
do AFD. 

 
Começamos com um grupo vazio de discos do ASM para ilustrar a redução de capacidade. 

Em uma implementação real, o grupo de discos do ASM não estará vazio. 

 

4. Dê ao grupo de discos do ASM o atributo THIN: 
 

ALTER DISKGROUP TEST SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
5. Adicione um tablespace de 300 GB: 

 

CREATE BIGFILE TABLESPACE TP1 DATAFILE '+TEST' size 300G ONLINE; 

 

Enquanto um novo arquivo de dados é criado, a Oracle inicializa o espaço, e ele é 

alocado no storage array. 

 
6. Exclua o tablespace: 

 

DROP TABLESPACE TP1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; 

 

No nível de armazenamento, nenhum espaço é liberado ainda, como mostrado na 

figura a seguir: 
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a 

 

 

Figura 15. Storage Group do PowerMax antes da recuperação de espaço do AFD 

 
7. Rebalanceie o grupo de discos do ASM: 

 

ALTER DISKGROUP TEST REBALANCE WAIT; 

 
A figura a seguir mostra que apenas outros metadados pequenos do ASM são 

consumidos (porque começamos com um grupo vazio de discos do ASM). 

 
 

 

Figura 16. Storage Group do PowerMax após a recuperação de espaço do AFD 
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Apêndice III: 

Visão geral 

da 

compactação 

e da 

deduplicação 

do PowerMax 

A seção a seguir apresenta detalhes sobre a compactação e a deduplicação de I/Os de host 

do PowerMax. 

 
Quando novas gravações chegam dos servidores da base de dados, elas são registradas no 

cache do PowerMax e imediatamente confirmadas no host, alcançando baixas latências de 

gravação, como mostrado na figura a seguir. 
 

 

Figura 17. Deduplicação – Etapa 1: O host grava o registro no cache do PowerMax 

 
Como o cache do PowerMax é persistente, ele não precisa gravar os dados na mídia flash 

do NVMe imediatamente. A Oracle pode continuar a gravar nos mesmos blocks (ou em 

blocks adjacentes) da base de dados várias vezes. 

 
Quando o PowerMax grava os dados no armazenamento flash do NVMe e a compactação 

está habilitada para o Storage Group, o slot de cache de 128 KB com os novos dados é 

enviado para o módulo de compactação de hardware, onde os dados são compactados e os 

IDs de hash, gerados. 

 
O slot do cache é testado para fins de exclusividade e, se for exclusivo, a versão compactada 

dos dados será armazenada no pool de compactação apropriado, e os indicadores do 

dispositivo thin serão atualizados para apontar para o novo local do dado, conforme mostrado 

na figura a seguir. 
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Figura 18. Deduplicação – Etapa 2: Slot de cache compactado e verificado para fins de 

exclusividade 

 
Se os dados compactados não forem exclusivos, ou seja, se uma cópia idêntica anterior 

desses mesmos dados já estiver armazenada em formato compactado no PowerMax, os 

dados não serão armazenados novamente. Em vez disso, apenas os indicadores dos 

dispositivos thin serão atualizados para apontar para a versão compactada existente dos 

dados, conforme mostrado na figura a seguir. 
 

 

Figura 19. Deduplicação – Etapa 3: Deduplicação de dados não exclusivos 

 
Este exemplo mostra o poder da deduplicação: várias cópias de dados idênticos armazenadas 

somente uma vez no storage array PowerMax. 
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Apêndice IV: 

Comando 

iostat do 

Linux 

Se as latências de I/O de leitura forem maiores do que o esperado, a prática recomendada 
é usar o comando iostat do Linux para investigar. Execute o seguinte comando: 

 
iostat -xtzm <interval> <iterations> [optional: <list of specific 

devices seprated by space>] 

 

Capture a saída em um arquivo. Depois de algumas iterações, interrompa o comando e 

inspecione o arquivo. Ignore o primeiro intervalo e concentre-se no intervalo 2 e nos posteriores. 

 
Como o arquivo pode ser grande, inclua os dispositivos específicos a serem monitorados ou 

localize o pseudônimo de um dos arquivos de dados Oracle e concentre-se apenas nesse 

dispositivo4, conforme mostrado a seguir: 

 
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 
dm-395 0.00 0.00 2145.33 937.33 16.76 7.51 16.13 2.99 0.97 0.28 87.77 

 

Observe quantos I/Os estão na fila para o dispositivo (avgqu-sz), o tempo que eles levam 

para serem atendidos, inclusive o tempo de fila (await), e o tempo que eles levam para 

serem atendidos quando deixam a fila (svctm). Se o tempo await for longo, mas o svctm 

for curto, há probabilidade de o host estar passando por problemas de fila e precisar de mais 

LUNs (mais filas de I/O) e, talvez, mais caminhos para o armazenamento. Se o tempo svctm 

for longo, talvez haja um gargalo de desempenho de armazenamento no SAN. 

 

A tabela a seguir resume as medições iostat e oferece conselhos sobre como usá-las. 

 
Tabela 5. Linux iostat com indicadores xtz – Resumo das medições 

 

Medição Descrição Comentários 

Device O nome do dispositivo, conforme listado 
no diretório /dev 

Quando múltiplos caminhos são usados, cada dispositivo 

tem um pseudônimo (como dm-xxx ou emcpowerxxx), 

e cada caminho tem um nome de dispositivo (como 

/dev/sdxxx). Use o pseudônimo para inspecionar as 

medições agregadas em todos os caminhos. 

r/s, w/s O número de solicitações de leitura ou 
gravação que são emitidas para o 
dispositivo por segundo. 

r/s + w/s apresenta as solicitações de IOPS do host para 
o dispositivo. A proporção entre essas medições fornece 
uma proporção leitura-gravação. 

rMB/s, wMB/s O número de MBs lidos ou gravados de 
ou para o dispositivo por segundo 
(512 bytes por setor) 

Analise o desempenho de largura de banda do dispositivo. 

Você pode determinar o tamanho médio de I/O de leitura 
dividindo rMB/s por r/s. Similarmente, você pode 
determinar o tamanho médio de I/O de leitura dividindo 
wMB/s por w/s. 

avgrq-sz O tamanho médio (em setores) das 
solicitações que são emitidas para 
o dispositivo 

 

avgqu-sz O comprimento médio da fila das 
solicitações que foram emitidas para 
o dispositivo 

O número de solicitações em fila para o dispositivo. 
Se as filas forem grandes, elas causarão aumento na 
latência. Se os dispositivos estiverem em um SG com 
um baixo nível de serviço, considere aumentar esse 
nível. Caso contrário, se o storage array não estiver 
superutilizado, considere adicionar mais dispositivos ou 
caminhos para permitir uma melhor distribuição de I/O 
no nível do host. 

 

 

4 Com o particionamento do Oracle ASM, os I/Os devem ser distribuídos de maneira equilibrada entre 

todos os dispositivos de dados. 
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Medição Descrição Comentários 

await O tempo médio (em milissegundos) para 
as solicitações de I/O emitidas para o 
dispositivo a ser atendido. Isso inclui o 
tempo que as solicitações ficaram na fila 
e passaram pelo serviço 

Se o tempo await, que inclui o tempo na fila, for muito 

maior do que o svctm, ele pode indicar um problema de 

geração de filas no host. Consulte a medição avgqu-sz 
acima. 

svctm O tempo médio de serviço (em 
milissegundos) para as solicitações de 
I/O emitidas para o dispositivo 

Para dispositivos ativos, o tempo await deve estar dentro 

do tempo esperado para o nível de serviço (por exemplo 

<=1 ms para armazenamento flash, ~6 ms para unidades 
de 15.000 rpm e assim por diante). 

 

Apêndice V. 

Informações 

relacionadas 

ao I/O do 

Oracle AWR 

Colete relatórios do AWR em períodos de pico de carga de trabalho para identificar os 

possíveis gargalos. O AWR usa todas as medições durante a geração do relatório; 

portanto, um relatório de 24 horas geralmente não é útil. Um relatório AWR útil é produzido 

por um curto período de tempo, por exemplo, 15 minutos, 30 minutos ou uma hora, 

quando a carga de trabalho é estável e intensa. 

 
Ao usar o Oracle RAC, os relatórios do AWR podem ser produzidos para cada instância 

separadamente ou para o cluster como um todo. As medições do AWR de instância 

representam apenas a carga de trabalho nesse host específico. As medições do RAC AWR 

representam a carga de trabalho de todo o cluster. Nos exemplos a seguir, mostramos os 

dois tipos. 
 

AWR Load Profile 
 

A área Load Profile em um relatório do AWR de instância inclui "Physical reads (blocks)", 

"Physical writes (blocks)" e "Logical reads", conforme mostrado na figura a seguir. As 

unidades para essas medições são blocks de base de dados. As unidades de block não 

podem ser convertidas diretamente em medições de I/O. No entanto, o uso desses números 

pode oferecer uma indicação do perfil de I/O da base de dados, como proporção leitura-

gravação e quantas das leituras são atendidas no cache de buffer (leituras lógicas) em 

comparação ao I/O de leitura real (leituras físicas). 

 
Normalmente, espera-se que um alto percentual de uma carga de trabalho de leitura de 

OLTP seja satisfeita pelo cache da base de dados (leituras lógicas). Em benchmarks, muitas 

vezes limitamos o tamanho do cache da base de dados para gerar mais I/Os, e os números 

são muito mais próximos uns dos outros. 

 
Observe que, em um relatório do AWR para uma base de dados Oracle 12c, o perfil de carga 

também oferece medições reais de I/O (conforme mostrado pelo segundo grupo de medições 

destacadas). 
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Figura 20. Seção Load Profile em um relatório do AWR de instância única 

 
O relatório do AWR do cluster apresenta informações semelhantes, como mostrado na figura 
a seguir. 

 

 

Figura 21. Relatório do AWR do cluster: Load Profile 
 

AWR Top Foreground Events 
 

Idealmente, a base de dados deve esperar a maior parte do tempo pela CPU e I/O, que 

é uma indicação de que o sistema está funcionando em seu limite físico. Certifique-se 

de que o campo db file sequential read do relatório do AWR (que, na verdade, 

significa "leitura aleatória") tenha um tempo médio de espera apropriado para as 

necessidades do aplicativo e do tipo de armazenamento. Por exemplo, 596usec ou uma 

latência de I/O de 0,6 ms, como mostrado na figura a seguir. 
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Figura 22. Relatório do AWR do cluster: Principais eventos expirados 

 
A medição log file parallel write indica a velocidade com a qual o Oracle Log 

Writer é capaz de gravar redo logs no armazenamento. O Oracle pode gerar gravações de 

redo log em diferentes tamanhos de I/O, com base na carga (até 1 MB). Quanto maior o I/O, 

mais tempo até a conclusão. No entanto, vemos neste exemplo que a medição log file 

parallel write mostra a latência de gravação de 1,24 ms, que é um número excelente 

para grandes I/Os. 
 

Medições de I/Os de leitura e gravação dos arquivos de dados do AWR 
 

Para localizar as medições relacionadas ao I/O (IOPS e MB/sec) no relatório do AWR, 

procure pelo total de solicitações de I/O de leitura física, total de 

solicitações de I/O de gravação física, total de bytes da leitura fí

sica e total de bytes de gravação física. Essas medições fornecem IOPS de 

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

 
A figura a seguir mostra que o cluster executou 385.808 I/Os de leitura por segundo, 

108.197 I/Os de gravação por segundo, largura de banda de leitura de 2,96 GB/s 

(3.179.107.539/1024/1024/1024 para alterar de bytes/s para GB/s) e largura de banda de 

gravação de 0,84 GB/s (900.994.499/1024/1024/1024). Obviamente, a largura de banda é de 

mais interesse durante as cargas de trabalho de DSS. 
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Figura 23. Relatório do AWR do cluster: estatísticas do sistema 

 

Alternâncias do AWR e redo log 
 

Os redo logs são fundamentais para a resiliência e o desempenho das bases de 

dados Oracle. Os registros de gravação do Oracle variam de 512 bytes a 1 MB. 

A Oracle alterna para o próximo arquivo de log com base em várias condições, 

como o quão cheio estão o arquivo e o buffer de log, e o tempo. 

 
Configure o tamanho de redo logs para que os comutadores Oracle registrem apenas 

um pequeno número de vezes por hora. Certifique-se de que haja arquivos de log 

suficientes para que eles nunca aguardem até que os processos de arquivamento 

sejam concluídos no momento da alternância de registro. 

 
O número de alternâncias de registro está no relatório do AWR de instância, 

conforme mostrado na figura a seguir. O número em Total é a quantidade de 

alternâncias ocorridas durante a duração do relatório do AWR. O valor per Hour 

é um número derivado, uma estimativa com base na atividade durante o relatório 

de AWR. 
 

 

Figura 24. Relatório do AWR de instância: log_sw 

 

 


