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RESUMO 

Este é um guia de planejamento e considerações para 

dispositivos VxRail. Ele pode ser usado para entender melhor 

o sistema de rede necessário para a implementação do VxRail. 

Este white paper não substitui o requisito para serviços de 

implementação com os dispositivos VxRail e não deve ser usado 

na tentativa de implementar o sistema de rede necessário para 

os dispositivos VxRail. 
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Uso pretendido e público-alvo 

Este guia descreve os detalhes essenciais da rede para a implementação do VxRail apenas para fins de 

planejamento. Ele também apresenta práticas recomendadas, recomendações e os requisitos para ambientes 

de rede física e virtual. O guia foi preparado para qualquer pessoa envolvida no planejamento, instalação 

e manutenção do VxRail, inclusive engenheiros de campo da Dell EMC e administradores de sistema e de rede 

do cliente. Este guia não deve ser usado para realizar a instalação e a configuração reais do VxRail. Trabalhe 

com seu representante de serviços da Dell EMC para realizar a instalação real. 

Introdução ao VxRail 

Os dispositivos VxRail™ da Dell EMC são uma solução de HCI (Hyper-Converged Infrastructure, infraestrutura 

hiperconvergente) que consolida computação e armazenamento em uma unidade única, altamente disponível 

e pronta para a rede. Com um planejamento cuidadoso, os dispositivos VxRail podem ser rapidamente 

implementados em um ambiente existente e a infraestrutura é imediatamente disponibilizada para implementar 

aplicativos e serviços. 

O VxRail não é um servidor. Ele é um dispositivo. A série G consiste em até quatro nós em um único dispositivo; 

todos os outros modelos com base nos servidores Dell PowerEdge consistem em um único nó por dispositivo. 

É necessário um switch de 10 GbE (ou um switch de 1 GbE para determinados modelos do VxRail). Uma 

estação de trabalho/laptop para a interface do usuário do VxRail também é necessária. 

O VxRail tem uma arquitetura scale-out simples, aproveitando o VMware vSphere e o vSAN para fornecer 

virtualização de servidor e armazenamento definido por software. A conectividade de rede é fundamental para 

a arquitetura em cluster do VxRail. É por meio das redes lógicas e físicas que os nós individuais atuam como 

um sistema único, fornecendo balanceamento da carga de trabalho, resiliência e escalabilidade. 

O pacote de software do VxRail é pré-carregado no hardware e consiste nos seguintes componentes 

(versões de software específicas não são mostradas): 

 VxRail Manager 

 VMware vCenter Server™ 

 VMware vRealize Log Insight™ 

 VMware vSAN™ 

 ESRS (EMC Secure Remote Support)/VE 

 EMC RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VM) - 15 licenças completas por chassi de dispositivo da série G ou 
5 licenças completas por todos os outros dispositivos da série VxRail com um único nó por chassi 

 EMC CloudArray - Cache local de 1 TB/licença de armazenamento em nuvem de 10 TB (por chassi de dispositivo) 

 As licenças do VMware vSphere
®
 também são necessárias e podem ser adquiridas por meio da Dell EMC, VMware 

ou um parceiro revendedor da VMware de sua preferência 

O VxRail é totalmente compatível com outros produtos de software no ecossistema da VMware, inclusive 

o VMware NSX. 

Decisão sobre o vCenter Server 

A infraestrutura virtual do VxRail é gerenciada por uma instância única do vCenter Server. O VxRail se conecta 

a um servidor existente do vCenter, ou o vCenter Server é instalado e configurado durante a configuração inicial 

do VxRail. Um ponto de decisão importante é usar um vCenter Server interno que faz parte da infraestrutura 

do VxRail ou se conectar a uma instância existente do vCenter Server. Se o cluster do VxRail estiver em um 

ambiente independente, configurar um vCenter Server interno é a abordagem mais fácil. Por outro lado, se 

o novo cluster do VxRail será adicionado a um ambiente VMware existente, integrar o vCenter Server existente 

oferece uma visão consolidada e um ponto de gerenciamento para o ambiente virtualizado. 

Observe que a licença incluída do vCenter é válida para o vCenter interno e não é transferível para uso como 

um vCenter externo. 
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Planejamento de sua rede 

As considerações de rede não são diferentes daquelas de qualquer infraestrutura de TI empresarial: 

disponibilidade, desempenho e capacidade de extensão. Geralmente, os dispositivos VxRail são fornecidos 

prontos para implementação e conectam-se a qualquer infraestrutura de rede de 10 GbE, além de usar IPv4 

e IPv6. Alguns modelos com processadores individuais estão disponíveis para redes de 1 GbE. A maioria das 

topologias de rede do VxRail de produção usa switches duplos “top of rack” (ToR) para eliminar o switch como 

ponto único de falha. 

Siga todos os pré-requisitos de rede descritos neste documento; caso contrário, o VxRail não será instalado 

de modo adequado e não funcionará corretamente no futuro. Se você tiver equipes separadas para redes 

e servidores no datacenter, será necessário trabalhar em conjunto para projetar a rede e configurar os switches. 

Rede física 

Esta seção descreve os componentes físicos encontrados em um cluster do VxRail: 

 Nós, dispositivos e clusters do VxRail 

 Switch de rede 

 Topologia e conexões 

 Estação de trabalho/laptop 

 Gerenciamento de banda externa (opcional) 

Nós, dispositivos e clusters do VxRail 

O VxRail começa com um mínimo de 3 nós (em um único chassi série G ou em 3 nós de dispositivo individual 

para todos os outros modelos) conectados a um ou mais switches de rede, implementados para formar um 

cluster do VxRail que contém o ambiente de vSAN. Até 64 nós do VxRail podem ser adicionados ao cluster. 

Os discos internos em cada nó combinam-se para criar um datastore do VxRail que é compartilhado entre 

todos os nós no cluster, seja ele um cluster de 3 nós ou de 64 nós. Dentro do cluster, várias redes podem 

servir diferentes funções ou tipos de tráfego. 

O cluster é gerenciado por uma instância única do VxRail Manager e do vCenter Server. Uma marca lógica 

em cada nó e chassi é usada para exibir a identidade do dispositivo no VxRail Manager. Essas marcas são 

11 caracteres alfanuméricos que identificam exclusivamente o dispositivo. 

Analise a energia física, o espaço e os requisitos de refrigeração em relação ao nível de resiliência 

esperado. 

As ilustrações a seguir mostram as configurações possíveis de um dispositivo VxRail com quatro nós: 

Figura 1. Dispositivo VxRail série G com quatro nós, mostrando as portas de 10 GbE 
em cada nó 
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Figura 2. Dispositivo VxRail série G com quatro nós, mostrando as portas de 1 GbE 
em cada nó 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: As portas de 2x10 GbE serão negociadas automaticamente para 1 GbE quando usadas com 

o sistema de rede de 1 GbE 

Figura 3. Nó do VxRail séries E, P, S e V, mostrando as portas de 10 GbE e de 1 GbE 

Switch de rede  

O VxRail é amplamente compatível com a maioria dos switches e redes do cliente. Os nós do VxRail 

comunicam-se em um ou mais switches de rede fornecidos pelo cliente, normalmente um switch top of rack. 

Um exemplo é o switch Connectrix VDX-6740 do Dell EMC, disponível por meio de seu representante da 

Dell EMC. 

Requisitos de switch: 

 Os switches conectados diretamente aos dispositivos VxRail devem dar suporte a multicast IPv4 e IPv6 em portas 
de 10 GbE para todos os modelos do VxRail, exceto para os modelos que utilizam 1 GbE para o sistema de rede 
principal. 

 Certifique-se de ter acesso à documentação do fabricante para seus switches específicos. 

 Tenha em mente que, embora um switch possa funcionar, ele é um possível ponto único de falha.  

Porta iDRAC Portas de 10 GbE Portas de 1 GbE 

Porta BMC Portas de 1 GbE 
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Disponibilidade de porta:  

 Série G 

 Cada nó do VxRail com portas de 10 GbE acompanha 2 portas NIC SFP+ ou RJ-45. São necessárias 2 portas 
correspondentes para cada nó do VxRail em um ou mais switches de 10 GbE. 6 portas são necessárias para uma 
configuração inicial de 3 nós. 

 Cada nó do VxRail com portas de 1 GbE acompanha 4 portas NIC RJ-45. São necessárias 4 portas 
correspondentes para cada nó do VxRail em um ou mais switches de 1 GbE. 12 portas são necessárias 
para uma configuração inicial de 3 nós. 

 Para que uma estação de trabalho/laptop acesse a interface do usuário do VxRail para o cluster, é necessária uma 
porta adicional no switch ou um caminho lógico na VLAN de gerenciamento do VxRail. 

 Séries E, P, S e V 

 Cada nó do VxRail vem com uma NDC (Network Daughter Card, placa filha de rede) que consiste em 2x10 GbE + 
2x1 GbE nas portas NIC SFP+ ou RJ-45. 

 As portas de 2x10 GbE serão negociadas automaticamente para 1 GbE quando usadas com o sistema de rede 
de 1 GbE. 

 São necessárias 2 portas correspondentes para cada nó do VxRail em um ou mais switches de 10 GbE ao utilizar 
10 GbE como a velocidade do sistema de rede principal. 

 São necessárias 4 portas correspondentes para cada nó do VxRail em um ou mais switches de 1 GbE ao utilizar 
um sistema de rede de 1 GbE nos modos de processador único. (Obs.: as séries P e V não oferecem nenhuma 
configuração de processador único.) 

 Para que uma estação de trabalho/laptop acesse a interface do usuário do VxRail para o cluster, é necessária uma 
porta adicional no switch ou um caminho lógico na VLAN de gerenciamento do VxRail. 

 Uma NIC PCI-e adicional pode ser adicionada ao nó, exceto E460 de processador único. 

- A NIC PCI-e vem com 2 portas de 10 GbE. A interface pode ser SFP+ ou RJ45. 

- O processo de inicialização do VxRail não envolverá a NIC PCI-e. Os clientes podem usar as portas para suas 
próprias finalidades, como redes de VM, iSCSI ou NFS etc. 

Em um dispositivo VxRail séries E, P, S e V utilizando 10 GbE, as portas NIC de 1 GbE devem estar 

desconectadas durante a inicialização do VxRail, a adição de nós e a substituição do nó. Entre em 

contato com a equipe de vendas ou suporte da Dell EMC antes de usar as portas NIC de 1 GbE quando as 

portas de 2x10 GbE na NDC estiverem conectadas a um switch de 10 GbE. Aprovação especial é necessária 

para esse caso de uso. 

Requisitos de cabo: 

 Nós do VxRail com portas RJ-45 exigem cabos CAT5 ou CAT6. Cabos CAT6 estão incluídos com cada VxRail 

 Nós do VxRail com portas SFP+ exigem módulos ópticos (transceptores) e cabos ópticos ou cabos Twinax Direct-Attach-
Copper (DAC). Esses cabos e módulos ópticos não estão incluídos e devem ser adquiridos pelo cliente. Os conectores 
e cabos da NIC e do switch devem estar no mesmo comprimento de onda. 

 

Analise os requisitos de configuração de switch lógico na próxima seção deste documento. 

Topologia e conexões 

Várias topologias de rede para switches e VLANs são possíveis com dispositivos VxRail. Ambientes de 

produção complexos terão várias VLANs e switches principais. Um diagrama de site mostrando a conectividade 

e os componentes de rede propostos é altamente recomendado antes de realizar a conexão por cabo 

e a alimentação em dispositivos VxRail. 

Certifique-se de seguir as práticas recomendadas do fornecedor de switch para desempenho e disponibilidade. 

Por exemplo, bancos de buffer de pacotes podem fornecer uma forma de otimizar sua rede com seu layout 

de cabeamento. 
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Decida se você planeja usar um ou dois switches para o VxRail. Um switch é aceitável e é frequentemente visto 

em ambientes de teste/desenvolvimento ou de ROBO (Remote Office/Branch Office, escritórios remotos/filiais). 

Porém, dois ou mais switches de são usados para alta disponibilidade e failover em ambientes de produção. 

Como o VxRail é um datacenter compacto totalmente definido por software, se um switch falhar, você correrá 

o risco de perder a disponibilidade de centenas de máquinas virtuais. 

Figura 4. Visão posterior de uma implementação de um dispositivo VxRail conectado 
a dois switches de 10 GbE e um switch separado para o gerenciamento de 
banda externa 

 

Estação de trabalho/laptop 

É preciso ter uma estação de trabalho/laptop com um navegador da Web para a interface do usuário do VxRail. 

A estação de trabalho ou laptop deve ter conexão ao switch ou poder acessar de modo lógico a VLAN de 

gerenciamento do VxRail de outro lugar da rede. Por exemplo, um servidor de jump 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server). 

Não tente conectar sua estação de trabalho/laptop diretamente a um nó de servidor em um dispositivo 

VxRail. Conecte-o à sua rede ou switch e certifique-se de que ele esteja configurado logicamente para 

acessar o VxRail. 

Você usará um navegador para a interface do usuário do VxRail. As versões mais recentes do Firefox, Chrome, 

Internet Explorer 10+ são compatíveis. Se você estiver usando o Internet Explorer 10+ e um administrador tiver 

definido o navegador como “modo de compatibilidade” para todos os sites internos (endereços locais da Web), 

você receberá uma mensagem de advertência do VxRail. Entre em contato com o administrador para adicionar 

à lista de permissões as URLs associadas à interface do usuário do VxRail. 

Gerenciamento de banda externa (opcional) 

Se os dispositivos VxRail forem colocados em um datacenter que você não consegue acessar com facilidade, 

recomendamos configurar um switch de gerenciamento de banda externa para facilitar a comunicação direta 

com cada nó. 

Para série G (e modelos do VxRail anteriores ao VxRail 4.0): 

Para usar o gerenciamento de banda externa, conecte a porta BMC em cada nó a um switch separado para 

fornecer uma separação da rede física. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jump_server
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Valores padrão, recursos e recomendações para gerenciamento de banda externa são fornecidos com as 

informações de hardware de servidor. A configuração padrão é via DHCP com: 

Nome de usuário: UserId Senha: Passw0rd! 

OBS.: Distingue maiúsculas de minúsculas e com um zero no lugar de um ‘o’ minúsculo na senha 

O <ApplianceID> pode ser encontrado em uma marca removível localizada na parte frontal do chassi. Os nomes 

de host padrão devem ser assim: 

Nó da interface do BMC 1: nome de host = <ApplianceID>-01  

Nó da interface do BMC 2: nome de host = <ApplianceID>-02 

Nó da interface do BMC 3: nome de host = <ApplianceID>-03  

Nó da interface do BMC 4: nome de host = <ApplianceID>-04 

Para as séries E, P, S e V com base nos servidores Dell PowerEdge: 

Para usar o gerenciamento de banda externa, conecte a porta iDRAC (internal Dell Remote Access Controller, 

controladora de acesso remoto interna da Dell) a um switch separado para fornecer uma separação da rede 

física. 

Valores padrão, recursos e recomendações para gerenciamento de banda externa são fornecidos com as 

informações de hardware de servidor. A configuração padrão é: 

Nome de usuário: root Senha: calvin 

Você precisará reservar um endereço IP para cada iDRAC em seu cluster do VxRail (um por nó). 

Antes de realizar a conexão por cabo dos dispositivos VxRail 

Etapa 1: Planejar a rede lógica 

O VxRail não é um servidor comum, mas um datacenter totalmente integrado. Consequentemente, as equipes 

de rede e virtualização precisam se reunir com antecedência para planejar a arquitetura de rede do VxRail. 

Use a Lista de verificação de configuração do VxRail e a Tabela de configuração de rede do VxRail para 

ajudar a criar o plano de rede. As referências às linhas neste documento são referências às linhas na Tabela 

de configuração de rede do VxRail. 

Depois que você configurar os dispositivos VxRail, a configuração não poderá ser alterada 

facilmente. Por isso, recomendamos estritamente que durante esta fase de planejamento, você 

tenha cuidado ao decidir sobre as configurações que devem funcionar da forma mais efetiva 

possível na sua organização. 

Um cluster do VxRail consiste em três ou mais nós do VxRail no VxRail 4.0 e quatro ou mais nós do VxRail 

nas versões anteriores. Os clusters do VxRail podem ser receber scale-out para 64 hosts ESXi em um 

datastore do vSAN, respaldado por um só vCenter Server e VxRail Manager. A implementação, a configuração 

e o gerenciamento são controlados pelo VxRail, permitindo que a capacidade de computação e o datastore do 

vSAN aumentem automaticamente. O VxRail Manager detecta automaticamente e o novo nó e o configura, além 

de adicioná-lo automaticamente ao vSphere Distributed Switch padrão. O vCenter propaga os grupos de portas 

do VDS padrão para o novo nó. No entanto, se os clientes adicionarem um novo VDS/VSS manualmente ou 

adicionarem adaptadores de rede física não utilizados ao VDS/VSS padrão/novo, eles precisarão configurar 

manualmente a rede no novo nó de modo apropriado. 
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Você tomará decisões nas seguintes áreas: 

 Etapa 1A. Reservar VLANs (prática recomendada) 

 Etapa 1B. Status 

 Etapa 1C. Gerenciamento 

 Etapa 1D. vMotion e vSAN 

 Etapa 1E. Soluções 

 Etapa 1F. Estação de trabalho/laptop 

Etapa 1A. Reservar VLANs (prática recomendada) 

O VxRail agrupa o tráfego nas seguintes categorias: gerenciamento, vSphere vMotion, vSAN e máquina virtual. 

O isolamento de tráfego em VLANs separadas é altamente recomendado (mas não necessário) no VxRail. Se 

você está usando vários switches, conecte-os por meio de interfaces de tronco de VLAN e garanta que todas 

as VLANs usadas no VxRail sejam transportadas pelo tronco seguindo os requisitos presentes neste guia do 

usuário. 

O tráfego de gerenciamento inclui toda a comunicação do VxRail, do vCenter Server e do ESXi. A VLAN 

de gerenciamento também transporta o tráfego para o vRealize Log Insight. Por padrão, todo tráfego de 

gerenciamento é não marcado e deve ser capaz de passar por uma VLAN nativa em seu switch, caso contrário, 

você não conseguirá criar o VxRail nem configurar os hosts ESXi. No entanto, você poderá marcar o tráfego de 

gerenciamento com uma das seguintes maneiras: 

1. Configure cada porta do VxRail no switch para marcar o tráfego de gerenciamento e roteá-lo para a VLAN desejada. 

2. Como alternativa, você pode configurar uma VLAN de gerenciamento personalizada para permitir o tráfego de 

gerenciamento marcado. Isso deve acontecer depois de você ligar cada nó, mas antes de executar a configuração 

inicial do VxRail. Seu representante de serviços da Dell EMC cuidará disso durante a instalação. 

O vSphere vMotion e o tráfego de vSAN não podem ser roteados. Esse tráfego será marcado para as 

VLANs que você especificar na configuração inicial do VxRail. 

VLANs dedicadas são recomendadas para dividir o tráfego da máquina virtual. O VxRail criará uma ou mais 

redes de VM para você, com base no nome e pares de ID de VLAN que você especificar. Em seguida, quando 

você criar máquinas virtuais no vSphere Web Client, você poderá atribuir facilmente a máquina virtual às redes 

de máquinas virtuais de sua escolha. Por exemplo, você pode ter uma VLAN para desenvolvimento, uma para 

produção e outra para transferência. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 1 

Informe o ID de VLAN de gerenciamento do VxRail, do ESXi e do vCenter Server. Se você não 

planeja ter uma VLAN de gerenciamento dedicada e aceitará esse tráfego como não marcado, 

digite “0” ou “Native VLAN”. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 34 

Informe um ID de VLAN para o vSphere vMotion.  

(Digite 0 no campo VLAN ID para tráfego não marcado) 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 38 

Digite um ID de VLAN paro vSAN.  

(Digite 0 no campo VLAN ID para tráfego não marcado) 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linhas 39 a 41 

Informe um par de nome e ID de VLAN para cada rede de máquina virtual que você deseja criar.  

Você deve criar pelo menos uma rede de máquina virtual. 

(Digite 0 no campo VLAN ID para tráfego não marcado) 

 

OBS.: Se você tiver vários clusters independentes do VxRail, recomendamos o uso de diferentes IDs de 

VLAN para o tráfego do vSAN e para o gerenciamento nos vários clusters do VxRail. Caso contrário, 

todos os nós do VxRail na mesma rede verão todo o tráfego multicast. 



 

 12 

Etapa 1B. Status 

O VxRail pode configurar conexões com servidores externos em sua rede. 

Fuso horário, servidor NTP 

Um fuso horário é necessário. Ele é configurado no vCenter Server e em cada host ESXi. 

Um servidor NTP não é necessário, mas é recomendado. Se você fornecer um servidor NTP, o vCenter Server 

será configurado para usá-lo. Se você não fornecer pelo menos um servidor NTP, o VxRail usará a hora que 

está definida no host do ESXi nº1 (independentemente de tal hora estar correta ou não). 

Um servidor proxy é opcional e só se aplica aos modelos do VxRail anteriores ao 3.5. Se você tiver um 

servidor proxy na rede, e o vCenter Server precisar acessar serviços fora da rede, forneça o endereço IP, 

a porta, o nome de usuário e a senha. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 3 

Informe o fuso horário. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 4 

Informe os nomes de host ou endereços IP dos servidores NTP. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linhas 6 e 7 

Informe o endereço IP do servidor proxy, a porta, o nome de usuário e a senha. 

 

Servidor DNS 

Um ou mais servidores DNS externos são necessários para uso em produção (isso não é necessário em um 

ambiente completamente isolado). O DNS é usado para algumas operações de gerenciamento do VxRail, 

como importar um arquivo OVA, que exige um FQDN para acesso direto ao host. Durante a configuração inicial, 

o VxRail configura o vCenter Server interno para resolver nomes de host para o servidor DNS. Se você estiver 

usando um vCenter Server externo, o servidor DNS deverá estar correto e resolver todos os nomes de host 

do ESXi. 

Se você estiver em um ambiente isolado, será necessário usar o servidor DNS integrado ao vCenter 

Server. Para gerenciar o VxRail por meio da estação de trabalho/do laptop, faça as configurações da rede do 

laptop para usar o endereço IP do vCenter Server (Linha 15) no DNS. Os endereços IP e nomes de host do 

VxRail são configurados para você. 

Certifique-se de que o endereço IP do DNS está acessível a partir da rede à qual o VxRail está 

conectado e funcionando adequadamente. Se o servidor DNS requer acesso por meio de um 

gateway que não pode ser acessado durante a configuração inicial, não informe um endereço IP do 

DNS. Em vez disso, adicione um servidor DNS depois de ter configurado o VxRail usando a KB da 

VMware (http://kb.vmware.com/kb/2107249). 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linha 5 

Informe os endereços IP dos servidores DNS. Deixe em branco se você estiver em um 

ambiente isolado. Obrigatório quando um vCenter Server externo é usado. 

 

Se você estiver usando o servidor DNS corporativo para o VxRail, não se esqueça de adicionar os nomes de 

host e os endereços IP para o VxRail Manager, o vCenter Server, o Log Insight e cada host ESXi (consulte 

o esquema de nomenclatura em Endereços IP e nomes de host ESXi). Endereços IP do vMotion e do vSAN 

não são configurados para roteamento pelo VxRail e não há nenhum nome de host 

http://kb.vmware.com/kb/2107249
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Exemplo de nomes de host e endereços IP do VxRail configurados em um servidor DNS: 

esxi-host01.localdomain.local 192.168.10.1 

esxi-host02.localdomain.local 192.168.10.2 

esxi-host03.localdomain.local 192.168.10.3 

esxi-host04.localdomain.local 192.168.10.4 

vxrail.localdomain.local 192.168.10.100 

vcserver.localdomain.local 192.168.10.101 

loginsight.localdomain.local 192.168.10.102 

Etapa 1C. Gerenciamento 

O VxRail não tem um nome de host único. Você deve configurar os nomes de host para cada host ESXi, VxRail 

manager e vCenter Server. 

Você deve configurar os endereços IP do VxRail, do vCenter Server e dos hosts ESXi. Ao selecionar os 

endereços IP, é necessário verificar se nenhum deles está em conflito com os endereços IP existentes em 

sua rede. Verifique também se estes endereços IP podem acessar outros hosts em sua rede. 

Você não pode alterar facilmente os endereços IP depois de configurar o VxRail. 

 
Nomes de host ESXi e endereços IP 

Todos os nomes de host ESXi em um cluster do VxRail são definidos por um esquema de nomenclatura que 

compreende: um prefixo de nome de host do ESXi (uma string alfanumérica), um separador (“None” ou um 

traço “-”), um iterador (Alpha, Num X ou Num 0X) e um domínio. O campo Visualização mostrado durante 

a configuração inicial do VxRail é um exemplo de nome de host do primeiro host ESXi. Por exemplo, se o prefixo 

for “host”, o separador for “None”, o iterador for “Num 0X” e o domínio for “local”, o primeiro nome de host ESXi 

será “host01.local”. O domínio também é aplicado automaticamente às máquinas virtuais do vCenter Server e do 

VxRail. (Exemplo: my-vcenter.local) 

Exemplos: 

 Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 

Prefixo host myname esxi-host 

Separador Nenhuma - - 

Iterador Num 0X Num X Alfa 

Domínio proteção college.edu company.com 

Nome de host resultante host01.local myname-1.college.edu esxi-host-a.company.com 

 

Há três ou mais hosts ESXi em seu cluster inicial e cada um requer um endereço IP. Se você planejar fazer 

scale-out com nós adicionais nesse cluster do VxRail nas primeiras semanas após a instalação, recomendamos 

que você aloque mais endereços IP para cada um dos pools de IP do ESXi, do vMotion e do vSAN quando 

configurar inicialmente o VxRail (três endereços IP adicionais por nó). Depois, quando adicionar dispositivos 

a um cluster, você só precisará informar as senhas do ESXi e do VxRail/vCenter Server. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linhas 8 a 11 

Informe um exemplo de esquema de nomenclatura desejado para o host ESXi. Certifique-

se de mostrar seu prefixo, separador, iterador e domínio desejados. 

Tabela de configuração 

de rede 

 Linhas 12 e 13 

Digite os endereços IP inicial e final dos hosts ESXi. Um intervalo de IP contínuo 

é necessário, com um mínimo de quatro IPs. 
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vCenter Server 

Um novo recurso introduzido no VxRail 3.5 é a capacidade de associar um vCenter Server existente em vez de 

implementar um novo vCenter Server para o cluster do VxRail que você criará. Isso permite que um vCenter 

Server central remoto gerencie vários clusters do VxRail a partir de um único painel. 

Se você quiser que o VxRail crie um novo vCenter Server, você precisará especificar um nome de host e um 

endereço IP para as novas máquinas virtuais do vCenter Server e da PSC (Platform Services Controller, 

controladora de serviços de plataforma). (Linhas 14 a 17) 

Se você quiser que o VxRail associe-se a um vCenter Server existente, você precisará: 

 Saber se o vCenter Server externo tem uma PSC incorporada ou externa. Se a PSC for externa, digite o FQDN da PSC 
(Linha 18). 

 Saber o FQDN do vCenter Server externo (Linha 19), o tenant de SSO (Single Sign-On) (Linha 20) e o nome de usuário 
e a senha do administrador (Linha 21). 

 Criar um usuário e senha de gerenciamento do VxRail (Linha 22) para esse cluster do VxRail no vCenter Server externo. 
Esse usuário deve ser criado sem permissões e deve ser exclusivo para cada cluster do VxRail nesse vCenter Server 
externo. 

 Criar ou selecionar um datacenter existente (Linha 23) no vCenter Server externo. 

 Especificar o nome do cluster (Linha 24) que será criado pelo VxRail no datacenter selecionado quando o cluster é 
construído. Esse nome deve ser exclusivo e não deve estar sendo usado em nenhum lugar no datacenter no vCenter 
Server externo. 

 Modificar o endereço IP padrão para a configuração inicial do VxRail. Isso será feito por seu representante de serviços da 
Dell EMC. 

 

Começando com a versão 3.5, o domínio de nível superior do vCenter Server externo e da PSC deve 

ser publicamente conhecido, como .com, .net, .edu, .local e muitos sufixos específicos de país. 

A maioria dos listados nesta referência são compatíveis: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
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vCenter Server interno (implementado quando o VxRail é construído) 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 14 

Informe uma string alfanumérica para o novo nome de host do vCenter Server. O domínio 
especificado na linha 11 será acrescentado. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 15 

Informe o endereço IP do novo vCenter Server. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 16 

Informe uma string alfanumérica para o novo nome de host da Platform Services Controller. 
O domínio especificado na linha 11 será acrescentado. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 17 

Informe o endereço IP para a nova Platform Services Controller. 

vCenter Server externo 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 18 

Digite o FQDN da PSC externa no nome de host. Na interface do usuário, há uma caixa 
de seleção para a PSC externa.  
Deixe essa linha em branco se a PSC for incorporada no vCenter Server externo. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 19 

Digite o FQDN do vCenter Server externo no campo de nome de host. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 20 

Digite o tenant de SSO (Single Sign-On) para o vCenter Server externo. (Por exemplo, 
vsphere.local) 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 21 

Digite o nome de usuário administrativo completo e a senha para o vCenter Server externo. 
(Por exemplo, administrator@vsphere.local) 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 22 

Vá para o vCenter Server externo e crie um usuário novo e exclusivo e uma senha sem 
permissões para esse cluster.  
(Por exemplo, cluster1-manager@vsphere.local) 

Digite o nome de usuário de gerenciamento completo do VxRail e a senha que você criou.  

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 23 

Vá para o vCenter Server externo e selecione ou crie um datacenter. 

Digite o nome de um datacenter no vCenter Server externo. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 24 

Digite o nome do cluster que será criado pelo VxRail. 

VxRail Manager e sistema de rede 

Você deve especificar o nome de host e o endereço IP para a máquina virtual do VxRail Manager. Além disso, 

você deve especificar a máscara de sub-rede e o gateway que o VxRail Manager, o vCenter Server e os hosts 

ESXi compartilham. 

Não recomendamos o uso do endereço IP inicial padrão do VxRail (192.168.10.200/24) como 

seu endereço IP permanente do VxRail (Linha 26), porque, se você adicionar mais tarde outros 

dispositivos ao cluster do VxRail, ou se criar mais clusters, os endereços IP iniciais entrarão em 

conflito com o endereço IP do cluster existente. 
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Tabela de configuração 
de rede 

 Linha 25 

Digite uma string alfanumérica no nome de host do VxRail Manager. 
 

Tabela de configuração 
de rede 

 Linha 26 

Digite o endereço IP do VxRail Manager depois que ele for configurado. Recomendamos 
não usar o padrão 192.168.10.200/24 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linhas 27 e 28 

Informe a máscara de sub-rede e o gateway para todos os endereços IP de gerenciamento. 

Senhas 

Você deve especificar uma senha de root para todos os hosts ESXi no cluster. Você também deve especificar 

uma senha para a máquina virtual do VxRail Manager. A menos que você esteja usando um vCenter Server 

externo, as maquinas virtuais do VxRail Manager e do vCenter Server terão a mesma senha administrativa. 

As senhas devem conter entre 8 e 20 caracteres, pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um 

caractere numérico e um caractere especial. Para obter mais informações sobre os requisitos de senha, consulte 

a documentação de senha do vSphere e a documentação de senha do vCenter Server. 

Para hosts ESXi, o nome de usuário é root; a senha de pré-configuração é Passw0rd! e a senha de pós-

configuração é aquela que você definiu na configuração inicial do VxRail (Linha 29). 

Para o VxRail Manager e o vCenter Server interno, o nome de usuário para ambas as interfaces do usuário 

é administrator@vsphere.local e o nome de usuário do console é root. A senha de pré-configuração do VxRail 

é Passw0rd! e a senha de pós-configuração é aquela que você definiu na configuração inicial do VxRail 

(Linha 30). 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linhas 29 e 30 

Verifique se você sabe suas senhas nessas linhas, mas, por motivos de segurança, 
sugerimos que não as anote. 

Etapa 1D. vMotion e vSAN 

O vSphere vMotion e o vSAN exigem no mínimo três endereços IP para o cluster inicial.  

Como o VxRail dá suporte a até 64 nós em um cluster, você pode alocar até 64 endereços IP do vMotion 

e 64 endereços IP do vSAN. 

https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-DC96FFDB-F5F2-43EC-8C73-05ACDAE6BE43.html
https://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-4BDBF79A-6C16-43B0-B0B1-637BF5516112.html
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Tabela de configuração 
de rede 
 Linhas 31 e 32 

Digite os endereços IP de início e fim para o vSphere vMotion. É preciso ter uma faixa de 
IP contínua, com um mínimo de quatro IPs. O roteamento não está configurado para 
o vMotion. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 33 

Informe a máscara de sub-rede para o vMotion. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linhas 35 e 36 

Digite os endereços IP de início e fim para o vSAN. É preciso ter uma faixa de IP contínua, 
com um mínimo de quatro IPs. O roteamento não está configurado para o vSAN. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 37 

Informe a máscara de sub-rede para o vSAN. 

Etapa 1E. Soluções 

O VxRail é implementado com o vRealize Log Insight. Como alternativa, você pode escolher usar servidores 

syslog de terceiros. Se você decidir usar o vRealize Log Insight, ele sempre estará disponível ao apontar um 

navegador para o endereço IP configurado com o nome de usuário admin. (Se você usar ssh para Log 

Insight em vez de apontar o navegador para ele, o nome de usuário será root.) A senha, em ambos os casos, 

é a mesma senha que você especificou para o vCenter Server/VxRail (Linha 29). 

OBS.: O endereço IP para o Log Insight deve estar na mesma sub-rede que o VxRail e o vCenter Server. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linhas 42 e 43 ou 

 Linha 44 

Informe o nome de host e o endereço IP para o vRealize Log Insight ou os nomes de host 
dos servidores syslog de terceiros existentes. 

Etapa 1F. Estação de trabalho/laptop 

Para acessar o VxRail pela primeira vez, você deve usar o endereço IP temporário inicial do VxRail que foi pré-

configurado, normalmente 192.168.10.200/24. Você alterará esse endereço IP durante a configuração inicial do 

VxRail para o endereço permanente desejado para o novo cluster do VxRail. 

Exemplo de 
configuração 

VxRail Estação de trabalho/laptop 

Endereço IP/máscara de 
rede Endereço IP 

Máscara de 
sub-rede Gateway 

Inicial 
(temporário) 

192.168.10.200/24 192.168.10.150 255.255.255.0 192.168.10.254 

Pós-configuração 
(permanente) 

10.10.10.100/24 10.10.10.150 255.255.255.0 10.10.10.254 

 

A estação de trabalho ou o laptop precisa estar preparado para contatar ambos: o endereço IP inicial do VxRail 

(Linha 2) e o endereço IP permanente selecionado do VxRail (Linha 26). A configuração inicial do VxRail 

lembrará que talvez seja preciso redefinir as configurações de rede da estação de trabalho/laptop para acessar 

o novo endereço IP. 

É possível fornecer dois endereços IP à estação de trabalho/laptop ou ao servidor jump, o que permite uma 

experiência mais tranquila. Dependendo da estação de trabalho/laptop, isso pode ser implementado de várias 

maneiras, como dual-homing ou multi-homing. Caso contrário, altere o endereço IP na estação de 

trabalho/laptop quando instruído e, em seguida, retorne ao VxRail Manager. 
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Se você não puder acessar o endereço IP inicial do VxRail, a equipe de suporte da Dell EMC poderá configurar 

um endereço IP personalizado, uma máscara de sub-rede e um gateway. 

Além disso, se um ID de VLAN de gerenciamento personalizado será usado para o VxRail que não 

seja VLAN 1 (ID de VLAN de gerenciamento padrão VLAN 1 para a maioria dos switches), 

certifique-se de que a estação de trabalho/laptop também pode acessar essa VLAN de 

gerenciamento. 

Tabela de configuração 
de rede 
 Linha 2 

Informe o endereço IP inicial do VxRail. 

Digite 192.168.10.200/24 se conseguir acessar esse endereço em sua rede. 

Caso contrário, digite o endereço IP personalizado, a máscara de sub-rede e o gateway. 

Etapa 2: Configurar o switch 

Para que o VxRail funcione corretamente, você deve configurar as portas que o VxRail usará no switch antes de 

conectar nós do VxRail e ativá-los. 

Configure seu switch seguindo estas etapas: 

 Etapa 2A. Noções básicas sobre configuração do switch 

 Etapa 2B. Configurar VLANs nos switches 

 Etapa 2C. Confirmar sua configuração 

Etapa 2A. Noções básicas sobre configuração do switch 

Certifique-se de seguir as práticas recomendadas do fornecedor de switch para desempenho e disponibilidade. 

As portas de um switch operam em um destes modos: 

 Modo de acesso – A porta aceita somente pacotes não marcados e os distribui a todas as VLANs nessa porta. Em geral, 
esse é o modo padrão para todas as portas. 

 Modo de tronco – Quando recebe um pacote marcado, essa porta passa o pacote para a VLAN especificada na marca. 
Para configurar a aceitação de pacotes não marcados em uma porta de tronco, primeiro você deve configurar uma única 
VLAN como uma “VLAN nativa”. Uma “VLAN nativa” é quando você configura uma VLAN para ser usada para todo 
o tráfego não marcado. 

 Modo de acesso marcado – A porta aceita somente pacotes marcados. 

Tráfego de rede 

Cada nó do VxRail utiliza 2 portas de rede de 10 GbE ou 4 portas de rede de 1 GbE (obs.: as portas de 10 GbE 

nos modelos do VxRail nas séries E e S com processadores só terão negociação automática para 1 GbE). Cada 

porta deve estar conectada a um switch compatível com multicast IPv4 e IPv6. Para garantir que o tráfego do 

vSphere vMotion não consuma toda a largura de banda disponível na porta, o VxRail limita o tráfego do vMotion 

para 4 Gbps. 
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Configuração de tráfego de 10 GbE 

O tráfego do VxRail em NICs de 10 GbE e em modelos anteriores do VxRail 4.0 da série G é separado da 

seguinte maneira: 

Tipo de tráfego Requisitos Primeira NIC de 10 GbE Segunda NIC de 10 GbE Compartilhamentos 
de NIOC 

operacional Multicast IPv6 Ativo Standby 20 

vSphere vMotion  Ativo Standby 50 

vSAN Multicast IPv4 Standby Ativo 100 

Máquinas virtuais  Ativo Standby 30 

 

 

O tráfego do VxRail em NICs de 10 GbE das séries E, P, S e V é separado da seguinte maneira: 

Tipo de 

tráfego 

Requisitos UPLINK 1  

(10 Gb) 

VMNIC 0 

UPLINK 2 

(10 Gb) 

VMNIC 1 

UPLINK 3 

Sem VMNIC 

UPLINK 4 

Sem VMNIC 

Compartilhamentos 

de NIOC 

operacional Multicast 

IPv6 

Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 20 

vSphere 

vMotion 

 Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 50 

vSAN Multicast 

IPv4 

Standby Ativo Não utilizado Não utilizado 100 

Máquinas 

virtuais 

 Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 30 
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Configuração de tráfego de 1 GbE 

O tráfego do VxRail em modelos anteriores às NICs de 1 GbE do VxRail 4.0 é separado da seguinte maneira: 

Tipo de 
tráfego 

Requisitos UPLINK1  
(1 Gb) 

VMNIC 0 

UPLINK 2  
(1 Gb) 

VMNIC 1 

UPLINK 3  
(1 Gb) 

VMNIC 2 

UPLINK 4  
(1 Gb) 

VMNIC 3 

Compartilhamentos 
de NIOC 

operacional 
Multicast 
IPv6 

Standby Ativo Não utilizado Não utilizado 40 

vSphere 
vMotion 

 Não utilizado Não utilizado Standby Ativo 50 

vSAN 
Multicast 
IPv4 

Não utilizado Não utilizado Ativo Standby 100 

Máquinas 
virtuais 

 Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 60 

 

O tráfego do VxRail em NICs de 1 GbE da série G é separado da seguinte maneira: 

Tipo de 
tráfego 

Requisitos UPLINK 1  
(1 Gb) 

VMNIC 0 

UPLINK 2  
(1 Gb) 

VMNIC 1 

UPLINK 3  
(1 Gb) 

VMNIC 2 

UPLINK 4  
(1 Gb) 

VMNIC 3 

Compartilhamentos 
de NIOC 

  

operacional Multicast IPv6 Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 40 

vSphere 
vMotion 

 Não utilizado Não utilizado Standby Ativo 50 

vSAN Multicast IPv4 Não utilizado Não utilizado Ativo Standby 100 

Máquinas 
virtuais 

 Standby Ativo Não utilizado Não utilizado 60 

 

O tráfego do VxRail em NICs de 1 GbE das séries E e S é separado da seguinte maneira: 

Tipo de 
tráfego 

UPLINK 1 (1 Gb) 
VMNIC 2 

UPLINK 2 (1 Gb) 
VMNIC 3 

UPLINK 3 (1 Gb) 
VMNIC 0 

UPLINK 4 (1 Gb) 
VMNIC 1 

Compartilhamentos 
de NIOC 
  

operacional Standby Ativo Não utilizado Não utilizado 40 

vMotion Não utilizado Não utilizado Standby Ativo 50 

vSAN Não utilizado Não utilizado Ativo Standby 100 

Máquinas 
virtuais 

Ativo Standby Não utilizado Não utilizado 60 
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Tráfego multicast 

Suporte a multicast IPv4 é necessário para a VLAN do vSAN. Multicast IPv6 é necessário para 

a VLAN de gerenciamento do VxRail. Os switches de rede que se conectam ao VxRail devem 

permitir a passagem de tráfego multicast nessas duas VLANs. Multicast não é necessário em toda 

a sua rede, apenas nas portas conectadas ao VxRail. 

Por que multicast? Os dispositivos VxRail não têm backplane, portanto, a comunicação entre os nós 

é facilitada por meio do switch de rede. Essa comunicação entre os nós usa os recursos de detecção automática 

do VMware Loudmouth, baseados no protocolo “Configuração de Rede Zero” reconhecido pelo RFC. Os novos 

nós do VxRail são anunciados em uma rede usando o serviço do VMware Loudmouth, que usa o multicast IPv6. 

Essa comunicação de multicast IPv6 é estritamente limitada à VLAN de gerenciamento que os nós usam para 

comunicação. 

O VxRail cria bem pouco tráfego pelo multicast IPv6 para detecção automática e gerenciamento. Limitar 

o tráfego ainda mais no switch é opcional, permitindo MLD Snooping e MLD Querier.  

Há duas opções para manipular o tráfego multicast IPv4 do vSAN. Limitar o tráfego multicast, habilitando IGMP 

Snooping e IGMP Querier ou desabilitando esses recursos. Recomendamos habilitar IGMP Snooping e IGMP 

Querier se o switch der suporte a eles. 

O software IGMP Snooping examina mensagens do protocolo IGMP em uma VLAN para detectar quais 

interfaces estão conectadas a hosts ou outros dispositivos interessados em receber esse tráfego. Usando as 

informações da interface, o IGMP Snooping pode reduzir o consumo de largura de banda em um ambiente de 

LAN de vários acessos para evitar o flooding em toda uma VLAN. O IGMP Snooping rastreia as portas que 

estão conectadas aos roteadores com capacidade multicast para ajudar a gerenciar o encaminhamento de 

relatórios da associação de IGMP. Ele também atende a notificações de alteração na topologia. A desativação 

do IGMP Snooping pode levar a mais tráfego multicast em sua rede. 

O IGMP Querier envia consultas de associação de grupos do IGMP em um intervalo programado, recupera 

relatórios de associação de IGMP de membros ativos e permite atualizações nas tabelas de associação de 

grupos. Por padrão, a maioria dos switches habilita o IGMP Snooping, mas desabilita o IGMP Querier. 

Comunicação entre switches 

Em um ambiente de vários switches, configure as portas usadas para comunicação entre switches para levar 

o tráfego multicast IPv6 para a VLAN de gerenciamento do VxRail. Da mesma forma, leve o tráfego multicast 

IPv4 entre switches para a VLAN do vSAN. Consulte a documentação do fabricante do switch para saber como 

fazer isso. 

Desativar a agregação de links 

Não use a agregação de links, incluindo protocolos como LACP e EtherChannel, em portas conectadas 

diretamente aos dispositivos VxRail. Os dispositivos VxRail usam configuração ativa/em espera 

(agrupamento de NICs) para redundância de rede, conforme discutido na seção sobre Tráfego de rede. 

Recomendações de segurança do vSphere 

As recomendações de segurança para o vSphere são encontradas aqui: 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-

FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html  

Especialmente, certifique-se de que as portas de switch físico estejam configuradas com PortFast se a árvore 

geradora for habilitada. Como os switches virtuais da VMware não são compatíveis com STP, as portas do 

switch físico que estão conectadas a um host ESXi devem ter o PortFast configurado se a árvore geradora 

estiver habilitada, a fim de evitar loops na rede do switch físico. Se o PortFast não estiver configurado, podem 

ocorrer problemas de desempenho e conectividade. 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.security.doc%2FGUID-FA661AE0-C0B5-4522-951D-A3790DBE70B4.html
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Etapa 2B. Configurar VLANs nos switches 

Agora que você entende os requisitos de switch, chegou a hora de configurá-los. 

A rede do VxRail pode ser configurada com ou sem VLANs. Visando o desempenho e a escalabilidade, 

é altamente recomendável configurar o VxRail com VLANs. Conforme listado na Lista de verificação de 

configuração do VxRail, você configurará as seguintes VLANs: 

 VLAN de gerenciamento (o padrão é não marcada/nativa): certifique-se de que o multicast IPv6 esteja 
configurado/habilitado na VLAN de gerenciamento (não importa se marcada ou nativa). 

 VLAN do vSAN: certifique-se de que o multicast IPv4 esteja configurado/habilitado na VLAN do vSAN 
(é altamente recomendado habilitar o IGMP Snooping e o IGMP Querier).  

 VLAN do vSphere vMotion 

 VLANS de redes de máquina virtual 

 

 

 

Figura 5. Configuração de VLAN do VxRail, série G mostrada. 
 

Usando a Tabela de configuração de rede do VxRail, configure cada porta de switch que será conectada a um 

nó do VxRail: 

Configure a VLAN de gerenciamento (Linha 1) nas portas de switch. Se você informou “VLAN nativa”, defina 

as portas no switch para aceitar tráfego não marcado e marque-o para o ID de VLAN de gerenciamento 

personalizado. Tráfego de gerenciamento não marcado é a configuração de VLAN de gerenciamento padrão no 

VxRail. Por exemplo, no switch Connectrix VDX-6740 da Dell EMC, usar “vid de VLAN nativa de tronco de porta 

de switch” configura o tráfego de gerenciamento do VxRail para que viaje na VLAN de gerenciamento do cliente. 

Esteja você usando uma VLAN nativa não marcada ou uma VLAN marcada, você deve definir a VLAN de 

gerenciamento para permitir a passagem do tráfego multicast IPv6. Dependendo do tipo de switch que tiver, 

talvez você tenha de ativar o IPv6 e o multicast diretamente na porta ou na VLAN. Certifique-se de analisar 

a seção anterior, Etapa 2A. Noções básicas sobre configuração do switch, e de consultar o fabricante do 

switch para obter instruções sobre como definir essas configurações. 
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Configure uma VLAN do vSphere vMotion (Linha 34) nas portas de switch.  

Configure uma VLAN do vSAN (Linha 38) nas portas de switch, definida para permitir passagem de tráfego 

multicast IPv4. 

Configure as VLANs para suas redes de VM (Linhas 39 a 41) nas portas do switch. 

Etapa 2C. Confirmar sua configuração 

Não é possível recuperar alguns erros de configuração de rede, e você precisará do suporte do VxRail para 

redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica. Quando o VxRail é redefinido para os valores padrão de 

fábrica, todos os dados são perdidos. Confirme a configuração de switch nesta etapa. 

Leia as instruções do fornecedor para o switch: 

a. Confirme se o multicast IPv4 e o multicast IPv6 estão ativados nas VLANs descritas neste documento. 

b. Se você tem um ou mais switches, confirme se o tráfego multicast IPv4 e multicast IPv6 está sendo transportado 
entre eles. 

c. Lembre-se de que o tráfego de gerenciamento será não marcado na VLAN nativa no switch, a menos que 
o dispositivo tenha sido personalizado para uma VLAN de gerenciamento específica. 

Projeto e acessibilidade de rede: 

a. Confirme se é possível fazer ping ou apontar para o endereço IP inicial do VxRail (Linha 2). 

b. Confirme se é possível acessar os servidores DNS, a menos que você esteja em um ambiente isolado (Linha 5). 
O servidor DNS deve ser acessível a partir dos endereços de rede do VxRail, do vCenter Server e do ESXi. Em 
seguida, atualize seu servidor DNS com todos os nomes de host e endereços IP do VxRail. 

c. Confirme se o endereço IP do gateway de gerenciamento é acessível (Linha 26). Ele é usado para que a alta 
disponibilidade do vSphere funcione corretamente. Você pode usar um gateway corporativo no segmento de rede do 
VxRail ou talvez consiga configurar o switch de camada 3 como o gateway. Quando a alta disponibilidade vSphere 
HA não está funcionando, você encontra um erro de “endereço de isolamento de rede”. O VxRail continuará 
a funcionar, mas ele não estará protegido pelo recurso de alta disponibilidade do vSphere.  
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-
61D937831CF6.html  

d. Se você tiver configurado servidores NTP, servidores proxy ou um servidor syslog de terceiros, deverá poder 
acessá-los em todos os endereços IP do VxRail configurados. 

Depois de planejar e configurar o switch 

Se você tiver seguido com sucesso todas as etapas anteriores, a configuração da rede estará completa e você 

já poderá se conectar e inicializar seu dispositivo VxRail. Essas etapas são feitas por representantes de serviço 

da Dell EMC. Elas estão incluídas aqui para ajudá-lo a entender o processo completo. 

Etapa 1. Monte em rack e faça o cabeamento do dispositivo VxRail. Depois que os nós estiverem conectados por cabo, 

ligue todos os três ou quatro nós inicias em seu cluster do VxRail. 

Não ligue nenhum outro nó do VxRail até que você tenha concluído a configuração completa dos 

primeiros três ou quatro nós. 

Etapa 2. Conecte-se a uma estação de trabalho/laptop para acessar o endereço IP inicial do VxRail na VLAN de 

gerenciamento de sua escolha. A estação de trabalho ou laptop deve ter conexão ao switch ou poder acessar de 

modo lógico a VLAN de gerenciamento do VxRail de outro lugar da rede. 

Etapa 3. Use a Lista de verificação de local de pré-instalação do VxRail fornecida pelo representante de serviço da Dell 

EMC para gerar automaticamente o arquivo de configuração em formato JSON usando a Tabela de configuração 

de rede do VxRail. 

Etapa 4. Navegue até o endereço IP inicial do VxRail (Linha 2); por exemplo, https://192.168.10.200. 

Etapa 5. Clique em Como começar. Em seguida, se você está de acordo, aceite o EULA (End User License Contract, 

Contrato de licença de usuário final) do VxRail. 

Etapa 6. Clique em Arquivo de configuração para carregar um arquivo de configuração no formato JSON que você criou 

na etapa 3. 

http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-60/index.jsp#com.vmware.vsphere.avail.doc/GUID-5432CA24-14F1-44E3-87FB-61D937831CF6.html
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Etapa 7. Clique no botão Analisar primeiro ou Validar. O VxRail verifica os dados de configuração buscando por conflitos.  

Etapa 8. Se a validação for bem-sucedida, clique no botão Compilar o VxRail. 

Etapa 9. O novo endereço IP do VxRail será exibido. 

Clique em Iniciar configuração. Ignore qualquer mensagem do navegador sobre segurança (por exemplo, 

clicando em “Avançado” e “Continuar”). 

OBS.: Talvez seja necessário alterar manualmente as configurações de IP na estação de 

trabalho/laptop para que fique na mesma sub-rede do novo endereço IP do VxRail 

(Linha 26). 

OBS.: Se a sua estação de trabalho/laptop não puder se conectar ao novo endereço IP 

configurado, você receberá uma mensagem para corrigir a rede e tentar novamente. Se não 

for possível conectar-se ao novo endereço IP após 20 minutos, o VxRail será revertido para 

seu estado não configurado e você precisará informar novamente sua configuração no 

endereço IP inicial (Linha 2).  

OBS.: Após o início do processo de construção, se você fechar o navegador, precisará navegar até 

o novo endereço IP (Linha 26).  

Etapa 10. O andamento é mostrado conforme o VxRail é construído. O VxRail implementa serviços, cria novos hosts ESXi, 

configura o vCenter Server, o vMotion e o vSAN. 

Quando você vir a página Uhu!, o VxRail estará construído. Clique no botão Gerenciar VxRail para continuar 

para o gerenciamento do VxRail. Você também deve adicionar este endereço IP aos favoritos no navegador para 

uso futuro. 

Etapa 11. Configure o servidor DNS corporativo para todos os nomes de host e endereços IP do VxRail, a menos que você 

esteja em um ambiente isolado. 

Etapa 12. Conecte-se ao VxRail Manager usando o endereço IP do VxRail Manager (Linha 26) ou FQDN (Fully-Qualified 

Domain Name, nome do domínio completo) (Linha 25) que você configurou no servidor DNS (por exemplo, 

https://vxrail.yourcompany.com). 

Portas físicas não atribuídas 

Para modelos do VxRail com base em servidores Dell PowerEdge, que as séries E, S, P e V, o VxRail Manager 

não gerenciará as portas 2 x 10 GbE opcionais na NIC do PCI-e ou o NDC de 2 x 1 GbE se os clientes escolhem 

10 GbE como principal interface de sistema de rede. Os clientes podem configurar as portas adicionais no 

vCenter para tráfegos de sistema não VxRail, como redes de VM, iSCSI, NFS etc. 

As operações compatíveis incluem: 

 Criar um novo VSS (vSphere Standard Switch) e conectar as portas não utilizadas ao VSS. 

 Conectar as portas não utilizadas ao vSphere Distributed Switch padrão. 

 Criar um novo VDS (vSphere Distributed Switch), adicionar nós do VxRail ao novo VDS e conectar 

as portas de rede não utilizadas ao VDS. 

 Criar novos adaptadores do VMKernel e ativar os serviços de armazenamento IP e de replicação 

do vSphere. 

 Crie novas redes de máquina virtual. 

Os clientes precisam seguir as instruções/procedimentos oficiais da VMware para as operações acima. 

Obs.: NÃO mova o tráfego de sistema do VxRail para essas portas. O tráfego de sistema do VxRail 

inclui redes de gerenciamento, do vSAN, do vCenter Server e do vMotion. 

Operações não compatíveis: 

 Renomear o VDS padrão. 
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 Renomear o grupo de portas padrão. 

 Migrar o tráfego de sistema do VxRail para outros grupos de portas. 

Segregação de rede 

Alguns clientes talvez queiram separar a rede de gerenciamento do vSphere e as redes de máquina virtual. Eles 

podem aproveitar essas portas não utilizadas para impor a segregação de rede. 

Certifique-se de trabalhar com a implementação da Dell EMC e dar suporte à configuração e às equipes para 

garantir que essas portas adicionais sejam cabeadas e configuradas na ordem adequada como prescrito pela 

Dell EMC. 
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Tabela de configuração de rede do VxRail 

O representante de serviço da Dell EMC usará uma ferramenta de instalação antes da instalação do VxRail. 

Essa tabela lista as informações necessárias para a ferramenta. 

Linha  Categoria Descrição 

1 VxRail ID da VLAN de 

gerenciamento 

Defina a marcação para sua VLAN de gerenciamento no switch ou 

no ESXi™ antes de configurar o VxRail. O padrão é tráfego não 

marcado na VLAN nativa. 

2 Endereço IP 

inicial do 

VxRail 

Se você não puder acessar o padrão (192.168.10.200/24), defina 

um endereço IP alternativo 

3 Status Configurações 

globais 

Fuso horário 

4 Servidores NTP 

5 Servidores DNS 

6 Configurações 

de proxy 

Endereço IP e porta 

7 Nome de usuário e senha 

8 operacional Nomes de 

host ESXi 

e endereços IP 

Prefixo do nome de host do ESXi 

9 Separador 

10 Iterador 

11 Domínio 

12 Endereço inicial ESXi do pool de IP 

13 Endereço final ESXi do pool de IP 

14 vCenter Server 

(interno) 

Deixe em 

branco se VC 

externo 

Nome de host do vCenter Server 

15 Endereço IP do vCenter Server 

16 Nome de host da Platform Services Controller 

17 Endereço IP da Platform Services Controller 

18 vCenter Server 

(externo) 

Deixe em 

branco se VC 

interno 

Nome de host da PSC (Platform Services Controller, controladora 

de serviços de plataforma) externa (FQDN)  

Deixe em branco se PSC interna 

19 Nome de host do vCenter Server externo (FQDN) 

20 Tenant de SSO do vCenter Server externo 

21 Nome de usuário administrativo e senha existentes 

22 Novos nome de usuário e senha de gerenciamento do VxRail 

23 Nome do datacenter existente 

24 Novo nome de cluster 

25 VxRail 

Manager 

Nome de host do VxRail 

26 Endereço IP do VxRail 

27 Sistema de 

rede 

Máscara de sub-rede 

28 Gateway 

29 Senhas “Root” do ESXi 

30 VxRail Manager e vCenter Server interno 

“administrator@vsphere.local” 

31 vMotion  Endereço inicial do pool de IPs 

32 Endereço final do pool de IPs 

33 Máscara de sub-rede 

34 ID de VLAN 

35 vSAN  Endereço inicial do pool de IPs 

36 Endereço final do pool de IPs 

37 Máscara de sub-rede 

38 ID de VLAN 

39 Redes de 

máquina 

virtual 

 Nome da rede de máquina virtual e ID de VLAN 

40 … (número ilimitado) 

41 Nome da rede de máquina virtual e ID de VLAN 

42 Soluções Registro Nome de host do vRealize Log Insight™ 

43 Endereço IP do vRealize Log Insight™ 

44 Servidor syslog (em vez do Log Insight) 
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Lista de verificação de configuração do VxRail 
 

Rede física 

 Cluster do VxRail: Decida se deseja planejar para nós adicionais além do cluster de três (ou quatro) nós iniciais. 

 Switch de rede: 2 portas de 10 GbE (SFP+ ou RJ-45) ou 4 portas de 1 GbE para cada nó do VxRail. Inicialmente, 
o VxRail tem três ou quatro nós. Você pode ter até 64 nós em um cluster do VxRail. Verifique os requisitos de cabo. 

 Topologia: Decida se você terá uma configuração de um ou vários switches para fins de redundância. 

 Estação de trabalho/laptop: Qualquer sistema operacional com um navegador para acessar a interface do usuário 
do VxRail. As versões mais recentes do Firefox, Chrome, Internet Explorer 10+ são compatíveis. 

 Gerenciamento de banda externa (opcional): Uma porta disponível que dá suporte a 100 Mbps para cada nó do VxRail. 

 

Rede lógica 

Reservar VLANs 

 Uma VLAN de gerenciamento com multicast IPv6 para o tráfego do VxRail, vCenter Server, ESXi 
(o padrão é não marcado/nativo). 

 Uma VLAN com multicast IPv4 para o tráfego de vSAN. 

 Uma VLAN para o vSphere vMotion. 

 Uma ou mais VLANs para as redes de máquina virtual. 

Status 

 Fuso horário. 

 Nome de host ou endereço IP de todos os servidores NTP na rede (recomendado). 

 Endereço IP de todos os servidores DNS na rede (obrigatório, exceto em ambientes isolados). 

 Opcional: Endereço IP, porta, nome de usuário e senha do servidor proxy.  

operacional 

 Decida sobre o esquema de nomenclatura do host ESXi.  

 Reserve três ou mais endereços IP contíguos para hosts ESXi. 

 Decida se você usará um vCenter Server que é externo ou interno ao novo cluster do VxRail.  

 vCenter Server interno: Decida sobre nomes de host para o vCenter Server e o PSC e reserve 
dois endereços IP. 

 vCenter Server externo: Determine o PSC, o nome de host, o usuário de administração 
e o datacenter. Crie um novo usuário de gerenciamento do VxRail. Decida sobre um nome de cluster 
do VxRail. 

 Decida sobre um nome de host e reserve um endereço IP para o VxRail Manager. 

 Determine o endereço IP da máscara de sub-rede e do gateway padrão. 

 Selecione uma senha de root única para todos os hosts ESXi no cluster do VxRail.  

 Selecione uma única senha para o VxRail e o vCenter Server. 

 
vMotion e vSAN 

 Reserve três ou mais endereços IP contíguos e uma máscara de sub-rede para o vSphere vMotion. 

 Reserve três ou mais endereços IP contíguos e uma máscara de sub-rede para o vSAN. 

Soluções 

 Para usar o vRealize Log Insight: Reserve um endereço IP e decidir sobre o nome de host. 

 Para usar um servidor syslog existente: Obtenha o endereço IP ou o nome de host do servidor syslog 
de terceiros.  

Estação de 
trabalho 

 Configure sua estação de trabalho/laptop para acessar o endereço IP inicial do VxRail. 

 Certifique-se de que você também sabe como configurá-lo para acessar o endereço IP do VxRail 
Manager após a configuração. 

Configurar 
o switch 

 Configure a VLAN de gerenciamento selecionada (o padrão é não marcada/nativa). Confirme se 
o multicast IPv6 está configurado/habilitado na VLAN de gerenciamento (não importa se marcada ou 
nativa). 

 Configure as VLANs selecionadas para vSAN, vSphere vMotion e redes de VM.  

 Em ambientes de vários switches, configure as VLANs de gerenciamento e de vSAN para transportar 
o tráfego multicast entre switches. 

 Confirme a configuração e o acesso de rede. 
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Apêndice A: Suporte do NSX no VxRail 

O VxRail dá suporte ao SDN (Software-Defined Networking) do VMware NSX por meio do vCenter Server. 

O vCenter Server oferece uma opção totalmente integrada para SDN e abstração de camada de rede com 

o NSX. A plataforma de virtualização de rede NSX oferece para o sistema de rede o que a VMware oferece para 

computação e armazenamento. Da mesma forma que a virtualização de servidor permite que os operadores 

criem programaticamente, façam snapshots, excluam e restaurem máquinas virtuais baseadas em software sob 

demanda, o NSX permite que as redes virtuais sejam criadas, salvas, excluídas e restauradas sob demanda 

sem a necessidade de reconfiguração da rede física. O resultado basicamente transforma o modelo operacional 

de rede do datacenter, reduz o tempo de provisionamento de rede de dias ou semanas para minutos e simplifica 

drasticamente as operações de rede. O NSX é uma solução não disruptiva implementada em qualquer rede 

IP, incluindo projetos de rede de datacenter existentes ou arquiteturas de fabric de última geração de qualquer 

fornecedor de sistema de rede. 

Com a virtualização de rede, o equivalente funcional de um “hipervisor de rede” reproduz o conjunto completo 

de serviços de sistema de rede da camada 2 à camada 7 (por exemplo, switch, roteamento, controle de acesso, 

firewalls, qualidade de serviço e balanceamento de carga) no software. Assim como as VMs são independentes 

da plataforma de hardware x86 subjacente e permitem que a TI trate os hosts físicos como um pool de 

capacidade de computação, as redes virtuais são independentes do hardware de rede IP subjacente e permitem 

que a TI trate a rede física como um pool de capacidade de transporte que pode ser consumido e reutilizado sob 

demanda. 

O NSX coordena os vSwitches do ESXi e os serviços de rede enviados a eles para as máquinas virtuais 

conectadas para efetivamente oferecem uma plataforma – ou “hipervisor de rede” – para a criação de redes 

virtuais. Semelhante ao modo como uma máquina virtual é um contêiner de software que apresenta serviços de 

computação lógica a um aplicativo, uma rede virtual é um contêiner de software que apresenta serviços de rede 

lógica – switches lógicos, roteadores lógicos, firewalls lógicos, balanceadores de carga lógicos, VPNs lógicas 

e mais – a cargas de trabalho conectadas. Esses serviços de rede e de segurança são entregues em software 

e exigem somente encaminhamento de pacote IP da rede física subjacente. 

Para cargas de trabalho conectadas, uma rede virtual parece e funciona como uma rede física tradicional. 

Cargas de trabalho “veem” os mesmos serviços de rede da camada 2, camada 3 e camadas 4 a 7 que veriam 

em uma configuração física tradicional. Esses serviços de rede agora são instâncias lógicas de módulos 

distribuídos de software em execução no hipervisor no host local e aplicados na interface virtual do vSwitch. 

Os seguintes componentes do NSX são ilustrados na Figura 4:  

 O NSX vSwitch opera em hipervisores de servidor ESXi para formar uma camada de abstração de software entre 
servidores e a rede física. 

 O NSX Controller é um sistema de gerenciamento avançado e de estado distribuído que controla as redes virtuais 
e sobrepõe túneis de transporte. Ele é o ponto de controle central para todos os switches lógicos dentro de uma rede 
e mantém as informações de todas as máquinas virtuais, hosts, switches lógicos e VXLANs. 

 O NSX Edge fornece serviços de gateway e de segurança periférica da rede para isolar uma rede virtualizada. Você pode 
instalar o NSX Edge como um roteador (distribuído) lógico ou como um gateway de serviços. 

 O NSX Manager é o componente de gerenciamento da rede centralizada do NSX, instalado como um dispositivo virtual 
em um host ESXi. 
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Figura 6. Fluxo de informações de componente do NSX: NSX Manager, NSX Controller, 
NSX Edge, NSX vSwitch 

Um NSX Manager associa-se a um só vCenter Server e a várias instâncias do NSX Edge, do vShield Endpoint 

e do NSX Data Security. Antes de instalar o NSX em seu ambiente do vCenter Server, considere a configuração 

de rede e os recursos usando o gráfico a seguir. 

Requisitos de recursos do NSX: 

 Memória Espaço em disco vCPU 

NSX Manager 12 GB 60 GB 4 

NSX Edge: 

 Compacto 

 Grande 

 Extra grande 

 Quad Large 

 

512 MB 

1 GB 

8 GB 

1 GB 

 

512 MB 

512 MB 

4,5 GB (com swap de 4 GB) 

512 MB 

 

1 

2 

6 

4 

vShield Endpoint 1 GB 4 GB 2 

NSX Data Security 512 MB 6 GB por host ESXi 1 

 

Em um cluster do VxRail, os principais benefícios do NSX são operações e gerenciamento da rede consistentes 

e simplificados, além da capacidade de aproveitar a mobilidade e o posicionamento da carga de trabalho 

conectada. Com o NSX, as cargas de trabalho conectadas podem ser movidas livremente entre as sub-redes 

e as zonas de disponibilidade. O posicionamento delas não é dependente da topologia física nem da 

disponibilidade dos serviços de rede física em um local determinado. Tudo o que uma máquina virtual precisa 

de uma perspectiva de sistema de rede é fornecido pelo NSX, independentemente de onde ele reside 

fisicamente. Não é mais necessário provisionar em excesso a capacidade de servidor em cada aplicativo/pod 

de rede. Em vez disso, as organizações podem aproveitar os recursos disponíveis independentemente de onde 

estejam localizados, permitindo maior otimização e consolidação dos recursos. O VxRail é facilmente inserido 

em ambientes existentes do NSX e fornece conscientização sobre o NSX para que os administradores de rede 

possam aproveitar a administração simplificada de rede. Consulte o Guia de Projeto do VMware NSX para obter 

as práticas recomendadas e as considerações de projeto do NSX. 

Para obter mais informações relacionadas ao NSX, consulte o seguinte material: 

 White paper técnico sobre a plataforma de virtualização de rede VMware NSX em 
http://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/VMware-NSX-Network-Virtualization-Platform-WP.pdf 

 Guia de projeto de referência: VMware NSX para vSphere em https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-
network-virtualization-design-guide.pdf 

 White paper sobre transformação hiperconvergente em http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-
hyperconverged-transformation-sddc.pdf 

http://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/VMware-NSX-Network-Virtualization-Platform-WP.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-network-virtualization-design-guide.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/products/nsx/vmw-nsx-network-virtualization-design-guide.pdf
http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-hyperconverged-transformation-sddc.pdf
http://www.vce.com/asset/documents/esg-whitepaper-hyperconverged-transformation-sddc.pdf

