
Acelere cargas de trabalho exigentes, 
economize aborrecimentos administrativos 
e maximize a capacidade de armazenamento 
com o sistema de armazenamento Dell EMC 
Isilon All-Flash 
O Frametest relatou mais throughput e quadros por 
segundo (FPS) no Dell EMC Isilon F800 do que em um 
array do Fornecedor A, o que acelera os tempos de 
conclusão do projeto
Para organizações com cargas de trabalho exigentes de edição de vídeo ou 
aprendizagem automática, a solução de armazenamento escolhida pode ajudar 
a alcançar o sucesso ou ser o motivo do fracasso. Ela pode acelerar as tarefas e reduzir 
os tempos de conclusão, reduzir a sobrecarga de gerenciamento e aproveitar ao 
máximo o armazenamento que você pagou — ou pode atrapalhar suas operações.

No data center da Principled Technologies, comparamos o desempenho das cargas de 
trabalho de alto throughput de mídia e entretenimento no sistema de armazenamento 
NAS Dell EMC™ Isilon® F800 All-Flash com o de uma plataforma semelhante de All 
Flash Storage de um concorrente (aqui chamado de “Fornecedor A”). O sistema de 
armazenamento Isilon F800 forneceu um desempenho significativamente melhor de 
leitura (reprodução de vídeo) e gravação (edição de vídeo), o que significa que os 
videomakers, gerentes de bibliotecas de mídia, arquivistas de vídeo e outros usuários 
focados em mídia podem concluir tarefas mais rapidamente e aumentar a produtividade. 
Além disso, testamos as cargas de trabalho de aprendizagem automática no Dell EMC 
Isilon F810 atualizado, que também oferece compactação. Descobrimos que ele 
ofereceu um desempenho comparável ao do array do Fornecedor A e, ao mesmo 
tempo, mais capacidade de armazenamento utilizável, o que permite que você use 
o armazenamento pelo qual pagou. Além disso, o Dell EMC Isilon F810 foi mais fácil 
de configurar e provisionar do que o array do Fornecedor A. 

Para seus projetos de vídeo, aprendizagem automática e outras cargas de trabalho 
exigentes, comprovamos que os sistemas de armazenamento Dell EMC Isilon 
F800 e F810 All-Flash podem oferecer desempenho comparável ou mais rápido 
em relação à plataforma do Fornecedor A. O Isilon F810 também pode aumentar 
a facilidade de gerenciamento e ainda oferecer mais espaço de armazenamento 
utilizável por meio da compactação.

Até 55% mais  
MB/s e FPS  

ao ler dados*

Reprodução de vídeo 
consistente  

no Dell EMC Isilon F800

Até 47% mais  
MB/s e FPS  

ao gravar dados* 
Edição de vídeo mais rápida 

no Dell EMC Isilon F800

Configure e provisione 
o armazenamento do 

Isilon com mais rapidez 
e facilidade

segundo os testes no Dell EMC 

Isilon F810

* em comparação ao array do Fornecedor A  **com taxa de eficiência de 1,96:1

Obtenha capacidade 
útil 32,3% mais efetiva 
com a compactação**

no Dell EMC Isilon F810

Concluímos os testes do Frametest em um Dell EMC Isilon F800 e todos os outros testes em um 
Dell EMC Isilon F810 atualizado. 
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http://www.principledtechnologies.com


Grandes arquivos de vídeo precisam de armazenamento rápido
Os videomakers e outros usuários de mídia digital de alta qualidade precisam de muitas ferramentas para 
realizar o trabalho diário. Essas ferramentas exigem muito mais desempenho do armazenamento em disco 
rígido (HDD) ou solid state drive (SSD) do que o software de produtividade padrão que muitas empresas 
usam. Todos os dias, esses profissionais gastam horas editando as respectivas sequências para criar 
o vídeo perfeito — e um grande projeto de vídeo em 4K exige muito mais capacidade de armazenamento 
e desempenho do que a workstation ou o laptop corporativo mediano pode oferecer. Os ativos de vídeo 
residem com segurança no data center da empresa, ao qual os colegas podem se conectar para acessar 
as sequências e colaborar de modo a cumprir os objetivos do cliente.

Os atuais vídeos de alta resolução e 4K oferecem excelente visual, mas apresentam um desafio: o volume 
de dados que deve ser disponibilizado aos usuários é simplesmente imenso, o que exige um armazenamento 
extremamente rápido com alto throughput para permitir que os editores trabalhem rapidamente com os ativos 
de vídeo, façam alterações sem esperar que o armazenamento se ajuste e reproduzam os resultados finalizados 
sem nenhuma falha. Caso contrário, as baixas taxas de quadro e as frustrantes pausas podem criar barreiras 
desnecessárias para concluir o trabalho no prazo.

Em nosso data center, usamos o Frametest, um utilitário sintético comparativo que pode avaliar 
o desempenho do armazenamento especificamente para o uso na edição de vídeo. Fizemos teste com 
várias quantidades de nós de armazenamento — até dois chassis completos — com diferentes números 
de clients (funcionários) acessando o armazenamento.

Na maioria desses testes, o Dell EMC Isilon F800 ofereceu mais FPS e mais MB/s no throughput em 
comparação ao storage array para o mercado de midrange do Fornecedor A que também foi testado. 
Durante o teste de gravação, que ofereceu um padrão de E/S semelhante ao da captura ou inclusão de 
vídeo, o Isilon F800 comportou até 47,7% mais FPS e throughput em comparação ao array para o mercado 
de midrange do Fornecedor A. Durante o teste de leitura, que usou um padrão de E/S semelhante ao 
da reprodução de vídeo, o Isilon F800 comportou até 55,1% mais FPS e throughput. Observamos as duas 
disparidades quando nossa solução Dell EMC Isilon F800 tinha dois chassis completos contendo 8 nós 
de armazenamento acessados por 12 clients.

O que é o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon?
A plataforma Dell EMC Isilon é um array de armazenamento de conexão com a rede (NAS) de 
scale-out habilitado pelo sistema operacional OneFS, destinado a abrigar dados não estruturados. 
Os sistemas de armazenamento Isilon vêm de uma das três linhas de produtos que se concentram 
em diferentes tecnologias de armazenamento: tecnologia SSD totalmente flash, um híbrido 
de HDDs SAS e SATA e arrays de arquivamento que usam HDDs SATA. 

Testamos os sistemas de armazenamento NAS de scale-out Isilon F800 e F810 All-Flash. 
De acordo com a Dell EMC, o F800 tem como objetivo combinar “desempenho e escalabilidade 
extremos com eficiência massiva e recursos de nível corporativo”. Cada chassi do Isilon F800 
pode comportar até 60 SSDs e até 924 TB. A Dell EMC lista os possíveis usos para o F800 como 
mídia digital (transmissão, streaming em tempo real ou pós-produção), automação de projetos 
eletrônicos e sequenciamento de RNA e DNA do genoma.1 Saiba mais sobre a plataforma 
Dell EMC Isilon em DellEMC.com/pt-br/Isilon. 

Sobre o Frametest
Para testar o throughput de leitura/gravação, usamos o utilitário Frametest, que simula 
as gravações e leituras em um número de quadros individuais especificado pelo usuário 
a determinada resolução. Isso emula os quadros brutos ou gerados pelo software de 
pós-processamento ou renderização 3D. Para fazer download do Frametest, acesse 
https://support.dvsus.com/hc/pt-br/articles/212925466-How-to-use-frametest.
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Dell EMC Isilon F800

Throughput do teste de gravação (MB/s)*

8.782,1

Array do Fornecedor A
5.947,6

Dell EMC Isilon F800

FPS do teste de gravação*

180,4

Array do Fornecedor A
122,2

Ao permitir que os usuários acessem e 
façam alterações em grandes arquivos de 
vídeo com mais rapidez, o Dell EMC Isilon 
F800 pode aprimorar a produtividade dos 
funcionários que trabalham com esses 
grandes arquivos. Para obter mais resultados 
com outras quantidades de nós e clients, 
consulte o Apêndice A. Para conferir os 
detalhes técnicos das duas soluções, consulte 
o Apêndice B. E para descobrir como 
conduzimos os testes, consulte o Apêndice C.

Dell EMC Isilon F800

FPS do teste de leitura*

488,8

Array do Fornecedor A
315,2

Dell EMC Isilon F800

Throughput do teste de leitura (MB/s)*

23.799,3

Array do Fornecedor A
15.346,8

*Quanto mais, melhor
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Avaliando o desempenho por meio de aprendizagem automática 
e usabilidade geral
A aprendizagem automática é uma forma de inteligência artificial que ajuda as organizações a analisar 
grandes volumes de dados e transformá-los em algo que possa ser usado. Essas exigentes cargas 
de trabalho precisam de recursos robustos de computação e armazenamento e, portanto, os testes 
com os modelos mais usados de aprendizagem automática da TensorFlow podem validar ainda mais 
o desempenho de uma solução de armazenamento. 

Executamos três modelos da TensorFlow (resnet50, googlenet e overfeat) e descobrimos que o Dell EMC 
Isilon F810 e o array do Fornecedor A concluíram as tarefas de aprendizagem automática que testamos.

Para tarefas complexas como a aprendizagem automática, o Dell EMC Isilon F810 e o array do 
Fornecedor A diferem quando se trata de usabilidade: descobrimos que foi mais fácil configurar 
e provisionar o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F810 e não tivemos problemas para fazer 
alterações nas políticas.

Embora nossas experiências de configuração dos arrays tenham sido semelhantes, o sistema de 
armazenamento Dell EMC Isilon F810 ofereceu uma experiência geral mais simples e mais modernizada com 
base em quatro vantagens principais em comparação ao array do Fornecedor A:

• O Isilon tem uma UI mais clara e fácil de usar, que permite aos administradores configurar e provisionar 
o armazenamento conforme necessário.

• O Isilon organiza e agrupa o armazenamento de maneira mais intuitiva do que o array do 
Fornecedor A. O array Isilon que testamos usou todas as 60 unidades para criar um pool único, 
que foi imediatamente disponibilizado como armazenamento de arquivos utilizável. Em seguida, 
nosso administrador poderia aplicar políticas de armazenamento a arquivos e pastas ou globalmente, 
conforme necessário. Os administradores poderiam tratar esse armazenamento como um único pool 
para alterá-lo, ajustá-lo e manipulá-lo conforme necessário. 

• O gerenciamento do Isilon usa mais automação. Por exemplo, o Isilon pode aplicar automaticamente 
as alterações de política em segundo plano (embora os administradores possam ajustar as 
configurações conforme necessário).

• Os administradores têm mais flexibilidade ao alterar as políticas que afetam a redundância 
(nó e unidade), a retenção (snapshots), a eficiência (compactação/desduplicação), o desempenho 
(aleatório versus sequencial) e a segurança (permissões). Depois de configurá-las, os administradores 
podem alterar essas políticas para arquivos, pastas ou globalmente, tudo de maneira não destrutiva.

Imagens/segundo de aprendizagem automática*

Dell EMC Isilon F810
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*Quanto mais, melhor
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Os administradores podem começar a configurar e usar o Isilon com apenas um 
plano geral ou podem configurar e provisionar o armazenamento para se adaptar 
à dinâmica das necessidades. Isso oferece flexibilidade — e os administradores não 
precisam ser especialistas para gerenciar o Isilon. 

Por outro lado, fazer alterações ou mudanças de política para o array do 
Fornecedor A exigiu muito mais preparo e atenção aos detalhes por parte do 
administrador. Isso significa que os administradores devem planejar tudo muito bem 
no início da implementação, já que as alterações posteriores apresentam desafios 
significativos. Em nosso teste prático, tínhamos que executar estas etapas adicionais 
no array do Fornecedor A:

• O método de provisionamento preferido pelo fornecedor exige a atribuição 
de unidades ou partes de unidades a um pool individual em um único nó. 
Em seguida, o array do Fornecedor A agrega esses pools para criar um pool 
virtual maior. Os administradores não podem redimensionar facilmente os 
pools individuais nem alterar a redundância depois que eles são alocados. 
Se um administrador redimensionar os pools ou adicionar outros pools, 
o armazenamento poderá ficar desequilibrado, o que pode afetar o desempenho. 

• Criar um contêiner que inclua volumes atribuídos e alocados. O administrador 
pode expandir esses volumes, mas não reduzi-los. Nesse ponto, 
o administrador deve determinar o tipo de servidor de arquivos de rede a ser 
usado. O administrador atribui o servidor a um volume, atribui o sistema de 
rede a esse servidor e aplica todas as permissões. Ele deve concluir todas as 
etapas anteriores antes de usar o array. 

• Depois de atribuir servidores de arquivos de rede aos volumes, o administrador 
deve configurar a retenção e a eficiência por volume. O array do Fornecedor 
A aplica ajustes adicionais de eficiência no nível do pool. O administrador deve 
agendar as alterações de retenção e eficiência, o que pode fazer com que 
o desempenho do armazenamento seja prejudicado. 

• Se o administrador decidir que não quer que os volumes estejam no 
armazenamento em pool, ele precisará mover os dados para fora dos volumes 
atuais e refazer praticamente tudo desde o início.
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No array do Fornecedor A, o administrador pode alterar apenas as permissões dos arquivos e deve 
aplicar eficiência, retenção, desempenho e redundância no nível do pool ou do volume. Por exemplo, 
se o administrador quisesse alterar a eficiência e a retenção em uma pasta específica, ele precisaria fazer 
isso no nível do volume. Isso se aplica a todas as pastas nesse volume, independentemente de elas 
precisarem das alterações. 

Como é mais fácil de usar, o array Dell EMC Isilon F810 pode ser gerenciado por qualquer número de 
administradores menos experientes em sua equipe de TI. Para gerenciar o array do Fornecedor A, sua 
organização provavelmente precisaria de um grupo de administradores dedicados com experiência 
e conhecimento detalhados sobre a plataforma do Fornecedor A. Escolher o Isilon pode reduzir o tempo 
que o administrador gasta gerenciando a solução, a quantidade de treinamento para o administrador 
do armazenamento que sua organização precisa conduzir ou financiar e a necessidade de contratar 
administradores especializados. 

Obtenha a capacidade de armazenamento pela qual você pagou 
com o Dell EMC Isilon F810
Você precisa de uma solução avançada de armazenamento externo por um motivo: se criar e armazenar 
grandes arquivos, tais como vídeos, você precisará de espaço para mantê-los. É por isso que pode ser 
frustrante quando a capacidade útil de um array não é o que você esperava.

Descobrimos que o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F810 All-Flash oferece mais capacidade 
útil do que o array do Fornecedor A, 22,2% mais capacidade apenas com a proteção de dados mais 
eficiente ou 32,3% mais capacidade com o uso da compactação (isso presume uma taxa de eficiência 
de 1,96:1). Observe que esses números de capacidade se referem ao Dell EMC Isilon F810, que oferece 
agora um novo recurso de compactação para aumentar a capacidade.

Dell EMC Isilon F800

Utilizável efetivo (TB)*

196

Array do Fornecedor A
148

*Quanto mais, melhor
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Como determinamos a capacidade de armazenamento utilizável
Configuramos o array do Fornecedor A com capacidade máxima com 48 discos 
e aproximadamente 42 TB de armazenamento bruto. Depois que provisionamos 
o armazenamento, a capacidade de armazenamento total utilizável caiu para 
27,48 TB ou 65% da capacidade bruta total. Isso significa que os clientes pagam 
por 35% de custos adicionais de armazenamento que não pode ser usado.

Configuramos o array Isilon com 60 discos. No entanto, em um cenário no 
qual o array Isilon F810 está configurado para corresponder ao mesmo número 
de discos (48 discos) e à capacidade do array do Fornecedor A, o array Isilon 
deve ter uma capacidade útil maior de 33,6 TB, o que representa 22,2% mais 
capacidade útil do que o array do Fornecedor A. Essa diminuição dos custos 
adicionais de armazenamento e esse aumento da capacidade útil se devem ao uso 
mais eficiente da codificação de eliminação e da proteção em nível de arquivo, 
em vez da proteção em nível de unidade na configuração de RAID que o array do 
Fornecedor A emprega. Calculamos os números de armazenamento utilizável do 
Isilon usando a taxa de 80% de bruto a utilizável anunciada para os clusters do Isilon 
com cinco ou mais nós (consulte: https://brazil.emc.com/collateral/hardware/white-
papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf para obter os detalhes).

Executamos também um teste de eficiência. Nem todos os storage arrays relatam 
a eficiência de dados da mesma forma. O array do Fornecedor A apresenta uma 
taxa de redução de dados que compara a capacidade útil efetiva com a utilizável 
reportada. Essa taxa considera automaticamente a capacidade bruta sacrificada 
para fins de redundância ao fazer a comparação com a capacidade restante depois 
que os volumes são criados. O Isilon relata uma taxa de eficiência que compara 
a capacidade útil efetiva com a capacidade bruta. Como o Isilon permite que os 
usuários definam as taxas de redundância em nível de arquivo (em vez de volume), 
todos os usuários terão diferentes capacidades perdidas em virtude da redundância. 
Descobrimos que, quando apresentamos um conjunto de dados semelhante aos 
dois arrays, o array do Fornecedor A ofereceu uma taxa de redução de dados de 
2,28:1 versus a taxa de eficiência de 1,96:1 do Isilon. Em virtude da capacidade útil 
menor no array do Fornecedor A, o Isilon pode, na verdade, armazenar mais dados, 
mesmo se uma taxa menor for exibida. Isso ocorre porque a taxa de eficiência 
do Isilon leva em conta a sobrecarga para fins de proteção de dados e é relativa 
ao armazenamento bruto total disponível, enquanto a taxa de redução de dados 
do Fornecedor A se baseia na capacidade de armazenamento muito menor 
disponibilizada depois que a proteção em nível de unidade é aplicada. (Obs.: a taxa 
de eficiência é altamente dependente do conjunto de dados apresentado aos arrays 
e ao volume do conjunto de dados para fins de alta redundância no array Isilon.)

A tabela a seguir mostra a capacidade de ambos os arrays configurados com 
100 TB de armazenamento bruto.

Bruto (TB) Utilizável (TB) Utilizável 
efetivo (TB)

Taxa de redução 
de dados

Taxa 

de eficiência

Fornecedor A 100 65 148 2,28 1,48

Isilon 100 80 196 2,45 1,96

# O Utilizável efetivo (TB) do Fornecedor A = Utilizável (TB) x Taxa de redução de dados. A Taxa de 
eficiência = Utilizável efetivo (TB) / Bruto

## O Utilizável efetivo (TB) do Isilon = Bruto (TB) x Taxa de eficiência. A Taxa de redução de dados = 
Utilizável efetivo (TB) / Utilizável (TB)
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Conclusão
Caso sua organização trabalhe rotineiramente com aplicativos que exigem alto throughput, o armazenamento 
de mais alta qualidade será essencial para oferecer aos funcionários acesso rápido e fácil aos dados para que eles 
possam concluir os projetos no prazo. Em nossos testes que demonstram o desempenho de reprodução e edição 
de vídeo em 4K, descobrimos que o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F800 All-Flash apresentou melhor 
desempenho nos testes de leitura e gravação em comparação ao storage array do Fornecedor A. O throughput 
e o FPS mais altos significam que a experiência de edição e visualização é mais ágil e que os funcionários podem 
trabalhar com mais qualidade e rapidez. O Dell EMC Isilon F810 relacionado também teve bom desempenho, 
lidando com cargas de trabalho exigentes de aprendizagem automática de modo semelhante ao Fornecedor A, 
mas com uma experiência de gerenciamento significativamente melhor. Com benefícios como melhor desempenho 
de throughput, usabilidade aprimorada e mais capacidade de armazenamento utilizável, escolher o sistema 
de armazenamento Dell EMC Isilon All-Flash pode ajudar sua organização a enfrentar os desafios de dados. 

1 “Família de produtos NAS scale-out do Dell EMC Isilon”, acessado em 3 de janeiro de 2019,  
https://www.dellemc.com/resources/pt-br/asset/offering-overview-documents/products/storage/h10541-ds-isilon-platform.pdf.

2 “Dell EMC Isilon OneFS: A technical overview”, acesso em 20 de dezembro de 2018,  
https://brazil.emc.com/collateral/hardware/white-papers/h10719-isilon-onefs-technical-overview-wp.pdf.

Para saber mais sobre o Dell EMC Isilon, acesse DellEMC.com/pt-br/Isilon.
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Começamos testando o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F800 All-Flash. Durante o teste, a Dell EMC 
introduziu o Isilon F810, que adiciona a funcionalidade de compactação de dados. Para testar esse novo recurso, 
a Dell EMC fez upgrade do F800 para o F810, substituindo os HBAs e atualizando a versão do OneFS para 8.1.3. 
Concluímos os testes do Frametest desse relatório no F800 e todos os outros testes no F810.

Concluímos nosso teste prático no sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F800 em 11 de dezembro 
de 2018. Durante os testes, determinamos as configurações apropriadas de hardware e software e aplicamos 
as atualizações conforme elas foram disponibilizadas. Os resultados do Frametest neste relatório refletem 
as configurações que finalizamos em 14 de novembro de 2018 ou antes. 

Concluímos nosso teste prático no sistema de armazenamento Dell EMC Isilon F810 em 7 de junho de 
2019. Durante os testes, determinamos as configurações apropriadas de hardware e software e aplicamos 
as atualizações conforme elas foram disponibilizadas. Os resultados da TensorFlow, de usabilidade e de 
capacidade de armazenamento neste relatório refletem as configurações que finalizamos em 7 de junho 
de 2019 ou antes. 

Inevitavelmente, essas configurações podem não representar as versões mais recentes disponíveis quando 
este relatório for exibido.

Apêndice A: Nossos resultados
Testes de throughput e quadros por segundo

Resumo de gravações no modo de teste — Dell EMC Isilon F800

Nº de clients Nº de nós Taxa de quadros total (FPS) Largura de banda total (MB/s) BW total (Mb/s) % máx. do client

1 1 48,40 2.356,61 18.852,88 94,26%

2 1 41,69 2.029,96 16.239,68 40,60%

3 1 45,56 2.218,40 17.747,20 29,58%

4 1 47,18 2.297,19 18.377,52 22,97%

2 2 96,72 4.709,02 37.672,16 94,18%

4 2 76,66 3.732,30 29.858,40 37,32%

6 2 82,41 4.011,83 32.094,64 26,75%

3 3 120,47 5.865,22 46.921,76 78,20%

6 3 109,86 5.348,32 42.786,56 35,66%

9 3 118,06 5.747,85 45.982,80 25,55%

4 4 116,74 5.683,94 45.471,52 56,84%

8 4 138,40 6.738,58 53.908,64 33,69%

12 4 148,02 7.207,30 57.658,40 24,02%

8 8 166,88 8.124,29 64.994,32 40,62%

12 8 180,38 8.782,14 70.257,12 29,27%
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Resumo de leituras no modo de teste — Dell EMC Isilon F800

Nº de clients Nº de nós Taxa de quadros total (FPS) Largura de banda total (MB/s) BW total (Mb/s) % máx. do client

1 1 45,37 2.209,10 17.672,80 88,36%

2 1 91,44 4.451,99 35.615,92 89,04%

3 1 93,69 4.561,55 36.492,40 60,82%

4 1 94,31 4.591,79 36.734,32 45,92%

2 2 90,80 4.420,93 35.367,44 88,42%

4 2 172,94 8.419,69 67.357,52 84,20%

6 2 176,57 8.596,43 68.771,44 57,31%

3 3 136,93 6.666,66 53.333,28 88,89%

6 3 244,37 11.897,90 95.183,20 79,32%

9 3 251,12 12.226,23 97.809,84 54,34%

4 4 181,76 8.849,20 70.793,60 88,49%

8 4 309,20 15.054,07 120.432,56 75,27%

12 4 321,55 15.655,53 125.244,24 52,19%

8 8 365,81 17.810,53 142.484,24 89,05%

12 8 488,81 23.799,27 190.394,16 79,33%

Resumo de gravações no modo de teste — array do Fornecedor A

Nº de clients Nº de nós Taxa de quadros total (FPS) Largura de banda total (MB/s) BW total (Mb/s) % máx. do client

1 1 23,54 1.146,24 9.169,92 45,85%

2 1 34,39 1.674,46 13.395,68 33,49%

3 1 47,21 2.298,07 18.384,56 30,64%

4 1 57,35 2.792,09 22.336,72 27,92%

2 2 33,19 1.615,98 12.927,84 32,32%

4 2 60,39 2.939,64 23.517,12 29,40%

6 2 79,99 3.893,91 31.151,28 25,96%

3 3 51,26 2.495,55 19.964,40 33,27%

6 3 82,38 4.010,48 32.083,84 26,74%

9 3 107,97 5.256,60 42.052,80 23,36%

4 4 59,30 2.886,78 23.094,24 28,87%

8 4 103,74 5.050,37 40.402,96 25,25%

12 4 123,02 5.989,87 47.918,96 19,97%

8 8 101,24 4.929,16 39.433,28 24,65%

12 8 122,15 5.947,55 47.580,40 19,83%
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Resumo de leituras no modo de teste — array do Fornecedor A

Nº de clients Nº de nós Taxa de quadros total (FPS) Largura de banda total (MB/s) BW total (Mb/s) % máx. do client

1 1 35,15 1.711,16 13.689,28 68,45%

2 1 74,87 3.645,29 29.162,32 72,91%

3 1 115,10 5.603,97 44.831,76 74,72%

4 1 137,37 6.688,15 53.505,20 66,88%

2 2 75,59 3.680,10 29.440,80 73,60%

4 2 136,87 6.663,96 53.311,68 66,64%

6 2 162,12 7.892,97 63.143,76 52,62%

3 3 105,46 5.134,42 41.075,36 68,46%

6 3 168,78 8.217,83 65.742,64 54,79%

9 3 184,90 9.002,49 72.019,92 40,01%

4 4 132,48 6.450,24 51.601,92 64,50%

8 4 185,39 9.026,17 72.209,36 45,13%

12 4 216,03 10.516,86 84.134,88 35,06%

8 8 243,22 11.841,75 94.734,00 59,21%

12 8 315,20 15.346,81 122.774,48 51,16%
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Apêndice B: Informação sobre configuração do sistema
As tabelas abaixo apresentam informações detalhadas sobre os sistemas que testamos. Os dois sistemas de armazenamento eram 
plataformas totalmente flash de alto nível. Nós concluímos os testes da TensorFlow, de usabilidade e de capacidade de armazenamento 
em um array Isilon F810 com upgrade. Para fazer upgrade para o F810, a Dell EMC substituiu os HBAs no array F800 e atualizou 
a versão do OneFS para 8.1.3, que inclui a compactação.

Informações sobre configuração de 
armazenamento Dell EMC Isilon F800 Array do Fornecedor A

Sistema operacional Versão do OneFS: 8.1.2.0 9,4

Número de gavetas de armazenamento 2 2

Número de unidades por gaveta 30 24

Fornecedor e número do modelo 
da unidade Hitachi H4SMR321CLAR1600 [Fornecedor A] X371_S163A960ATE

Tamanho da unidade 1.6 TB 960 GB

Informações de configuração do servidor 12 servidores Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Nome e versão do BIOS 2.8.0

Nome e número de versão/build do sistema 
operacional Microsoft® Windows Server® 2016 

Data das últimas atualizações/patches 
do SO aplicadas 12/1/2018

Política de gerenciamento de energia Desempenho

Processador

Número de processadores 2

Fornecedor e modelo Intel® Xeon® E5-2698 v4

Quantidade de núcleos (por processador) 20

Frequência do núcleo (GHz) 2,20

Módulo(s) de memória

Memória total no sistema (GB) 128 

Número de módulos de memória 4

Fornecedor e modelo Samsung® M393A4K40BB1-CRC

Tamanho (GB) 32 

Tipo PC4-19200

Velocidade (MHz) 2.400 

Velocidade de execução do servidor (MHz) 2.400 

Controladora de armazenamento

Fornecedor e modelo Dell EMC PERC S130

Versão de microcódigo 4.3.0-0002

Armazenamento local

Número de unidades 2

Fornecedor e modelo da unidade Intel SSDSA2CW600G3

Tamanho da unidade (GB) 600

Informações da unidade (velocidade, interface, tipo) SATA de 3 Gb, SSD
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Informações de configuração do servidor 12 servidores Dell EMC PowerEdge FX2 FC630

Adaptador de rede

Fornecedor e modelo QLogic BCM57810 de 10 Gigabit Ethernet (NDIS VBD Client)

Número e tipo de portas 2 x 10 GbE

Versão do driver 7.13.104.0

Compartimento

Gabinete do blade 3 PowerEdge FX2

Ventiladores de refrigeração

Número de ventiladores de refrigeração 8

Fontes de alimentação nº 1

Fornecedor e modelo Dell EMC

Número de fontes de alimentação 2

Voltagem de cada uma (W) 1.600

Fontes de alimentação nº 2

Fornecedor e modelo Dell EMC DD1100E-S0

Número de fontes de alimentação 2

Voltagem de cada uma (W) 1.100

A tabela a seguir detalha os servidores que usamos em nossos testes da TensorFlow.

Informações de configuração do servidor 4 Dell PowerEdge R740

Nome e versão do BIOS 1.6.13

Nome e número de versão/build do sistema 
operacional Ubuntu 18.04 LTS

Data das últimas atualizações/patches do SO 
aplicadas 04/25/19

Política de gerenciamento de energia Desempenho

Processador

Número de processadores 2

Fornecedor e modelo Intel Xeon Platinum 8168

Quantidade de núcleos (por processador) 24

Frequência do núcleo (GHz) 2.7

Escalonamento 4

Módulo(s) de memória

Memória total no sistema (GB) 256 

Número de módulos de memória 8

Fornecedor e modelo Samsung M393A4K40CB2-CTD

Tamanho (GB) 32 

Tipo DDR4 PC4-21300

Velocidade (MHz) 2.666 
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Informações de configuração do servidor 4 Dell PowerEdge R740

Unidade de processamento gráfico (GPU)

Fornecedor e modelo NVIDIA Tesla V100 — PCIe — 16 GB

Número de GPUs 2

Versão do driver 418.40.04

Versão de CUDA 10,1

Controladora de armazenamento

Fornecedor e modelo Dell PERC H740P

Tamanho do cache 8 GB

Versão de microcódigo 50.5.0-1750

Armazenamento local

Número de unidades 2

Fornecedor e modelo da unidade Toshiba THNSF8120CCSE

Tamanho da unidade (GB) 120

Informações da unidade (velocidade, interface, tipo) 6 Gbps, SSD, SATA

Adaptador de rede

Fornecedor e modelo Mellanox ConnectX-3 (CX324A)

Número e tipo de portas 2 de 40 GbE

Firmware 02.42.50.00

Versão do driver OFED 4.5-1.0.1.0

Ventiladores de refrigeração

Fornecedor e modelo Dell 04VXP3

Número de ventiladores de refrigeração 6

Fontes de alimentação

Fornecedor e modelo Dell 450-AEBL

Número de fontes de alimentação 2

Voltagem de cada uma (W) 1.100
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Apêndice C: Como testamos
Configurando o cluster do Dell EMC Isilon F800 para o desempenho do vídeo
Seguindo as diretrizes do white paper de pré-busca baseada em nome de arquivo do Isilon, nós configuramos o Isilon para garantir 
o desempenho ideal de leitura/gravação sequencial de arquivos de vídeo não compactados.

1. Faça log-in no Isilon como root.
2. Digite o comando: sysctl -e isi.access.streaming > /tmp/custom_access.txt
3. Edite custom_access.txt e altere os valores da seguinte maneira:

isi.access.custom1.read_batch=0
isi.access.custom1.prefetch.read_cluster_limit=256
isi.access.custom1.prefetch.aread=0
isi.access.custom1.prefetch.offload=1
isi.access.custom1.prefetch.adaptive=0
isi.access.custom1.prefetch.l1_window_blocks=2048
isi.access.custom1.prefetch.l1_cluster_blocks=256
isi.access.custom1.prefetch.l2_window_blocks=32768
isi.access.custom1.prefetch.l2_cluster_blocks=8192
isi.access.custom1.prefetch.l2_ssd_disable=0
isi.access.custom1.prefetch.l2_by_run=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_unconditional=1
isi.access.custom1.prefetch.l2_batch=1
isi.access.custom1.prefetch.prefetch_by_cluster=1
isi.access.custom1.prefetch.meta_pgs=8
isi.access.custom1.coalescer.cregion_min_size=2097152
isi.access.custom1.coalescer.cregion_max_forced=16
isi.access.custom1.coalescer.coal_falloc=1
isi.access.custom1.fnprefetch.fn_enabled=1
isi.access.custom1.fnprefetch.lookahead=9
isi.access.custom1.fnprefetch.l1_all=1
isi.access.custom1.fnprefetch.size_limit=67108864
isi.access.custom1.write.realloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.writealloc_blocks=0
isi.access.custom1.write.prealloc=1

4. Execute cat /tmp/custom_access.txt >> /etc/mcp/override/sysctl.conf para copiar o arquivo no diretório 
de substituição de configurações.

5. Execute sysctl isi.access.custom1 para confirmar se as configurações estão ativas.
6. Execute isi set -R -l streaming /ifs/<caminho até os dados de teste> para aplicar o modelo de layout 

de streaming.
7. Execute isi set -R -a custom1 /ifs/<caminho até os dados de teste> para aplicar o modelo de padrão 

de acesso de streaming.
8. Execute isi get /ifs/<caminho para os dados de teste> para confirmar se as configurações foram aplicadas.

Adquirindo dados de desempenho com o Frametest
O Frametest é um utilitário de plataforma cruzada para avaliar a capacidade de um file system lidar com dados de streaming, como uma 
sequência de quadros que seria gerada pelo software de captura ou edição de vídeo. O software pode ser configurado para testar uma 
variedade de tamanhos de quadro, durações e padrões de leitura/gravação: https://support.dvsus.com/hc/en-us/articles/212925466-
How-to-use-frametest.

1. Instale e atualize o Windows Server 2016 em 12 hosts.
2. Configure duas NICs de 10 Gb por host, cada uma com um IP estático na rede de armazenamento.
3. Ative os jumbo frames/MTU 9000 em todas as NICs.
4. Copie o frametest.exe no diretório C:\VidTest de cada host.
5. Crie uma matriz de teste para verificar o desempenho por nó, bem como todo o cluster de armazenamento. Mapeie as 

unidades de rede para permitir que cada host se comunique com um IP individual no nó de armazenamento, em vez do IP com 
balanceamento de carga, para controlar como a carga é distribuída.

6. No Isilon, execute isi_flush em cada nó. Nos sistemas de armazenamento sem um comando de flush integrado, use o medidor 
de I/O para os nós de destino individualmente com cada host e grave dados repetidos por 15 minutos para nivelar o cache antes 
do próximo teste.

7. Em cada host, execute simultaneamente o comando a seguir para gravar quadros 4K no armazenamento testado. 
frametest.exe -w4k -n6000 -t20 -p15 -x<nome do arquivo>.csv <caminho do arquivo de destino>

8. Quando esse teste for concluído, conecte-se ao armazenamento e faça flush dos caches.
9. Em cada host, execute simultaneamente o comando a seguir para ler os quadros 4K que foram gravados no armazenamento 

testado.frametest.exe -r -n6000 -t20 -p15 -x8<nome do arquivo>.csv <caminho do arquivo de destino>

10. Repita as etapas 6 a 9 para cada ponto de dados na matriz de teste e, em seguida, organize os resultados.
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Executando testes de aprendizagem automática no F810 com a TensorFlow
Para os testes da TensorFlow, configuramos quatro servidores Dell EMC PowerEdge R740, cada um com duas GPUs NVIDIA Tesla V100. 
Instalamos o Ubuntu 18.04 em cada servidor e instalamos os contêineres do NVIDIA Docker em cada servidor para executar a carga 
de trabalho. Criamos um conjunto de dados de 137 GB e o copiamos 100 vezes para chegar a aproximadamente 13,7 TB. Executamos 
três dos modelos mais usados da TensorFlow em relação ao conjunto de dados — resnet50, googlenet e overfeat — e registramos as 
imagens/segundo quando o teste foi concluído.

Atualizando e configurando o sistema operacional
Depois de definir as configurações do BIOS para o desempenho máximo, nós instalamos o Ubuntu 18.04 LTS em cada servidor. 
Atualizamos o sistema operacional e instalamos os pré-requisitos do contêiner do NVIDIA Docker. Executamos as seguintes etapas 
em cada servidor:

1. Fazer log-in no sistema operacional como usuário root.
2. Atualizar o sistema operacional e reinicializá-lo:

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
Instalar o driver NVIDIA:
sudo apt-get install -y apt-transport-https curl
cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cuda.list > /dev/null
deb https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64 /
EOF
curl -s \
https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1804/x86_64/7fa2af80.pub \
 | sudo apt-key add –

cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/preferences.d/cuda > /dev/null
Package: *
Pin: origin developer.download.nvidia.com
Pin-Priority: 600
EOF
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y --no-install-recommends cuda-drivers
sudo reboot

3. Verificar se os drivers NVIDIA foram instalados corretamente:

nvidia-smi

Instalando o contêiner do NVIDIA Docker
1. Instale o Docker:

sudo apt-get install -y ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release 
-csstable"

2. Instale o NVIDIA Docker:

curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | \
 sudo apt-key add –
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
sudo usermod -aG docker $USER
sudo reboot

3. Extraia e execute a imagem da TensorFlow:

sudo nvidia-docker create --name=${CONTAINER_NAME} --shm-size=1g --ulimit memlock=-1 --privileged 
-v ${DATA_DIR}:${DATA_DIR} -v ${TRAIN_DIR}:${TRAIN_DIR} -i nvcr.io/
nvidia/tensorflow:19.03-py3 

Acelere cargas de trabalho exigentes, economize aborrecimentos administrativos e maximize a capacidade  Agosto de 2019 (revisado) | 16 
de armazenamento com o sistema de armazenamento Dell EMC Isilon All-Flash



Instalando e executando o benchmark
1. Extraímos o benchmark tf_cnn_benchmark do repositório GitHub da TensorFlow. Ajustamos a extensão da execução e o tamanho 

da amostra para garantir a temperatura da GPU em estado estável. Para fazer essas alterações, execute os seguintes comandos 
dentro do contêiner do NVIDIA Docker em cada servidor:

2. Pull tf_cnn_benchmark:

cd /tensorflow

git clone https://github.com/tensorflow/benchmarks.git -b cnn_tf_v1.13_compatible --single-branch

3. Inicialize os benchmarks da TensorFlow:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_
benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet50 --data_name=imagenet
nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/tf_cnn_

benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py --model=resnet56 --data_name=cifar10

4. Execute os benchmarks:
a. Todos os testes:

nvidia-docker exec ${CONTAINER_NAME} ${AFFINITY_CMD} ${PYTHON} -u /tensorflow/benchmarks/scripts/

tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py ${TS_PARAMS}

b. Alternando entre FP16 e FP32:

FP16: --use_fp16=True

FP32: --use_fp16=False

Montando o armazenamento NFS e preparando os dados de imagenet
Depois de preparar o benchmark, nós montamos o armazenamento NFS e preparamos o conjunto de dados imagenet. Assim que 
criamos o conjunto de dados inicial, nós o copiamos e renomeamos 100 vezes para aumentar o tamanho total do conjunto de dados de 
137 GB para 13,7 TB.

1. Adicione o seguinte ao arquivo /etc/fstab para o armazenamento NFS (ajuste o endereço IP e o nome de montagem conforme 
necessário para sua configuração de rede e armazenamento NAS):

192.168.42.21:/ifs/tf/data /tf/data nfs rw,relatime,vers=3,rsize=1048576,wsize=1048576, 
namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountvers=3,mountpo

rt=300,mountproto=tcp,local_lock=none,_netdev 0 0

2. Faça download e compile o conjunto de dados imagenet como um fragmento único (isso pode levar várias horas para ser 
concluído):

NAME=tf_test
PYTHON=python3
DATA_DIR=/tf/data
MODELS_BRANCH=r1.13.0
IMAGENET_DIR=${DATA_DIR}/imagenet
TF_USERNAME=
TF_PASSWORD=
TRAIN_SHARDS=1
VALIDATION_SHARDS=1
NUM_THREADS=1
nvidia-docker stop ${NAME}
echo "cd ${DATA_DIR} && rm -rf models && git clone https://github.com/tensorflow/models.git -b 
${MODELS_BRANCH} --single-branch" | nvidia-docker start -i ${NAME
}

echo "cd ${DATA_DIR}/models/research/inception && sed -i 's/wget "/wget -nd -c "/' inception/
data/download_imagenet.sh && sed -i '/\${BUILD_SCRIPT}/a --train_sh

ards=${TRAIN_SHARDS} --validation_shards=${VALIDATION_SHARDS} --num_threads=${NUM_THREADS} \\\' 
inception/data/download_and_preprocess_imagenet.sh && bazel buil

d //inception:download_and_preprocess_imagenet && IMAGENET_USERNAME=${TF_USERNAME} IMAGENET_
ACCESS_KEY=${TF_PASSWORD} bazel-bin/inception/download_and_preproces

s_imagenet ${IMAGENET_DIR}" | nvidia-docker start -i ${NAME}

3. Duplique o fragmento do conjunto de dados 100 vezes e o renomeie adequadamente. Exemplo:

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00000-of-00099

cp imagenet_1x/train-00000-of-00001 imagenet_100x/train-00001-of-00099
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Ajuste do modelo de servidor:
Para cada modelo, variamos batch_size, variable_update e all_reduce_spec. Executamos as configurações diversas em relação a uma 
contagem fixa de num_batches para cada modelo, que variou de modelo a modelo. Adicionamos a sintaxe de amostra da execução 
do teste abaixo. Nos locais com <variável>, o parâmetro de requisito dessa configuração precisa ser transmitido.

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=<variável> --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=<variável> --num_batches=<variável> --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=<variável> --local_parameter_device=<variável> 

--all_reduce_spec=<variável> 

Exemplo:

--num_gpus=2 --data_format=NCHW --model=alexnet --data_name=imagenet --data_dir=/tf/data/
imagenet_100x --use_fp16=True --batch_size=2048 --num_batches=3000 --op
timizer=sgd --distortions=False --variable_update=replicated --local_parameter_device=gpu --all_
reduce_spec=nccl

Teste de eficiência de armazenamento no Dell EMC Isilon F810 
Nós utilizamos oito datastores (um por nó no Isilon e dois por nó no array do Fornecedor A) usando configurações de armazenamento 
padrão nos dois storage arrays. Usamos a ferramenta comparativa de código aberto Vdbench versão 5.04.07 como um gerador 
de cargas de trabalho de E/S de disco e empregamos o VMware HCIBench versão 2.0 para implementar as VMs de teste, coordenar 
as cargas de trabalho e agregar os resultados do teste. Configuramos 8 VMs de teste do Linux com 8 VMDKs de 200 GB por array. 

Implementando a VM da controladora do HCIBench
Baixamos o HCIBench versão 2.0 de https://labs.vmware.com/flings/hcibench e o implementamos em nosso servidor de infraestrutura. 
Baixamos também o Vdbench 5.04.07 de https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html.

1. Faça log-in no vCenter Server.
2. Clique com o botão direito do mouse em Datacenter.
3. Clique em Deploy OVF Template.
4. Selecione Local file e clique em Browse.
5. Selecione HCIBench_2.0.ova e clique em Open.
6. Clique em Next.
7. Na tela Select name and location, clique em Next.
8. Selecione o host da infraestrutura e clique em Next.
9. Na tela Review details, clique em Next.
10. Na tela Accept license agreement, clique em Accept duas vezes e clique em Next.
11. Na tela Select storage, escolha um datastore para hospedar o appliance e clique em Next.
12. Na tela Select network, selecione a VM e as redes de gerenciamento e clique em Next.
13. Na tela Customize template, digite as configurações de rede e as credenciais de root e clique em Next.

14. Na tela Ready to complete, clique em Finish.

Configurando o HCIBench
1. Navegue para http://HCIBench_IP:8443/ e faça log-in usando as credenciais de root.
2. Especifique as seguintes informações sobre o ambiente vSphere:

• Hostname ou IP do vCenter
• Nome de usuário e senha do vCenter
• Nome do datacenter
• Nome do cluster
• Nome da rede
• Nome do datastore
• Hosts
• Nome de usuário e senha do host

3. Em Upload the Vdbench File, clique em Choose File e selecione o arquivo vdbench50407.zip.
4. Selecione Open e clique em Upload Vdbench.

5. Clique em Save Configuration.
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Implementando VMs guest do Vdbench e executando o teste
Implementamos oito VMs, cada uma com oito discos de dados. 

1. Navegue para http://HCIBench_IP:8443/ e faça log-in usando as credenciais de root.
2. Informe as seguintes especificações da VM guest:

• Prefixo do nome da VM = TestVM
• Número de VMs = 8
• Número de discos de dados = 8 
• Tamanho dos discos de dados = 200 GB 

3. Em Upload a Vdbench parameter file, clique em Choose File.
4. Selecione o arquivo de parâmetros apropriado e clique em Open.
5. Clique em Upload Parameter File.
6. Em Select a Vdbench parameter file, clique em Refresh.
7. Selecione o arquivo de parâmetros apropriado e clique em Save Configuration.

8. Clique em Test.

Preenchendo dados de VMDKs
Usamos gravações sequenciais de 256 KB para preencher os VMDKs com dados.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=wd_prefill,sd=*,xfersize=256k,rdpct=0,seekpct=eof
rd=prefill_1,wd=wd_prefill,iorate=max,interval=30,elapsed=100h,threads=1

Testando o desempenho da redução de dados
Para fazer esse teste, executamos os testes de redução de dados imediatamente após a conclusão do preenchimento da redução 
de dados.

compratio=4
dedupunit=8k
dedupratio=3
dedupsets=5%
sd=sd1,lun=/dev/sda,openflags=o_direct
sd=sd2,lun=/dev/sdb,openflags=o_direct
sd=sd3,lun=/dev/sdc,openflags=o_direct
sd=sd4,lun=/dev/sdd,openflags=o_direct
sd=sd5,lun=/dev/sde,openflags=o_direct
sd=sd6,lun=/dev/sdf,openflags=o_direct
sd=sd7,lun=/dev/sdg,openflags=o_direct
sd=sd8,lun=/dev/sdh,openflags=o_direct
wd=s1w,sd=(sd1),xfersize=128k,seekpct=100,rdpct=0
rd=rand_w_1,wd=s1w,iorate=max,interval=10,elapsed=1h,warmup=60,threads=8
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Principled Technologies é uma marca registrada da Principled Technologies, Inc.
Todos os outros nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

ISENÇÃO DE GARANTIAS; LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:
A Principled Technologies, Inc. tomou todas as medidas justificáveis para garantir a precisão e a validade de seus testes, entretanto, a Principled Technologies, Inc., 
isenta-se especificamente de qualquer garantia, explícita ou implícita, relacionada aos resultados e à análise dos testes, sua precisão, integridade ou qualidade, 
incluindo qualquer garantia implícita de adequação a qualquer finalidade específica. Todos os indivíduos ou entidades que venham a se basear nos resultados 
de qualquer teste devem fazer isso por sua conta e risco, e concordar que a Principled Technologies, Inc., seus funcionários e subcontratantes não devem ser 
responsabilizados de maneira nenhuma por qualquer reivindicação de perda ou dano decorrente de qualquer erro ou defeito alegado em qualquer procedimento 
de teste ou resultado. 

A Principled Technologies, Inc., não pode ser responsabilizada em nenhuma circunstância por danos indiretos, especiais, fortuitos ou consequenciais relacionados 
a seus testes, mesmo que seja informada sobre a possibilidade desses danos. A responsabilidade da Principled Technologies, Inc., inclusive por danos diretos, 
não deve ultrapassar em nenhuma circunstância os valores pagos relacionados aos testes da Principled Technologies, Inc. As únicas e exclusivas ações cabíveis por 
parte do cliente estão definidas neste documento.

Este projeto foi encomendado pela Dell EMC.
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Veja a versão original em inglês desse 
relatório em http://facts.pt/ovmljwi

http://www.principledtechnologies.com/index
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