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Visão geral da solução

1  Forrester Research commission by 
Dell EMC, “The Total Economic Impact of 
Dell EMC Ready Solutions for AI, Machine 
Learning with Hadoop”, agosto de 2018 

2  CNBC com, “One quarter of CFO 
Council members say A I  is ‘critical’ 
to their companies”, junho de 2017 

3  IDC FutureScape, “Worldwide Analytics, 
Cognitive/AI and Big Data 2017 
Predictions”, dezembro de 2016 

O futuro da inteligência artificial é agora
A inteligência artificial (IA) e seus modelos de computação de apoio (aprendizagem automática 
e deep learning) são, na verdade, tecnologias que já existem há décadas, mas só agora estão 
começando a decolar  Por que IA está fazendo tanto sucesso agora? O motivo, provavelmente, 
é uma convergência de várias forças  Primeiro, o setor está fazendo avanços incríveis em IA, 
especialmente na aprendizagem profunda  A HPC (High‑performance Computing, computação 
de alto desempenho) está disponibilizando o poder de computação avançado para uma 
variedade muito maior de empresas a um valor acessível  Terceiro, a disponibilidade dos dados 
para alimentar a IA é muito maior, e mais dados são produzidos a cada segundo 

Assim, está criada a oportunidade para que você identifique rapidamente as tendências 
e os testes padrões que, de outra maneira, seriam difíceis e demorados de detectar  
Independentemente do segmento vertical do seu setor, a IA, a aprendizagem automática 
e o deep learning podem mudar tudo  Se você está apenas começando, ou se já trabalha 
com IA, aprendizagem automática e deep learning há algum tempo, a Dell EMC pode 
ajudar a capitalizar sobre os avanços tecnológicos mais recentes, economizando tempo e 
dinheiro, e reduzindo o risco 

Expandir os limites de IA, aprendizagem automática e deep learning
A Dell EMC está na vanguarda da IA, fornecendo a tecnologia que possibilita o amanhã, hoje  A 
Dell EMC oferece um portfólio exclusivo de tecnologias, entre estações de trabalho, servidores, 
sistemas de rede, armazenamento, software e serviços, para criar as soluções de HPC e de 
análise de dados que sustentam implementações bem‑sucedidas de IA, aprendizagem automática 
e deep learning  Além disso, a Dell EMC investiu na criação de um portfólio de soluções prontas, 
simplificando a infraestrutura de TI para trazer insights mais rápidos e mais profundos  Você pode 
contar com a equipe de especialistas da Dell EMC para ajudar você a se adaptar à medida que a 
IA, a aprendizagem automática e o deep learning evoluem ao longo do tempo 

IA simplificada
As Dell EMC Ready Solutions for AI foram validadas com pilhas de hardware e software 
otimizadas para acelerar as iniciativas de IA, reduzindo o tempo de elaboração de uma 
nova solução para 6 a 12 meses1  Elas aumentam a produtividade do cientista de dados, 
oferecendo espaços de trabalho de autoatendimento, permitindo que cada cientista de 
dados configure o ambiente a partir de uma biblioteca de modelos e frameworks de IA em 
apenas cinco cliques  Os clientes relatam que as Dell EMC Ready Solutions for AI, machine 
learning with Hadoop® podem ajudar a aumentar a produtividade dos cientistas de dados 
em até 30% 1 As operações de TI também são simplificadas com um só console para 
monitorar a integridade e a configuração do cluster 

Insights mais rápidos e profundos de IA
As Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA proporcionam um 
desempenho sem precedentes para deep learning em escala com os principais 
servidores Dell EMC PowerEdge, GPUs da NVIDIA®, sistema de rede de alta velocidade e 
armazenamento NAS de scale‑out totalmente em flash do Dell EMC Isilon  Projetadas para 
desempenho acelerado ao eliminar gargalos de I/O, as Dell EMC Ready Solutions for AI 
oferecem acesso rápido a conjuntos de dados maiores para ajudar a melhorar a precisão do 
modelo, enquanto a inferência em escala pode trazer respostas acionáveis em tempo real 

Expertise comprovada em IA
Para aprimorar o sucesso do cliente, a Dell EMC inclui serviços premiados com as Ready 
Solutions for AI  Os Dell EMC Consulting Services oferecem orientação especializada para 
preencher a lacuna entre TI, cientistas de dados e linhas de negócios  Além de engenheiros 
de nível internacional, o HPC and AI Innovation Lab conta com os supercomputadores mais 
rápidos do mundo e extensas parcerias no setor, reunindo uma comunidade das mentes 
mais brilhantes focadas no uso de aprendizagem automática, deep learning e IA 

69,2% dos CFOs
do entrevistados disseram que a 
inteligência artificial e a aprendizagem 
automática são "extremamente 
importantes" ou "muito importantes" 
para a empresa2

75%
do desenvolvimento corporativo e de 
representante independente de software 
(ISV) incluirá IA ou a aprendizagem 
automática em pelo menos uma aplicação 3

https://brazil.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://brazil.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://brazil.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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Você está enfrentando algum desses desafios?

“IA é muito complexa ”
Os clientes relatam que pode levar de 12 a 18 meses para arquitetar uma nova solução 
com software, hardware, POC e seleção de fornecedores 1Como cada fornecedor se 
concentra na própria peça, com pouca integração entre hardware e software, os clientes 
devem conhecer servidores, GPUs, redes e armazenamento  Daí, eles devem escolher um 
sistema operacional que seja compatível com as bibliotecas e frameworks de aprendizagem 
automática e deep learning que os cientistas de dados usam  Assim que tudo está 
montado, a integração e o ajuste inadequados podem levar a trabalhos com falha, 
incompatibilidades de versão de software ou configurações desbalanceadas, resultando na 
subutilização de recursos  E, cada cientista de dados pode ter uma combinação exclusiva 
de frameworks e bibliotecas que ele precisa para o trabalho, tornando a manutenção 
contínua do ambiente uma tarefa complexa e demorada 

“Não conseguimos tirar total proveito de nossos dados, e os resultados 
são muito lentos ”
Os dados estão crescendo a uma taxa astronômica, e é impossível tirar o máximo proveito 
deles manualmente para obter insights  A velocidade da imagem automatizada e a 
detecção de padrões podem ajudar a trazer insights mais rápidos  E com os conjuntos 
de dados de histórico, seus clientes podem obter insights mais profundos sobre, por 
exemplo, o comportamento de compra  Embora a maioria saiba que a automação pode 
trazer insights mais rápidos, melhores e mais profundos, algumas pessoas não sabem 
como efetivamente aproveitar e dimensionar os recursos existentes enquanto maximizam a 
utilização das cargas de trabalho de IA 

"Não temos expertise internamente "
A IA os paradigmas de computação relacionados estão surgindo rapidamente, e muitas 
organizações não tiveram tempo para desenvolver as habilidades necessárias para 
projetar, implementar e gerenciar avançados arquiteturas avançadas de IA, aprendizagem 
automática e deep learning  Isso é especialmente evidente à medida que os clientes 
evoluem de projetos de IA para ambientes de nível de produção 

Noções básicas de IA, aprendizagem automática e deep 
learning
Esses três conceitos estão intimamente interligados  A IA é um termo amplo, e 
aprendizagem automática e deep learning são as técnicas que tornam a IA possível 

A aprendizagem automática refere‑se ao processo de "treinamento" da máquina, 
fornecendo grandes volumes de dados a algoritmos que dão a ela a capacidade de 
aprender a executar a tarefa  O deep Learning é uma técnica de aprendizagem automática 
que utiliza redes neurais como a arquitetura subjacente para modelos de treinamento 

O treinamento de modelos de deep learning faz uso intenso de computação, e os 
resultados são tão rápidos quanto o componente mais lento de qualquer solução  Os 
modelos são treinados mais rapidamente com uma computação veloz, um armazenamento 
com muita memória e um sistema de rede de grande largura de banda 

Saiba mais sobre a diferença entre IA, aprendizagem automática e deep learning 

“ O The HPC and AI Innovation 
Lab oferece aos nossos clientes 
acesso à tecnologia de ponta, 
como os produtos da Dell EMC 
de última geração, Scalable 
System Framework da Intel®, 
InfiniBand® da Mellanox®, 
NVIDIA GPUs, software da 
Bright Computing® e muito 
mais ” Os clientes podem nos 
trazer suas cargas de trabalho, e 
podemos ajudá‑los a ajustar uma 
solução antes que a tecnologia 
fique amplamente disponível "

— Garima Kochhar, Engenheira 
principal sênior de sistemas 

 
Saiba mais sobre Dell EMC HPC 

and AI Innovation Lab 

" Um dos pontos mais 
empolgantes do deep learning 
é pegar vários problemas 
que costumavam ser muito 
especializados e transformá‑los 
em um problema de engenharia, 
para que as pessoas, mesmo sem 
muita experiência no domínio, 
consigam resolver problemas 
difíceis em muitos domínios 
diferentes  E, por causa disso    
o deep learning será aplicado 
amplamente em um monte de 
lugares surpreendentes ”

‑Bryan Catanzaro, Ph D ,  
Vice‑presidente, Pesquisa aplicada 

em deep learning na NVIDIA 

Saiba mais 

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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Casos de uso de IA, aprendizagem automática e deep learning
Área de saúde 
e ciências 
biomédicas

Serviços 
financeiros

Segurança 
e defesa 
governamental

Mídia e 
entretenimento

• Interação com 
medicamentos

• Detecção de 
câncer

• Predição de 
doenças crônicas

• Detecção de 
drogas

• Mutação de genes

• Saneamento

• Prevenção contra 
fraudes

• Gerenciamento de 
riscos

• Previsões de 
investimento

• Atendimento ao 
cliente

• Assistentes 
digitais

• Segurança da rede

• Reconhecimento 
facial

• Vídeo‑vigilância

• Segurança 
cibernética

• Criação de 
imagens de 
satélite

• Previsão de 
eventos

• Serviços de 
emergência

• Legendas de 
vídeos

• Pesquisa com 
base em conteúdo

• Tradução em 
tempo real

• Processamento de 
linguagem

• Sugestões de 
conteúdo com 
base em seleções 
ao longo do tempo

Indústria Energia Transporte Varejo

• Sistemas 
inteligentes de 
produção

• Análise e 
otimização de 
produção e 
demanda

• Manutenção 
preventiva

• Inteligência de 
relacionamento

• Qualidade de 
produto e serviço

• Geração de 
energia eólica

• Previsão de 
potencial de 
energia solar

• Otimização de 
produção de 
petróleo

• Previsão do tempo

• Previsão de 
demanda de 
consumo

• Veículos 
autônomos

• Detecção de 
pedestres e 
objetos

• Rastreamento de 
pista e padrões de 
tráfego

• Manutenção 
preventiva

• Avaliação de 
riscos

• Planejamento de 
oferta e demanda

• Prevendo o 
comportamento 
de compra

• Prevenção de 
perda

• Oportunidade de 
venda conjunta e 
venda cruzada

• Monitoramento 
do movimento 
do cliente e do 
produto

4  Nasdaq com, “Intel’s Future Lies with 
Artificial Intelligence”, junho de 2017 

“ ‘Apoiada pela Lei de Moore e 
alimentada por uma avalanche 
de dados, a IA está no centro 
da maioria das inovações 
tecnológicas de hoje ” Com 
soluções e casos de uso 
liderados por inteligência 
artificial abrangendo agricultura, 
esportes, instituições 
financeiras, carros autônomos, 
área de saúde, educação e muito 
mais, a corrida para entrar no 
mercado em ebulição deverá 
ficar cada vez mais competitiva  
Com foco em IA, a Intel está se 
preparando para ficar à frente 
de seus concorrentes com 
inovações tecnológicas "4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Dell EMC Ready Solutions for AI
As Dell EMC Ready Solutions for IA são baseadas em uma abordagem de componentes 
modulares dimensionáveis, para que elas possam crescer para atender às necessidades do 
cliente no futuro 

As Dell EMC Ready Solutions for AI, incluindo machine learning with Hadoop e deep 
learning with NVIDIA, abrangem software, servidores, sistemas de rede, armazenamento e 
serviços otimizados para cargas de trabalho de IA 

As Dell EMC Reference Configurations são configurações recomendadas usando estações 
de trabalho ou servidores Precision para inferência e treinamento  Os Intel AI Builders têm 
arquiteturas de referência e uma comunidade 

Dell EMC Ready Solutions for AI machine learning with Hadoop
O Dell EMC machine learning with Hadoop tem como base o poder das Dell EMC Ready 
Solutions for Hadoop, criadas em parceria com a Intel® e a Cloudera®  O projeto inclui um 
pacote de soluções com a otimização da ciência de dados e do framework, para que você 
possa se recuperar rapidamente 

Se você está executando o Apache® Spark®, pode aproveitar a biblioteca de deep learning 
distribuída BigDL para o Apache Spark e ter acesso a um caminho mais rápido para 
possibilitar a aprendizagem automática e tornar o deep learning mais acessível  O BigDL 
integra‑se aos frameworks e ferramentas do Apache Hadoop, possibilitando deep learning 
no mesmo cluster Hadoop/Spark onde os dados são armazenados 

Especificações técnicas do Dell EMC machine learning with Hadoop

Nó principal

Computação 1 x PowerEdge R640

Processador Intel Xeon® Gold 6154 dimensionável

Memória RDIMM de 1,92 GB (12 x 16 G) a 2666 MT/s, dual rank

Disco de dados SSD SATA de 960 GB de uso misto use 6Gbps 512e 2 5" drive 
hot‑plug, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW
1 x SSD SATA de 1,92 TB de uso misto 6 Gbps 512e drive 
hot‑plug de 2 5", S4600, 3 DWPD, 10512 TBW

Disco do SO SSD SATA de 480 GB de uso misto use 6Gbps 512e 2 5" drive 
hot‑plug, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Placa de rede Mellanox ConnectX®‑4 Lx EN dual port 25GbE SFP28 rNDC

Distribuição do Hadoop Cloudera Data Science Workbench

Nós do operador

Computação 2 x PowerEdge R640

Processador Intel Xeon Gold 6154 dimensionável

Memória RDIMM de 1,92 GB (12 x 16 G) a 2666 MT/s, dual rank

Disco de dados SSD SATA de 960 GB de uso misto use 6Gbps 512e 2 5" drive 
hot‑plug, S4600, 3 DWPD, 5256 TBW

Disco do SO SSD SATA de 480 GB de uso misto use 6Gbps 512e 2 5" drive 
hot‑plug, S4600, 3 DWPD, 2628 TBW

Placa de rede Mellanox ConnectX‑4 Lx EN dual port 25GbE SFP28 rNDC

Distribuição do Hadoop Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
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Nós Hadoop

Infraestrutura 3 x PowerEdge R740xd

Operador 7 x PowerEdge R740xd

Sistema de rede

Comutadores Aproveite o sistema de rede a partir do seu cluster Hadoop 
existente ou Dell EMC Networking Z9100‑ON 25Gbe
Dell EMC Networking S3048‑ON

Serviços

Consultoria Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with 
Hadoop Foundation (2 semanas)
Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with 
Hadoop Data Pod (mínimo 4 semanas e opcional)

Implementação Implementação personalizada

Suporte ProSupport
ProSupport Plus recomendado, mas opcional

Financiamento Modelos de consumo flexíveis, leasing, crédito empresarial e 
outras opções de financiamento variam de acordo com o país

Personalização para necessidades específicas de carga de trabalho

Software Cloudera Enterprise Data Hub, Spark, Cloudera Data Science 
Workbench, Dell EMC Data Science Provisioning Engine

Frameworks/
bibliotecas

BigDL

Configuração, 
otimização, 
benchmark e ciência 
de dados

Implementação, hardware, software, API, modelos

5  “The Total Economic Impact of the Dell EMC 
Ready Solutions for Hadoop”, comissionada 
pela Dell EMC | Intel, maio de 2018 

As Ready Solutions 
for Hadoop produzem 
resultados5

2 vezes
ROI

US$ 4,1 milhões
mais receita adicional

$15M
de economia de armazenamento e 
transmissão de dados

US$ 1,4 milhão
de economia por reduzir fraude

30%
de melhoria na produtividade de ciência 
dos dados

20%
de redução de fraude

Menos de 6
meses de retorno do investimento

$540k
de economia na eficiência da 
administração do sistema por ano

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
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Oferece um desempenho 2,9 
vezes melhor que as ofertas 
do concorrente 6 

Economize até 12 meses em 
comparação com o próprio7

30 mil especialistas em 
Serviços disponíveis em 
tempo integral para ajudar 
na jornada até a IA8

 
6 “ESG Technical Review: Accelerating the 
Artificial Intelligence Journey with Dell EMC 
Ready Solutions for AI”, agosto de 2018

7 “The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop”, 
comissionada pela Dell EMC | Intel, agosto de 2018

8 “Dell Technologies Key Facts”, fevereiro de 2018

9  80Level, “NVIDIA Tesla V100: The Best 
Processor for AI Research”, maio de 2017 

Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA
O Dell EMC Deep Learning with NVIDIA oferece um pacote otimizado para GPU que pode 
economizar tempo valioso de projetos de deep learning  Os engenheiros da Dell EMC 
podem ajudar você a configurar, testar e ajustar hardware e software habilitados por 
GPU, com serviços incluídos para ajudar os cientistas a descobrirem informações mais 
rapidamente sobre os dados 

O Dell EMC Deep Learning with NVIDIA foi criado para GPUs NVIDIA Tesla® V100  
Com 640 Tensor Cores, este acelerador avançado foi o primeiro a quebrar a barreira 
100 teraflops para o desempenho de deep learning 9 O NVIDIA NVLink™ conecta várias 
GPUs V100 a até 300GB/s para oferecer desempenho de inferência 30% maior do que 
servidores baseados em CPU  Esse nível de throughput e eficiência torna mais viável o 
dimensionamento de serviços de aprendizagem automática e deep learning 

Especificações técnicas do Dell EMC Deep Learning with NVIDIA

Nó principal

Computação 1 x PowerEdge R740xd

Processador 2 x Intel Xeon Gold 6148 dimensionável

Memória DIMMS de 384 GB (24 x 16GB)

Unidades 12 SAS NL de 10 TB

Placa de rede Adaptador Mellanox ConnectX‑5 single port EDR VPI QSFP28 PCIe

Aceleradores 4 x GPUs NVIDIA Tesla V100‑SXM2

Nós do operador

Computação 4 x PowerEdge C4140

Processador 2 x Intel Xeon Gold 6148 dimensionável

Memória DIMMS de 384 GB (24 x 16GB)

Unidades 2 x M 2 de 240GB M 2 BOSS para inicialização

Placa de rede Mellanox ConnectX‑5 EN single/dual‑port

Aceleradores 4 x GPUs NVIDIA Tesla V100 SXM2

Sistema de rede

Comutadores Mellanox SB7800 Switch‑IB™‑2 InfiniBand EDR 100Gb/s
Gateway Mellanox SX6036 InfiniBand/VPI
Dell EMC Networking S3048‑ON 1GbE top‑of‑rack

Armazenamento

Armazenamento 
externo

NAS de scale‑out totalmente flash Isilon F800

Largura da banda 15GB/s, dimensionável para 540GB/s por cluster de armazenamento

IOPS 250 000 IOPS, dimensionável para 9 milhões IOPS por cluster de 
armazenamento

4U de capacidade 
do chassi

60 SSDs de 1,6 TB 
= 96 TB

60 SSDs de 3,2 TB 
= 192 TB

60 SSDs de 15,4 TB 
= 924 TB 

Capacidade do 
cluster

Totalmente flash: 96 TB até 33 PB; Híbrido: 96 TB até 68 PB

Rede 8x 40 GbE (QSFP+)

https://www.brazil.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.brazil.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.brazil.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://www.brazil.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.brazil.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
https://80.lv/articles/nvidia-tesla-v100-the-best-processor-for-ai-research/
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Serviços

Consultoria Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA 
Foundation (2 semanas)
Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA Data 
Pod (mínimo 4 semanas e opcional)

Implementação Implementação personalizada

Suporte ProSupport
ProSupport Plus (recomendado e opcional)

Financiamento Modelos de consumo flexíveis, leasing, crédito empresarial e 
outras opções de financiamento variam de acordo com o país

Personalização para necessidades específicas de carga de trabalho

Software Bright Cluster Manager® for Data Science, Dell EMC Data 
Science Provisioning Portal

Frameworks/
bibliotecas

• Caffe 2

• MXNET

• TensorFlow

• NVIDIA CUDA® Deep Neural

• Biblioteca de rede (cuDNN)

• Subrotinas de álgebra linear básica do NVIDIA CUDA (cuBLAS)

Configuração, 
otimização, 
benchmark e ciência 
de dados

Benchmark, configuração de servidor e orientação de rede
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Configurações de referência do Dell EMC PowerEdge Server
Opções validadas para treinamento e inferência
A Dell EMC tem parceria com a Bright Computing para oferecer configurações de 
referência de servidor para vários casos de uso  A equipe de HPC da Dell EMC tem 
bastante experiência trabalhando com o Bright Cluster Manager para criar soluções 
a partir do nosso portfólio de servidores, armazenamento, sistemas de rede, software 
e serviços  Essa expertise é multiplicada pela colaboração com os Customer Solution 
Centers, os HPC Innovation Centers, o Dell EMC HPC and AI Innovation Lab e uma extensa 
comunidade de análise de dados em todo o mundo 

Os servidores Dell EMC PowerEdge dão suporte a aceleradores avançados nos níveis de 
único nó e de vários nós, para alinhamento com os aplicativos de deep learning 

“Treinamento” de 
único nó de deep 
learning

“Treinamento e 
inferência” de único 
nó de deep learning

Deep learning 
medium “K”

Computação PowerEdge R740
ou
PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

Processador 2 x Intel Xeon Gold 6150 2 x Intel Xeon Gold 6148

Memória 384 GB DDR4 a 2 667 MHz

Unidades PowerEdge R740: 
SSD de 1TB  
PowerEdge T640: 
SSD de 1 TB

SSD de 1 TB 2 x SSDR, 120G, 
SATA, M 2, IN, BOSS

Accelerator PowerEdge R740: 
3 x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

PowerEdge T640:
4 x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

3 x NVIDIA Tesla  
P40 PCIe

4 x NVIDIA Tesla  
P100 SXM2
ou
4 x NVIDIA Tesla  
V100 SXM2

Software Bright Cluster Manager for Data Science



10

Visão geral da solução

Configurações da estação de trabalho Dell Precision
As estações de trabalho Dell Precision são plataformas altamente confiáveis, dimensionáveis e econômicas para os casos de uso de 
AI, aprendizagem automática e deep learning  Elas vêm com contagens elevadas do núcleo para alimentar as GPUs, essenciais para as 
estações de trabalho, e são eficientes no treinamento e inferência  Eles também têm altas frequências para concluir tarefas serializadas 
rapidamente, melhorar o desempenho de tarefas não baseadas em GPU e acelerar as etapas de acumulação e ponderação como parte do 
deep learning  As opções de configuração flexível dão suporte às diferentes necessidades e escalas 

Casos de uso Treinamento e inferência Em trânsito

Linha de base de 
aprendizagem automática

Aprendizagem automática 
clássica moderada e deep 
learning

Aprendizagem automática 
clássica orientada a 
desempenho, deep 
learning e inferência

Aprendizagem automática 
clássica e portátil, 
transferência de 
aprendizagem, ideação e 
iteração

Computação Torre 5820 Torre 7920 Torre 7920 Estações de trabalho 
móveis 7730

Processador Intel Xeon W‑2145 8c 2 x Intel Xeon Gold 6134 8c 2 x Intel Xeon Gold 6136 12c Intel Xeon E‑2175M

Memória 64 GB 192 GB 384 GB 32 a 64 GB

Accelerator 1 x NVIDIA Quadro® GV100 2 x NVIDIA Quadro GV100 
+ NVLink

3 x NVIDIA Quadro GV100 
+2x NVLink

NVIDIA Quadro P5200

Unidades 1 x SSD de 1 TB NVMe – 
SSD de dados de 1 TB – OS

2 x SSD de 1 TB NVMe – SSD 
SATA de dados de 1 TB – OS

4 x SSD de 1 TB NVMe – SSD 
SATA de dados de 1 TB ‑ OS

4 x SSDs de 256 G NVMe – 
Dados/OS

Sistema de 
rede

1 GB integrado

Componentes da solução
• O Dell EMC PowerEdge R640 Server oferece o equilíbrio ideal de densidade e escalabilidade em uma solução de 1U com 2 soquetes, 

baseada em uma arquitetura de sistema dimensionável, e traz a opção e a flexibilidade para atender facilmente às demandas de 
desempenho 

• O Dell EMC PowerEdge R740 Server acelera o desempenho do aplicativo com o melhor equilíbrio entre placas aceleradoras, 
armazenamento e recursos de computação em um servidor de 2U e 2 soquetes 

• O Dell EMC PowerEdge C4140 Server impulsiona as cargas de trabalho mais exigentes de HPC, visualização de dados e processamento 
com um servidor em rack de 1U flexível e denso, além de otimizado para GPUs e coprocessadores 

• O NAS de scale‑out totalmente flash Isilon F800 da Dell EMC oferece desempenho extremo e enorme escalabilidade para acelerar a 
inovação de IA com ciclos mais rápidos de aprendizado, melhorar a precisão do modelo com o acesso a conjuntos de dados maiores e 
maximizar o uso de computação, eliminando o gargalo de I/O de armazenamento 

• Os aceleradores de GPU NVIDIA Tesla V100 oferecem o desempenho de 100 CPUs em uma só GPU, permitindo que cientistas de dados, 
pesquisadores e engenheiros enfrentem desafios que antes eram impossíveis 

• Os comutadores Dell EMC Networking Z9100‑ON Series têm 25 GbE e foram projetados para aplicações em ambientes HPC com uma 
arquitetura sem bloqueio que otimiza o desempenho da rede 

• O comutador Dell EMC Networking S3048‑ON foi projetado para Software‑Defined Data Centers de alto desempenho, além de 
oferecer recursos para executar cargas de trabalho tradicionais e flexibilidade para implementar novas cargas de trabalho, como 
Hadoop, SDS (software‑defined storage, armazenamento definido por software) e Big Data 

• Os comutadores de cluster Dell EMC Networking S6000 40GbE são primeira solução desagregada de sistema de rede de datacenter de 
hardware e software do setor, capacitando as organizações a implementar cargas de trabalho modernas e aplicativos projetados para a 
era do sistema de rede aberto 

• O comutador inteligente Mellanox InfiniBand SB7800 IB‑2 EDR é o primeiro comutador de rede inteligente do mundo, com uma 
arquitetura que permite o uso de todos os dispositivos ativos de datacenter, resultando em uma várias melhorias de desempenho de 
aplicativos 

• As controladoras de rede Mellanox ConnectX‑4 Lx EN rNDC proporcionam um desempenho ideal com o verdadeiro isolamento de I/O 
baseado em hardware e escalabilidade e eficiência inigualáveis 

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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Frameworks e bibliotecas
• A BigDL é uma biblioteca distribuída de deep learning para Apache Spark que pode ser 

executada diretamente em clusters Spark ou Hadoop  A BigDL pode ser usada para 
escrever aplicações de deep learning, como programas em Scala ou Python 

• O Caffe é um framework de aprendizagem profunda feito com expressão, velocidade 
e modularidade em mente  O Caffe é desenvolvido pelo Berkeley Vision and Learning 
Center (BVLC), bem como colaboradores da comunidade e é muito usado para visão 
computacional 

• A Intel MKL‑DNN é uma biblioteca de desempenho de código aberto para acelerar 
frameworks de deep learning na arquitetura da Intel  Ela tem componentes modulares 
altamente vetorizados e em threads para implementação de redes neurais convolucionais 
com interfaces em C e C++ 

• A Intel MLSL é uma biblioteca que fornece uma implementação eficiente dos padrões de 
comunicação usados em deep learning  Ela é otimizada para impulsionar a escalabilidade 
dos padrões de comunicação 

• A Intel Neon é uma estrutura de deep learning baseada em Python e otimizada para 
a arquitetura da Intel  Ela foi projetada para facilidade de uso e extensibilidade em 
redes neurais profundas modernas, como AlexNet, Visual Geometry Group (VGG) e 
GoogLeNet 

• A NVIDIA cuBLAS Library é uma implementação acelerada por GPU do padrão BLAS  
O uso de APIs cuBLAS pode acelerar os aplicativos ao implementar operações de 
computação intensiva em uma só GPU ou dimensioná‑las e distribuir o trabalho em 
configurações de várias GPUs de forma eficiente 

• A NVIDIA cuDNN é uma biblioteca acelerada por GPU de primitivas para redes neurais 
profundas  A cuDNN oferece implementações altamente ajustadas para rotinas padrão, 
como convolução para frente e para trás, agrupamento, normalização e camadas de 
ativação 

• A NVIDIA NCCL implementa primitivas coletivas de comunicação de várias GPUs e 
vários nós que são otimizadas para desempenho nas GPUs NVIDIA  A NCCL tem rotinas 
que são otimizadas para obter grande largura de banda sobre PCIe e NVLink High‑Speed 
InterConnect 

• O TensorFlow é uma biblioteca de software para computação numérica que usa gráficos 
de fluxo de dados desenvolvidos pela organização de pesquisa Machine Intelligence do 
Google 

Por que a Dell EMC?
A Dell EMC mantém posições de liderança em algumas das categorias de maior 
crescimento em negócio de infraestrutura de TI, e isso significa que você pode contratar 
com segurança as suas necessidades de TI de um fornecedor: a Dell EMC 

• Nº 1 em infraestrutura convergente e hiperconvergente10

• Nº 1 em armazenamento tradicional e totalmente flash11

• Nº 1 em infraestrutura de TI em nuvem12

• Nº 1 em proteção de dados13

• Nº 1 em armazenamento definido por software14

• Nº 1 em servidores15

Com o Bright Cluster Manager for Data 
Science, seu cliente implementa, monitora e 
gerencia clusters de Big Data com facilidade 
para acelerar projetos de Big Data 

O Dell EMC Data Science Provisioning 
Portal oferece uma única GUI intuitiva com 
recurso de apontar‑e‑clicar para o Bright 
cluster Manager, simplificando radicalmente 
a implementação do cluster, entregando 
ambientes prontos em apenas cinco cliques 

O Cloudera Enterprise Data Hub é um 
pacote de software com muitas aplicações 
que variam de ciência de dados até 
engenharia, da ativação de um banco de 
dados operacional até a execução de lógica 
analítica em larga escala 

O Cloudera Data Science Workbench 
oferece ciência de dados com um 
autoatendimento fácil, rápido e seguro para 
a empresa 

O Dell EMC Data Science Provisioning 
Engine simplifica os ambientes Hadoop 
com mecanismos configurados baseados 
em contêineres do Cloudera Data Science 

O Apache Spark é um framework de 
computação em cluster de código aberto 
e um mecanismo rápido e geral para o 
processamento de dados em larga escala 

10 “ IDC WW Quarterly Converged 
Systems Tracker”, junho de 2018 

11  “IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker”, junho de 2018 

12 “ IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker”, junho de 2018 

13  Dell EMC Pulse, “Quadrante Mágico 
da Gartner para soluções de backup e 
recuperação de datacenter”, junho de 2017 

14  “IDC WW Semiannual Software 
Tracker”, abril de 2018 

15  IDC, “Worldwide Server Market Revenue 
Grew 38 6% in the First Quarter of 2018, 
According to IDC”, maio de 2018 

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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Sucessos de clientes
• Reduziu o tempo de análise de 2 a 10 vezes no MIT Lincoln Laboratory Supercomputing 

Center (LLSC) 
• A Universidade de Pisa está usando tecnologias de deep learning para sequenciamento 

de DNA, codificação do DNA como uma imagem 
• A Dell EMC está colaborando com a Academia Chinesa de Ciências em um laboratório 

conjunto de IA e computação avançada 
• A Mastercard® usa a IA para proteger os clientes de fraudes 
• A AeroFarms usa a IA para automatizar o reconhecimento e a classificação de imagens 

para ajustar nutrientes, iluminação e outros fatores de plantas para melhorar a produção, 
o gosto e a textura 

• Ziff ai reconhece e seleciona imagem, voz e vídeo usando algoritmos de IA 
• Na Simon Fraser University, os cientistas estão monitorando vírus pelo DNA para conter 

e tratar surtos mais rapidamente 
• A Otto Motors usa veículos autônomos/robôs ao longo da cadeia de fornecimento/

gerenciamento de inventário 
• A Epsilon usa IA para serviços de marketing e conteúdo em tempo real 
• A Caterpillar usa veículos autônomos da mineração para a segurança 

Para mais histórias de sucesso de clientes, visite o portal de histórias de clientes Dell EMC 

Serviços e financiamento
A Dell EMC entende que, para o sucesso do cliente com as iniciativas de IA, aprendizagem 
automática e deep learning, todos os componentes de servidor, sistema de rede e 
armazenamento devem ser configurados corretamente  A implementação adequada 
pode representar um significativo investimento de tempo e recursos  É por isso que 
organizações de todos os tamanhos recorrem à Dell EMC e aos parceiros dela para 

oferecer os serviços de que seus clientes precisam para ter sucesso 

Os Dell EMC Services para IA, aprendizagem automática e deep learning usam um modelo 
de entrega flexível com serviços para otimizar investimentos 

Criada para acelerar o tempo de retorno do investimento dos clientes por meio de 
diretrizes estratégicas, de integração com especialistas e transferência de conhecimento, 
a equipe do Dell EMC Consulting Services oferece recomendações de arquitetura e as 
práticas recomendadas, ferramentas e treinamentos comprovados no setor 

O Dell EMC Big Data Vision Workshop ajuda a definir como o Big Data e a lógica analítica 
podem transformar seus negócios  Esse projeto de consultoria aproveita a metodologia 
comprovada da Dell EMC Services para colaborar com os negócios e a TI a fim de prever, 
identificar e priorizar oportunidades de negócios de Big Data, bem como oferecer um 
roteiro para executar essa visão 

O Dell EMC Education Services oferece cursos e certificações em ciência de dados e 
lógica analítica avançada  Com aulas on‑line e individualizadas em laboratório e workshops 
ministrados por instrutores, o Deep Learning Institute oferece treinamento sobre as 
técnicas mais recentes para projetar, treinar e implementar redes neurais em uma 
variedade de domínios de aplicação 

Os especialistas do Dell EMC Deployment têm a experiência, a expertise e as práticas 
recomendadas para aumentar o sucesso conforme você planeja, projeta e implementa 
soluções de IA, aprendizagem automática e deep learning da Dell EMC  Com nosso 
histórico comprovado de sucesso em milhares de participações em todo o mundo, você 
pode confiar na Dell EMC como seu parceiro 

" Há muitas vantagens 
de trabalhar com a Dell  
Estabelecemos nossos 
requisitos, e a equipe da Dell 
EMC tomou esses requisitos 
e desenvolveu exatamente 
o que precisávamos  Nossos 
engenheiros ficaram muito 
satisfeitos com isso, porque, 
obviamente, estamos todos 
muito ocupados com outras 
coisas  Foi muito bom conseguir 
passar isso para pessoas que 
são especialistas no campo, 
que entenderam quais eram 
os nossos requisitos e que 
poderiam nos dar um produto 
que realmente cumpriu esses 
requisitos "

— Thomas McCauley,  
gerente de engenharia,  

mineração autônoma,  
Caterpillar

Leia o estudo de caso 

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://brazil.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://brazil.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/pt-br/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/pt-br/services/professional-services/big-data-vision-workshop.htm
https://education.emc.com/content/emc/en-us/home/DellEMC-NVIDIA.html
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://brazil.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pyqT3LK8dhg
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Entre em contato conosco
Para saber mais, visite dell com/
readyforai ou entre em contato com 
seu representante local ou revendedor 
autorizado 
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Os especialistas do Dell EMC Support oferecem suporte completo de hardware e software 
colaborativo 24x7 para ajudar a garantir o desempenho ideal do sistema e minimizar o 
tempo de inatividade  O ProSupport também inclui serviço no local no próximo dia útil com 
opções de resposta de mão de obra e peças de quatro e oito horas, e gerenciamento de 
escalonamento com nível de severidade definidas pelo cliente  Os clientes também podem 
optar pelo ProSupport Plus para ter acesso a um Gerente de serviços de tecnologia, que 
trabalha como um único ponto de contato para suas necessidades de suporte 

Dell Financial Services
Deixe que as diversas opções de leasing e financiamento da Dell Financial Services ajudem 
você a encontrar oportunidades quando enfrentar decisões referentes a gastos de capital, 
gastos operacionais e fluxo de caixa  A Dell oferece uma ampla variedade de opções de 
pagamento para facilitar mais do que nunca o atendimento de suas necessidades 

• Soluções completas de leasing e financiamento estão disponíveis nos EUA, no Canadá e 
na Europa 

• A Dell Financial Services pode ajudar a financiar sua compra de tecnologia 
• Cotações eletrônicas e contratos on‑line proporcionam uma excelente experiência de compra 

Saiba mais sobre o Dell Financial Services 

Dell EMC HPC and AI Innovation Lab
Em um datacenter de 1 200 metros quadrados em Austin, nos EUA, o Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab, os clientes têm acesso a milhares de servidores Dell EMC, dois poderosos 
clusters de HPC, armazenamento sofisticado e sistemas de rede para HPC  O cluster Zenith 
do laboratório (resultado de uma parceria entre a Dell EMC e a Intel) foi classificado como o 
nº 265 na lista TOP500 de junho de 2018 dos supercomputadores mais rápidos do mundo 16

Centros de soluções ao cliente da Dell EMC
Nossa rede global de 21 Dell EMC Customer Solution Centers dedicados são ambientes 
confiáveis em que os especialistas em TI de nível internacional colaboram com clientes e 
clientes em potencial para compartilhar as práticas recomendadas, facilitar discussões de 
estratégias empresariais eficazes usando briefings, workshops ou POCs (proofs‑of‑concept, 
provas de conceito) e ajudar as empresas a se tornarem mais bem‑sucedidas e competitivas  
Os Dell EMC Customer Solution Centers reduzem os riscos associados a novos 
investimentos tecnológicos e podem ajudar a aumentar a velocidade de implementação 

Por que esperar?
Saiba mais sobre como você pode implementar rapidamente uma solução pronta para 
capacitar iniciativas de IA, de aprendizagem automática e de deep learning  Entre em contato 
com um representante de vendas da Dell EMC ou parceiro autorizado, acesse o Dell EMC 
Machine Learning Knowledge Center, participe da HPC Community em dellhpc org, conheça 
os Intel AI Builders ou acessee dellemc com/readyforai para saber mais 

16  TOP500: The List, junho de 2018 

http://dellemc.com/readyforai
http://dellemc.com/readyforai
https://www.dellemc.com/pt-br/solutions/data-analytics/machine-learning/index.htm
http://www.dell.com/learn/us/en/04/campaigns/prosupport#campaignTabs-1
https://www.dellemc.com/pt-br/global-financial-services/index.htm
http://www.dellemc.com/InnovationLab
http://www.dellemc.com/InnovationLab
http://www.dell.com/csc
http://custom.crn.com/dell-learningcenter/
http://custom.crn.com/dell-learningcenter/
http://www.dellhpc.org/
https://builders.intel.com/ai
http://dellemc.com/readyforai
https://www.top500.org/
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