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Consolide seus servidores de 
lógica analítica de dados com 
o Dell EMC PowerEdge R740xd
Um único Dell EMC PowerEdge R740xd 
habilitado pelos processadores dimensionáveis 
Intel Xeon fez o trabalho de data warehouse 
de até oito servidores legados
Sua empresa está coletando mais dados do que nunca, e os 
pontos problemáticos, hábitos e desejos de seus clientes fluem 
para dentro e fora da empresa a cada segundo. Para obter 
o valor máximo dos dados e encontrar as respostas de que 
precisa no ritmo da concorrência, você deve empregar soluções 
de servidor suficientemente avançadas para lidar com um 
software complexo de lógica analítica.

No datacenter da Principled Technologies, comparamos um 
Dell EMC™ PowerEdge™ R720xd com o novo PowerEdge 
R740xd (habilitado pelos processadores dimensionáveis 
Intel® Xeon®) em três configurações de armazenamento: 
com discos rígidos básicos, com SSDs (Solid State Drive) 
SATA (Serial Advanced Technology Attachment, tecnologia 
avançada de conexão serial) e com SSDs NVMe. Medimos 
o tempo gasto por cada servidor para concluir um conjunto de 
consultas de warehouse de banco de dados e descobrimos que 
o PowerEdge R740xd ficou mais avançado após cada upgrade 
de armazenamento. Na verdade, nossos resultados sugerem 
que você pode substituir muitos servidores legados por poucas 
unidades do PowerEdge R740xd.

Com tempos de consulta mais rápidos, sua empresa pode 
tomar decisões importantes com mais agilidade – decisões 
que podem fazer a diferença entre manter-se à frente da 
concorrência ou fracassar no mercado.

Novo servidor 
Dell EMC com HDDs 

3x o trabalho do 
servidor legado

Novo servidor 
Dell EMC com 

SSDs SATA 
6x o trabalho do 
servidor legado

Novo servidor 
Dell EMC com 
SSDs NVMe  

8x o trabalho do 
servidor legado

Um relatório da Principled Technologies: Teste prático. Resultados reais.

http://www.principledtechnologies.com
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Como testamos
Queríamos informar os consumidores como o servidor 
Dell EMC PowerEdge R740xd habilitado pelos 
processadores dimensionáveis Intel Xeon se compara 
a um servidor PowerEdge R720xd legado em termos de 
consulta a grandes bancos de dados que abrigam dados 
brutos de uma empresa para fins de análise. Quais de 
seus produtos tiveram baixa demanda no último trimestre? 
Onde a equipe de vendas deve empregar mais esforços? 
Qual é a melhor estratégia para abalar a concorrência? 
Você precisa dessas respostas com rapidez – para que 
o hardware que diminui o tempo necessário para analisar 
seus dados agregue rapidamente valor a sua empresa.

Usamos a carga de trabalho de data warehouse da suíte de 
benchmarks HammerDB para testar cada configuração de 
servidor com uma série de 22 consultas exclusivas ao banco 
de dados. Confira nas próximas seções o que descobrimos. 
Para os resultados brutos, consulte o Anexo A.

Configuramos o servidor PowerEdge R720xd com o software que seria comum no momento do lançamento: 
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 e Microsoft SQL Server® 2012. O PowerEdge R740xd, no entanto, usou 
as versões mais recentes desses programas. Consulte o Anexo C para obter informações sobre como um 
software mais novo pode contribuir para melhorar o desempenho.

Seu trabalho atual com o Dell EMC PowerEdge R720xd
Caso seus servidores não tenham sido atualizados há algum tempo, talvez você esteja usando hardware 
e software semelhantes aos do Dell EMC PowerEdge R720xd que configuramos para nossos testes. Em 
nosso datacenter, o PowerEdge R720xd com armazenamento virtualizado e baseado em HDD comporta 
apenas uma única máquina virtual. Essa VM precisou de 1 hora e 10 minutos para concluir as 22 consultas da 
HammerDB – tempo que sua empresa poderia usar para processar outras informações, especialmente se você 
deseja executar análises em grandes lotes nos tranquilos horários noturnos. Talvez esse número tenha sido 
competitivo há muitos anos, mas não mais agora. Os mais recentes servidores Dell EMC PowerEdge da 14ª 
geração podem fazer muito mais agora. Conforme veremos nas seções a seguir, sua empresa só se posiciona 
para ter ganhos de desempenho com a atualização para uma tecnologia moderna de servidores.

Atualize seus servidores para melhorar sua percepção
Como seria seu desempenho de data warehouse se você substituísse os servidores mais antigos pelo novo 
Dell EMC PowerEdge R740xd da 14ª geração, mas mantivesse a mesma configuração de armazenamento com 
HDD virtualizado? Descobrimos que o PowerEdge R740xd pode lidar com três VMs, o que demonstra que 
ele pode fazer o trabalho de três servidores PowerEdge R720xd orientados pelo armazenamento em HDD. 
Dentre essas três máquinas virtuais, a VM com o tempo de consulta mais longo conseguiu ainda concluir as 
consultas da HammerDB em apenas 6 minutos – ou 11,5 vezes mais rápido do que a solução legada. Quanto 
mais rápido você extrair percepções essenciais das consultas aos dados, melhor será sua capacidade de 
implementar soluções para tornar sua empresa mais eficiente e rentável.

Ao consolidar seus servidores antigos, você também reduz os custos do datacenter. De acordo com a IDC 
(International Data Corporation), substituir servidores legados reduz, em média, 59% o custo de operação do 
datacenter por três anos. A IDC baseia esse número na produtividade dos usuários, no tempo administrativo 
e nos custos de infraestrutura (instalações, energia e manutenção de servidores).2

Dell EMC PowerEdge R740xd com SSDs NVMe

3 min. e 23 seg.

Dell EMC PowerEdge R740xd com SSDs

4 min. e 15 seg.

Dell EMC PowerEdge R720
70 min. e 00 seg.

Dell EMC PowerEdge R740xd com HDDs

6 min. e 08 seg.

Tempo para concluir as 22 consultas da HammerDB (quanto mais rápido, melhor)

11,5x
mais 

rápido

16,6x
mais 

rápido

20,8x
mais

rápido

HammerDB
HammerDB é uma ferramenta de 
benchmark de código aberto que 
testa o desempenho de muitos dos 
principais bancos de dados, inclusive 
Oracle® Database, Microsoft® SQL 
Server®, PostgreSQL®, MySQL™ e muitos 
outros. O benchmark inclui duas cargas 
de trabalho integradas oriundas de 
padrões do setor: uma carga de trabalho 
transacional (do tipo TPC-C) e uma carga 
de trabalho de data warehouse (do tipo 
TPC-H). Os resultados de nosso teste não 
representam os resultados oficiais da TPC 
nem são comparáveis de nenhuma forma 
aos resultados oficiais auditados pela 
TPC. Para obter mais informações sobre a 
HammerDB, acesse www.hammerdb.com.1  

http://www.hammerdb.com
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Faça upgrade dos componentes de servidor para tomar decisões 
com mais rapidez
Depois do upgrade do servidor legado para uma configuração básica do PowerEdge R740xd, fazemos o 
upgrade incremental do servidor. Investir em SSDs rápidos possibilita aumentar significativamente o trabalho que 
sua empresa pode fazer. Para utilizar completamente as unidades mais rápidas, duplicamos a RAM no sistema: 
de 192 GB que usamos no teste anterior a fim de corresponder à configuração do R720xd para 384 GB de RAM.

Quando substituímos os HDDs do novo servidor por SSDs SATA, o Dell EMC PowerEdge R740xd comportou 
seis máquinas virtuais, assumindo assim o trabalho de seis servidores PowerEdge R720xd legados com 
armazenamento baseado em HDD. Até mesmo a mais lenta dessas VMs levou apenas 4 minutos e 
15 segundos para concluir as consultas de data warehouse – 16,6 vezes mais rápido do que a solução legada.

Nossa configuração final substituiu os SSDs SATA por SSDs NVMe, que podem transferir dados ainda mais 
rapidamente a uma latência ultrabaixa, em parte pela utilização das faixas de PCIe. Novamente, para utilizar 
completamente essas unidades mais rápidas, fizemos upgrade das CPUs. Consulte o Anexo D para obter 
mais detalhes. O upgrade dos SSDs NVMe possibilitou que o PowerEdge R740xd concluísse o trabalho de 
seis servidores legados ao dar suporte a oito máquinas virtuais. Em outras palavras, você poderia lidar com o 
mesmo volume de trabalho com apenas um oitavo de sua frota atual de servidores. Você também poderia fazer 
todo esse trabalho com muito mais rapidez – concluir as consultas de data warehouse da HammerDB exigiu da 
mais lenta dessas 8 VMs apenas 3 minutos e 26 segundos (ou 20,8 vezes mais rápido que a solução legada).

Lembre-se de que consolidar servidores e aprimorar os tempos de consulta de data warehouse podem ajudar 
a obter percepções para aprimorar a integridade e viabilidade de sua empresa. Além disso, com a eliminação 
de sete a cada oito servidores de data warehouse, é possível economizar muito mais com os custos de 
energia, refrigeração e manutenção. Quando uma solução de servidor permite analisar mais dados a um ritmo 
mais acelerado, é possível fazer o ajuste fino dos negócios para implementar soluções que podem aumentar o 
resultado financeiro.

Tabela de resumo

Dell EMC PowerEdge R740xd com SSDs NVMe

3 min. e 23 seg.

Dell EMC PowerEdge R740xd com SSDs

4 min. e 15 seg.

Dell EMC PowerEdge R720
70 min. e 00 seg.

Dell EMC PowerEdge R740xd com HDDs

6 min. e 08 seg.

Tempo para concluir as 22 consultas da HammerDB (quanto mais rápido, melhor)

11,5x
mais 

rápido

16,6x
mais 

rápido

20,8x
mais

rápido
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O que nossos resultados significam para sua empresa
Em nossos testes, um servidor legado levou 70 minutos para concluir um só conjunto de consultas em uma 
VM. Como o PowerEdge R740xd comporta mais VMs, cada configuração pôde processar várias consultas 
ao mesmo tempo – com muito mais rapidez que a solução legada. Isso significa que o PowerEdge R740xd 
poderia executar uma série de trabalhos diferentes no mesmo tempo em que a solução legada concluiria 
apenas um trabalho.

Comparando a eficiência de cada solução

Solução legada 1 conjunto de consultas em 70 minutos

PowerEdge R740xd + HDDs 3 conjuntos de consultas em 6 minutos e 8 segundos

PowerEdge R740xd + SATA 6 conjuntos de consultas em 4 minutos e 15 segundos

PowerEdge R740xd + SSDs NVMe 8 conjuntos de consultas em 3 minutos e 23 segundos

Lembre-se de que em um ambiente real, os tempos de consulta dependem muito de fatores como o tamanho 
do banco de dados. Considere então como essa tecnologia pode ajudar empresas que executam um conjunto 
padrão de consultas diariamente – uma rede de varejo, por exemplo. 

A rede registra dados em lojas individuais, mas envia esses dados a um sistema centralizado de relatórios 
para o processamento em lote. Com a atualização para o PowerEdge R740xd, essa empresa pode executar 
muito mais trabalhos no mesmo tempo que a solução legada ou condensar de modo geral a janela de 
processamento. 
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Conclusão: obtenha um sistema que ajude as empresas a conquistar 
e manter uma vantagem competitiva
O sucesso de uma empresa depende parcialmente da capacidade de tomar decisões orientadas por dados 
visando o próprio aprimoramento. Talvez os servidores legados tenham sido suficientes para oferecer 
percepções sobre os negócios no passado, mas agora isso mudou. Os servidores mais novos, como o 
Dell EMC PowerEdge R740xd, podem possibilitar que sua empresa amplie o escopo das análises e ajudam 
o gerenciamento a tomar decisões essenciais em menos tempo, o que permite manter-se à frente da 
concorrência. Com servidores de melhor desempenho, é possível também substituir muitos dos servidores 
que você possui, o que permite economizar o espaço do datacenter, bem como o custo de fornecimento de 
energia e refrigeração a todas essas máquinas.

1 “HammerDB”, acessado em 24 de agosto de 2017, http://www.hammerdb.com

2 Matthew Marden e Ashish Nadkarni. “O aumento da agilidade nos negócios com ciclos mais rápidos de atualização 
de servidor”, maio de 2017. Acessado em 18 de setembro de 2017. https://www.emc.rs/collateral/analyst-reports/
accelerate-business-agility-with-faster-server-refresh-cycles.pdf

http://www.hammerdb.com
https://www.emc.rs/collateral/analyst-reports/accelerate-business-agility-with-faster-server-refresh-cycles.pdf
https://www.emc.rs/collateral/analyst-reports/accelerate-business-agility-with-faster-server-refresh-cycles.pdf
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Em 08 de agosto de 2017, finalizamos as configurações de hardware e software que testamos. Atualizações 
para os atuais produtos de hardware e software recém-lançados surgem com frequência, portanto, 
inevitavelmente, essas configurações poderão não representar as versões mais recentes disponíveis quando 
esse relatório for exibido. Para sistemas mais antigos, escolhemos configurações representativas de compras 
típicas desses sistemas. Concluímos os testes práticos em 31 de agosto de 2017. 

Apêndice A: Nossos resultados
A figura abaixo mostra o tempo necessário para cada VM concluir as 22 consultas do benchmark HammerDB. Os números em negrito 
representam o tempo de consulta mais longo para cada configuração.

Tempos de conclusão das consultas (menor = melhor)

Configuração do servidor Tempo de consulta (em segundos) Tempo de consulta (em minutos)

PowerEdge R720xd com HDDs

VM1 4.241,668 70,694

PowerEdge R740xd com HDDs

VM 1 321,456 5,358

VM 2 368,326 6,139

VM 3 269,82 4,497

PowerEdge R740xd com SSDs SATA

VM 1 251,391 4,190

VM 2 253,330 4,222

VM 3 233,471 3,891

VM 4 255,219 4,254

VM 5 251,485 4,191

VM 6 236,558 3,943

PowerEdge R740xd com SSDs NVMe

VM 1 203,441 3,391

VM 2 195,261 3,254

VM 3 192,352 3,206

VM 4 198,269 3,304

VM 5 201,956 3.366

VM 6 199,259 3,321

VM 7 206,107 3,435

VM 8 203,037 3,384
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Anexo B: Informação sobre configuração do sistema
Informação sobre configuração do servidor Dell PowerEdge R720xd Dell PowerEdge R740xd – HDD

Nome e versão do BIOS Dell 2.5.4 Dell 1.0.2

Configurações não padrão do BIOS N/D N/D

Nome e número de versão/build do sistema 
operacional Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016

Data das últimas atualizações/patches do SO 
aplicadas 18/05/2017 20/06/2017

Política de gerenciamento de energia Desempenho Desempenho

Processador

Número de processadores 2 2

Fornecedor e modelo Intel Xeon E5-2680 v2 Intel Gold 6134

Quantidade de núcleos (por processador) 10 8

Frequência do núcleo (GHz) 2,80 3,20

Progresso 1 4

Módulo(s) de memória

Memória total no sistema (GB) 192 192

Número de módulos de memória 12 12

Fornecedor e modelo Hynix HMT42GR7MFR4C-PB Hynix HMA82GR7AFR8N-VK

Tamanho (GB) 16 16

Tipo PC3-12800 PC4-2666

Velocidade (MHz) 1.600 2.666

Velocidade de execução no servidor (MHz) 1.600 2.666

Controladora de armazenamento

Fornecedor e modelo Dell PERC H710P Mini Dell PERC H730P 

Tamanho do cache (GB) 1.024 2.048

Versão de microcódigo 21.3.4-0001 25.5.0.0018

Versão do driver 6.805.3.0 6.603.7.0

Armazenamento local (unidades de inicialização)

Número de unidades 2 2

Fornecedor e modelo da unidade Dell 0B24379 Seagate 

Tamanho da unidade (GB) 146 300

Informações da unidade (velocidade, interface, 
tipo) 6 Gb/s, SAS, HDD 12 Gb/s, SAS, HDD
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Informação sobre configuração do servidor Dell PowerEdge R720xd Dell PowerEdge R740xd – HDD

Armazenamento local (unidades de teste)

Número de unidades 24 24

Fornecedor e modelo da unidade Dell 0B24379 Dell 0B24379

Tamanho da unidade (GB) 146 146

Informações da unidade (velocidade, interface, 
tipo) 6 Gb/s, SAS, HDD 6 Gb/s, SAS, HDD

Adaptador de rede

Fornecedor e modelo Intel Gigabit 4P I350 QLogic BRCM 10G/GbE 2+2P 
57800-t

Número de portas e tipo 4 RJ45 de 1 Gb 2 de 1 Gb, 2 de 10 Gb

Versão do driver 17.5.10 8.7.26

Ventiladores de refrigeração

Número de ventiladores de refrigeração 6 6

Fontes de alimentação

Fornecedor e modelo Dell PWR SPLY 750WP Dell PWR SPLY 1100W

Número de fontes de alimentação 2 2

Voltagem de cada uma (W) 750 1.100

Configuração do sistema (continuação)

Informação sobre configuração do servidor Dell PowerEdge R740xd – SSD Dell PowerEdge R740xd – NVMe

Nome e versão do BIOS Dell 1.0.2 Dell 1.0.2

Configurações não padrão do BIOS N/D N/D

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

Data das últimas atualizações/patches do SO 
aplicadas 08/08/2017 08/08/2017

Política de gerenciamento de energia Desempenho Desempenho

Processador

Número de processadores 2 2

Fornecedor e modelo Intel Gold 6134 Intel Gold 6152

Quantidade de núcleos (por processador) 8 22

Frequência do núcleo (GHz) 3,20 2,10

Progresso 4 4
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Informação sobre configuração do servidor Dell PowerEdge R740xd – SSD Dell PowerEdge R740xd – NVMe

Módulo(s) de memória

Memória total no sistema (GB) 384 384

Número de módulos de memória 24 24

Fornecedor e modelo Hynix HMA82GR7AFR8N-VK Hynix HMA82GR7AFR8N-VK

Tamanho (GB) 16 16

Tipo PC4-2666 PC4-2666

Velocidade (MHz) 2.666 2.666

Velocidade de execução no servidor (MHz) 2.666 2.666

Controladora de armazenamento

Fornecedor e modelo Dell PERC H730P Dell PERC H730P 

Tamanho do cache (GB) 2.048 2.048

Versão de microcódigo 25.5.0.0018 25.5.0.0018

Versão do driver 6.603.7.0 6.603.7.0

Armazenamento local (unidades de inicialização)

Número de unidades 2 2

Fornecedor e modelo da unidade Seagate Seagate 

Tamanho da unidade (GB) 300 300

Informações da unidade (velocidade, interface, 
tipo) 12 Gb/s, SAS, HDD 12 Gb/s, SAS, HDD

Armazenamento local (unidades de teste)

Número de unidades 24 4

Fornecedor e modelo da unidade Intel SSD DC S3520 Dell Express Flash PM1725a

Tamanho da unidade (GB) 800 3.726,8

Informações da unidade (velocidade, interface, 
tipo) 6 Gb/s, SAS, SSD 32 Gb/s, PCIe, SSD

Adaptador de rede

Fornecedor e modelo QLogic BRCM 10G/GbE 2+2P 57800-t QLogic BRCM 10G/GbE 2+2P 
57800-t

Número de portas e tipo 2 de 1 Gb, 2 de 10 Gb 2 de 1 Gb, 2 de 10 Gb

Versão do driver 8.7.26 8.7.26

Ventiladores de refrigeração

Número de ventiladores de refrigeração 6 6

Fontes de alimentação

Fornecedor e modelo Dell PWR SPLY 1100W Dell PWR SPLY 1100W

Número de fontes de alimentação 2 2

Voltagem de cada uma (W) 1.100 1.100
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Anexo C: Como as limitações com os índices de columnstore do 
Microsoft SQL Server afetaram nossos testes
Usamos a tecnologia de indexação de columnstore no Microsoft SQL Server para ajudar a encurtar os tempos de consulta. No entanto, 
certas limitações com versões mais antigas do SQL Server afetaram nossa metodologia de teste.

Depois de usar a HammerDB para criar o banco de dados do tipo TPC-H com índices de rowstore tradicionais, usamos o SQL Server 
Management Studio para criar índices de columnstore não dispostos em cluster para cada tabela de banco de dados. De acordo com 
a documentação da HammerDB para o SQL Server, para obter dados que se assemelhem a uma carga de trabalho de TPC-H, é preciso 
executar um teste de energia e um teste de throughput que incluam uma função de atualização. Essa função de atualização insere e exclui 
linhas das tabelas ORDERS e LINEITEMS. 

Em virtude da limitação somente leitura dos índices de columnstore no SQL Server 2012, criamos índices de columnstore não dispostos 
em cluster para todas as tabelas no banco de dados da VM do PowerEdge R720xd – exceto as tabelas ORDERS e LINEITEMS. O SQL 
Server 2016 comporta operações de leitura e gravação para índices de columnstore, o que nos permite criar índices de columnstore não 
dispostos em cluster para cada tabela de banco de dados e aproveitar ao máximo esse recurso.
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Anexo D: Como testamos
Executamos o teste do tipo TPC-H a partir da suíte HammerDB em um Dell EMC PowerEdge R720xd com 24 HDDs SAS de 15K. Iniciamos 
com uma só VM e aumentamos o número de VMs até que o tempo de conclusão da consulta na primeira VM aumentasse. Com esse 
método, adicionar outra VM aumenta o tempo de conclusão da consulta para as duas VMs, o que sugere um gargalo de armazenamento. 

Em seguida, executamos o mesmo teste usando o mesmo método no servidor PowerEdge R740xd com os mesmos HDDs. Fizemos o 
dimensionamento vertical para três VMs antes de alcançar um gargalo de capacidade de armazenamento. Para os testes com HDD (no 
PowerEdge R720xd e no PowerEdge R740xd), definimos o volume de memória dentro de cada VM como 50 GB para carregar mais do 
banco de dados na memória. Em virtude do gargalo de I/O do armazenamento na configuração do PowerEdge R720xd, pudemos utilizar 
apenas cerca de 26% da RAM total do sistema. Com as 3 VMs na configuração do PowerEdge R740xd com HDDs, utilizamos cerca de 
78% da RAM disponível. 

Em seguida, fizemos upgrade do armazenamento no PowerEdge R740xd: de 24 HDDs SAS de 15K para 24 SSDs SATA Intel SSD DC série 
S3520. Depois do upgrade de armazenamento, reconfiguramos a RAM no sistema host e dentro de cada VM para eliminar a possibilidade 
de criar um gargalo de memória. Duplicamos a RAM no sistema de 192 GB para 384 GB e diminuímos a RAM dentro de cada VM de 
50 GB para 24 GB. Isso permitiu dimensionar verticalmente de três VMs para seis VMs, com espaço sobrando para o crescimento após o 
upgrade para SSDs NVMe. Após o scale-up, cada uma das seis VMs ainda teve desempenho superior à VM de linha de base. 

Embora tenhamos superado o desempenho de nossa configuração de linha de base usando seis VMs na configuração do PowerEdge 
R740xd com SSDs, ainda foi gerado um gargalo na CPU que nos impediu de maximizar completamente nossos SSDs NVMe no upgrade 
de armazenamento seguinte. Para solucionar esse problema, fizemos upgrade de nossos processadores: do Intel Xeon Gold 6134 para o 
Intel Xeon Gold 6152. Isso nos permitiu trabalhar com mais núcleos, que usamos para aumentar de quatro para oito o número de vCPUs 
de cada VM. Fizemos também upgrade dos 24 SSDs SATA Intel S3520 para quatro SSDs Dell EMC PowerEdge Express Flash NVMe 
PM1725. Com os novos processadores e os SSDs NVMe estabelecidos, foi possível dimensionar verticalmente para oito VMs. Nessa 
configuração, cada VM superou o desempenho da linha de base. 

Instalando o Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition no servidor Dell EMC 
PowerEdge R720xd
1. Insira a mídia de instalação no drive de CD/DVD e reinicie o servidor.
2. Quando a opção for exibida, pressione F11 para entrar no Gerenciador de inicialização.
3. Selecione o menu BIOS Boot.
4. Selecione SATA Optical Drive e pressione Enter.
5. Quando solicitado para inicializar a partir do DVD, pressione qualquer tecla.
6. Quando a tela de instalação for exibida, cliente em My language is English (United States).
7. Deixe o idioma, o formato de hora/moeda e o método de entrada como padrão e clique em Next.
8. Clique em Install now.
9. Quando a instalação exigir, digite a chave do produto.
10. Selecione Windows Server 2012 Datacenter (Server with a GUI) e clique em Next.
11. Marque I accept the license terms e clique em Next.
12. Clique em Custom: Install Windows only (advanced).
13. Selecione Drive 0 Unallocated Space e clique em Next. O Windows será iniciado e reiniciado automaticamente.
14. Na página Settings, preencha os campos Password e Reenter Password com a mesma senha.
15. Faça log-in com a senha que você configurou na etapa anterior.

Configurando o Windows Update no servidor Dell EMC PowerEdge R720xd
1. No painel esquerdo da janela Server Manager, clique em Local Server.
2. No quadro principal, ao lado do Windows Update, clique em Not configured.
3. Na janela do Windows Update, no painel principal, clique em Let me choose my settings.
4. Em Important updates, selecione Never check for updates (not recommended) e clique em OK.
5. No painel esquerdo, clique em Check for updates e instale todas as atualizações disponíveis.
6. Feche a janela do Windows Update.

Desativando o serviço Windows Update no servidor Dell EMC PowerEdge R720xd
1. Depois de instalar todas as atualizações, pressione o botão do menu Iniciar e digite Services.
2. Role a tela para baixo e clique com o botão direito do mouse sobre o serviço Windows Update.
3. Clique em Properties.
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4. Escolha Disabled como o tipo de inicialização.
5. Interrompa o serviço se ele ainda estiver em execução.
6. Clique em Apply.
7. Clique em OK para fechar a janela.

Formatando um volume NTFS do Windows para o SQL no servidor Dell EMC PowerEdge 
R720xd
1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Iniciar e clique em Disk Management.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o disco e, então, em Online.
3. Clique novamente com o botão direito do mouse sobre o disco e clique em Initiailize.
4. Clique com o botão direito em uma área não alocada e selecione New Simple Volume.
5. Clique em Next.
6. Clique em Next.
7. Atribua uma letra de unidade e clique em Next.
8. Defina Allocation Unit Size como 64K e denomine o Volume Label.
9. Clique em Next.
10. Clique em Finish.
11. Repita as etapas de 1 a 10 em todos os volumes de dados e registros.

Instalando a função do Hyper-V no servidor Dell EMC PowerEdge R720xd
1. Abra o Server Manager.
2. Clique em ManageAdd Roles and Features.
3. Na tela Before You Begin, clique em Next. 
4. Selecione a instalação baseada em função ou em recurso e clique em Next.
5. Escolha o servidor local e clique em Next.
6. Escolha o Hyper-V e clique em Add Features quando for solicitado. Clique em Next.
7. Na tela Things to note, clique em qualquer lugar.
8. Escolha uma porta para o switch virtual e clique em Next.
9. Defina se deseja adicionar recursos de migração em tempo real e clique em Next.
10. Defina seu armazenamento padrão e clique em Next.
11. Marque a caixa de reinicialização automática e clique em Install.

Criando e configurando as VMs no servidor Dell EMC PowerEdge R720xd
1. Abra o gerenciador do Hyper-V.
2. Clique com o botão direito do mouse no servidor host e selecione NewVirtual Machine.
3. Na tela Before You Begin, clique em Next. 
4. Denomine a VM e escolha a opção de armazenamento. Clique em Next.
5. Escolha Generation 2 e clique em Next.
6. Digite 51200 MB para a memória de inicialização e clique em Next.
7. Escolha a conexão de rede e clique em Next.
8. Escolha 40 GB para o tamanho do disco e clique em Next.
9. Escolha Install an operating system later e clique em Next.
10. Clique em Finish.
11. Quando o sistema terminar de criar a VM, clique com o botão direito do mouse sobre a VM e escolha Settings...
12. Altere o número de processadores para quatro e clique em Apply.
13. Clique em SCSI Controller, destaque Hard Drive e clique em Add.
14. Escolha Virtual hard disk e clique em New.
15. Na tela Before You Begin, clique em Next. 
16. Escolha Fixed size e clique em Next.
17. Denomine o HDD e escolha Data volume como a alocação. Clique em Next.
18. Defina o tamanho como 275 GB e clique em Next.
19. Clique em Finish.
20. Repita as etapas 13 a 19 duas vezes para criar um VHD de registro de 115 GB e um VHD de backup de 201 GB, armazenando o VHD 

de registro no volume de registro e o VHD de backup no volume de backup.
21. Instale o Windows Server 2012 R2 e quaisquer atualizações na VM, seguindo as mesmas etapas destacadas nas seções anteriores.
22. Usando o Windows Disk Manager, adicione três HDDs à VM.
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Instalando o SQL Server 2012 na VM do PowerEdge R720xd
1. Monte o DVD de instalação do SQL Server 2012.
2. Clique em Run SETUP.EXE. Se a reprodução automática não iniciar a instalação, navegue até o DVD do SQL Server 2012 e clique 

nele duas vezes. 
3. No painel esquerdo, clique em Installation.
4. Clique em New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.
5. Selecione o botão de opção Enter the product key e informe a chave do produto. Clique em Next.
6. Clique na caixa de seleção para aceitar os termos de licença e depois em Next.
7. Clique em Use Microsoft Update para verificar atualizações e clique em Next. 
8. Clique em Install para instalar os arquivos de suporte da instalação.
9. Se nenhuma falha for exibida, clique em Next. 
10. Na tela Setup Role, escolha SQL Server Feature Installation e clique em Next. 
11. Na tela Feature Selection, selecione Database Engine Services, Full-Text and Semantic Extractions for Search, Client Tools 

Connectivity, Client Tools Backwards Compatibility, Management Tools—Basic e Management Tools—Complete. Clique em Next.
12. Na tela Installation Rules, depois que a verificação for concluída, clique em Next.
13. Na tela Instance configuration, deixe a seleção padrão da instância e clique em Next.
14. Na tela Server Configuration, escolha NT Service\SQLSERVERAGENT para SQL Server Agent e NT Service\MSSQLSERVER para SQL 

Server Database Engine. Altere o tipo de inicialização para Automatic. Clique em Next.
15. Na tela Database Engine Configuration, selecione o método de autenticação que preferir. Em nossos testes, selecionamos Mixed 

Mode.
16. Informe e confirme uma senha para a conta de administrador de sistema.
17. Clique em Add Current User. Isso pode levar alguns segundos.
18. Clique em Next.
19. Na tela Error and usage reporting, clique em Next.
20. Na tela Installation Configuration Rules, verifique se não há falhas nem avisos relevantes e clique em Next.
21. Na tela Ready to Install, clique em Install.
22. Depois que a instalação for concluída, clique em Close.
23. Feche a janela de instalação.
24. Abra o SQL Server 2012 Configuration Manager e amplie Protocols for MSSQLSERVER.
25. Clique com o botão direito do mouse em Named Pipes e clique em Enabled.
26. Clique em OK e reinicie o serviço SQL.

Movendo e ampliando tempdb na VM do PowerEdge R720xd
1. Abra o SQL Management Studio.
2. Execute a seguinte consulta com os destinos adequados:

SELECT name, physical_name AS CurrentLocation
FROM sys.master_files
WHERE database_id = DB_ID(N’tempdb’);
GO

USE master;
GO
ALTER DATABASE tempdb 
MODIFY FILE (NAME = tempdev, FILENAME = ‘E:\Data\tempdb.mdf’);
GO
ALTER DATABASE tempdb 
MODIFY FILE (NAME = templog, FILENAME = ‘F:\Logs\templog.ldf’);
GO

3. Interrompa e reinicie a instância do SQL Server.
4. Verifique se os arquivos estão nos novos destinos.
5. Execute a seguinte consulta para verificar se o SQL reconhece o novo destino:

SELECT name, physical_name AS CurrentLocation, state_desc
FROM sys.master_files
WHERE database_id = DB_ID(N’tempdb’);

6. Exclua os arquivos tempdb originais.
7. Expanda DatabasesSystem Databases
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8. Clique com o botão direito no tempdb e escolha Properties.
9. Clique em Files e insira um novo tamanho inicial (em MB) para os dois arquivos. O tamanho exibido dependerá da escala de seu 

banco de dados TPC-H. Definimos tempdev como 50 GB e templog como 10 GB para garantir espaço mais do que suficiente.
10. Quando a expansão dos arquivos for concluída, clique em OK.

Instalando o Windows Server 2016 Datacenter Edition no servidor PowerEdge R740xd
1. Insira a mídia de instalação no drive de CD/DVD e reinicie o servidor.
2. Quando a opção for exibida, pressione F11 para entrar no Gerenciador de inicialização.
3. Selecione o menu UEFI Boot.
4. Selecione a mídia de inicialização e pressione Enter.
5. Quando solicitado para inicializar a partir do DVD, pressione qualquer tecla.
6. Quando a tela de instalação for exibida, deixe o idioma, o formato de hora/moeda e o método de entrada como padrão e clique em 

Next.
7. Clique em Install now.
8. Quando a instalação exigir, digite a chave do produto.
9. Selecione Windows Server 2016 Datacenter Edition (Server with a GUI) e clique em Next.
10. Marque I accept the license terms e clique em Next.
11. Clique em Custom: Install Windows only (advanced).
12. Selecione Drive 0 Unallocated Space e clique em Next. O Windows será iniciado e reiniciado automaticamente.
13. Quando a página Settings for exibida, preencha os campos Password e Reenter Password com a mesma senha.
14. Faça log-in com a senha que você configurou na etapa anterior.

Instalando a função do Hyper-V no PowerEdge R740xd
1. Abra o Server Manager.
2. Clique em ManageAdd Roles and Features.
3. Na tela Before You Begin, clique em Next. 
4. Selecione a instalação baseada em função ou em recurso e clique em Next.
5. Escolha o servidor local e clique em Next.
6. Escolha o Hyper-V e clique em Add Features quando for solicitado. Clique em Next.
7. Na tela Things to note do Hyper-V, clique em Next.
8. Escolha uma porta para o switch virtual e clique em Next.
9. Defina se deseja adicionar recursos de migração em tempo real e clique em Next.
10. Defina seu armazenamento padrão e clique em Next.
11. Marque a caixa de reinicialização automática e clique em Install.

Criando e configurando as VMs no PowerEdge R740xd
1. Abra o gerenciador do Hyper-V.
2. Clique com o botão direito do mouse no servidor host e escolha NewVirtual Machine
3. Na tela Before You Begin, clique em Next.
4. Denomine a VM e escolha a opção de armazenamento. Clique em Next.
5. Escolha Generation 2 e clique em Next.
6. Informe o volume desejado para a memória de inicialização e clique em Next. Em nossos testes, usamos 51.200 para o teste de 

HDD e 24.576 para os testes de SSD e NVMe.
7. Escolha a conexão de rede e clique em Next.
8. Escolha 40 GB para o tamanho do disco e clique em Next.
9. Escolha Install an operating system later e clique em Next.
10. Clique em Finish.
11. Depois da criação da VM, clique com o botão direito do mouse sobre a VM e escolha Settings…
12. Altere o número de processadores e clique em Apply. Definimos o número de processadores como quatro para os testes de HDD e 

SSD e como oito para o teste de NVMe.
13. Clique em SCSI Controller, destaque Hard Drive e clique em Add.
14. Escolha Virtual hard disk e clique em New.
15. Na tela Before You Begin, clique em Next.
16. Escolha Fixed size e clique em Next.
17. Denomine o HDD e escolha Data volume como a alocação. Clique em Next.
18. Defina o tamanho como 275 GB e clique em Next.
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19. Clique em Finish.
20. Repita as etapas 13 a 19 duas vezes para criar um VHD de registro de 115 GB e um VHD de backup de 201 GB, armazenando o VHD 

de registro no volume de registro e o VHD de backup no volume de backup.
21. Instale o Windows Server 2016 e quaisquer atualizações na VM seguindo as mesmas etapas destacadas nas seções anteriores.
22. Usando o Windows Disk Manager, adicione três HDDs à VM.

Formatando um volume NTFS do Windows para o SQL no PowerEdge R740xd
1. Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone Iniciar e clique em Disk Management.
2. Clique com o botão direito do mouse sobre o disco e, então, em Online.
3. Clique nele novamente com o botão direito do mouse e clique em Initialize.
4. Clique com o botão direito em uma área não alocada e selecione New Simple Volume.
5. Clique em Next.
6. Clique em Next.
7. Atribua uma letra de unidade e clique em Next.
8. Defina Allocation Unit Size como 64K e denomine o Volume Label.
9. Clique em Next.
10. Clique em Finish.
11. Repita as etapas de 1 a 10 em todos os volumes de dados e registros.

Instalando o SQL Server 2016 nas VMs do PowerEdge R740xd
1. Conecte a ISO da mídia de instalação do SQL Server 2016 à VM.
2. Clique em Run SETUP.EXE. Se a reprodução automática não iniciar a instalação, navegue até o DVD do SQL Server 2016 e clique 

nele duas vezes. 
3. No painel esquerdo, clique em Installation.
4. Clique em New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation.
5. Clique na caixa de seleção para aceitar os termos de licença e depois em Next.
6. Clique em Use Microsoft Update para verificar atualizações e clique em Next. 
7. Clique em Install para instalar os arquivos de suporte da instalação.
8. Se nenhuma falha for exibida, clique em Next. 
9. Na tela Setup Role, escolha SQL Server Feature Installation e clique em Next. 
10. Na tela Feature Selection, selecione Database Engine Services, Full-Text and Semantic Extractions for Search, Client Tools 

Connectivity e Client Tools Backwards Compatibility. 
11. Clique em Next.
12. Na tela Instance configuration, deixe a seleção padrão da instância e clique em Next.
13. Na tela Database Engine Configuration, selecione o método de autenticação que preferir. Para fins de teste, selecionamos Mixed 

Mode.
14. Informe e confirme uma senha para a conta de administrador de sistema.
15. Clique em Add Current User. Isso pode levar alguns segundos.
16. Clique na guia TempDB.
17. Altere o número de arquivos TempDB para oito e altere o local para o volume de dados.
18. Altere o local do arquivo TempLog para o volume de registro.
19. Clique em Next.
20. Na tela Error and usage reporting, clique em Next.
21. Na tela Installation Configuration Rules, verifique se não há falhas nem avisos relevantes e clique em Next.
22. Na tela Ready to Install, clique em Install.
23. Feche a janela de instalação.
24. Baixe e instale o SQL Server Management Studio. 

Expandindo os arquivos TempDB e TempLog nas VMs do PowerEdge R740xd
1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Expanda DatabasesSystem Databases
3. Clique com o botão direito no tempdb e escolha Properties.
4. Clique em Files e insira um novo tamanho inicial (em MB) para os dois arquivos. O tamanho exibido dependerá da escala de seu 

banco de dados TPC-H. Definimos tempdev como 50 GB e templog como 10 GB para garantir espaço mais do que suficiente.
5. Quando a expansão dos arquivos for concluída, clique em OK.
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Habilitando páginas de bloqueio na memória
1. Clique em Start, digite gpedit.msc e pressione Enter.
2. No Local Group Policy Editor, amplie Computer ConfigurationWindows SettingsSecurity SettingsLocal Policies
3. Selecione User Rights Assignment e role a tela para baixo até Lock pages in memory no painel direito.
4. Clique com o botão direito do mouse sobre Lock pages in memory e clique em Properties.
5. Clique em Add User or Group e adicione sua conta de usuário do SQL (NT SERVICE\MSSQLSERVER).
6. Clique em OK.

Criando um banco de dados
1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Clique com o botão direito do mouse em DatabasesNew Database.
3. Denomine o banco de dados. Denominamos nosso banco de dados como tpch.
4. Clique em Add para adicionar outros sete arquivos de banco de dados e obter um total de oito arquivos.
5. Denomine os arquivos de banco de dados e clique em OK.

Instalando a HammerDB
1. Baixe a versão mais recente da HammerDB em www.hammerdb.com/download.html
2. Clique duas vezes no arquivo exe, escolha English e clique em OK.
3. Clique em Yes.
4. Clique em Next.
5. Escolha um local de destino e clique em Next.
6. Clique em Next.
7. Clique em Finish.

Preenchendo o banco de dados
1. Abra a HammerDB e clique em OptionsBenchmark.
2. Escolha MSSQL Server e TPC-H.
3. Expanda SQL ServerTPC-HSchema Build.
4. Clique duas vezes em Options.
5. Escolha a escala 100 e o número de usuários virtuais correspondente ao número de núcleos de CPU. Clique em OK.
6. Clique duas vezes em Build. Essa construção pode levar várias horas.

Criando índices de columnstore não dispostos em cluster para a VM do PowerEdge R720xd
1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Expanda DatabasestpchTablesdbo.customer.
3. Clique com o botão direito do mouse em IndexesNew IndexNon-Clustered Columnstore Index.
4. Clique em ADD e adicione todas as colunas ao columnstore.
5. Clique em OK.
6. Repita as etapas 1 a 5 para todas as tabelas, exceto Orders e LineItem.

Criando índices de columnstore não dispostos em cluster para as VMs do PowerEdge 
R740xd
1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Expanda DatabasestpchTablesdbo.customer.
3. Clique com o botão direito do mouse em IndexesNew IndexNon-Clustered Columnstore Index.
4. Clique em ADD e adicione todas as colunas ao columnstore.
5. Clique em OK.

Fazendo backup do banco de dados
1. Abra o SQL Server Management Studio.
2. Clique com o botão direito do mouse no banco de dados TPCH e clique em TasksBack up...
3. Escolha um local para armazenar o backup e clique em OK.

http://www.hammerdb.com/download.html
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Clonando VMs no PowerEdge R740xd
1. Depois que a VM inicial estiver completamente configurada, desligue a VM.
2. Crie uma cópia de cada VHD nos vários volumes.
3. Crie uma VM com o volume desejado de RAM e a quantidade de vCPUs, mas sem VHDs.
4. Adicione os VHDs copiados à VM: SO, Dados, Registro e Backup.
5. Repita as etapas 1 a 4 para todas as VMs necessárias.

Eliminando e preparando com segurança os SSDs SATA e SSDs NVMe.
1. Certifique-se de que os discos estejam definidos com o modo Non-RAID no BIOS ou pela controladora RAID.
2. Crie uma unidade USB inicializável com a ISO PartedMagic.
3. Insira o USB inicializável no PowerEdge R740xd.
4. Pressione F11 para selecionar um dispositivo de inicialização.
5. Selecione o USB inicializável.
6. Selecione o fuso horário e clique em OK.
7. Clique duas vezes no ícone Secure Erase da área de trabalho.
8. Na guia Internal, selecione SSD SATA ou NVMe SSD Secure Erase.
9. Marque cada disco que deseja eliminar com segurança e clique em Next.
10. Marque a caixa de seleção para confirmar que deseja eliminar com segurança os SSDs e clique em OK.
11. Quando o processo for concluído, confirme se cada SSD foi eliminado com sucesso e, então, clique em OK.
12. Clique duas vezes no ícone para sair e selecione Reboot.
13. Depois que o Windows for reinicializado, abra o medidor de I/O.
14. Na guia Disk Target, atribua um operador a cada disco bruto.
15. Defina o número de I/O pendente como 256 e o padrão de dados de I/O de gravação como pseudoaleatório.
16. Clique na guia Access Specification.
17. Crie uma especificação de acesso com os seguintes parâmetros:

a. Tamanho da solicitação de transferência – 128K;
b. Porcentagem de especificação de acesso – 100;
c. Porcentagem de distribuição de leitura/gravação – 100% gravação;
d. Porcentagem de distribuição aleatória/sequencial – 100% sequencial.

18. Atribua a especificação de acesso recém-criada a cada operador. 
19. Clique na guia Test Setup.
20. Defina o tempo de Ramp Up como 60 segundos.
21. Defina o tempo de execução com o valor adequado necessário para ocupar duas vezes a capacidade das unidades.
22. Clique no ícone de indicador verde para iniciar a preparação.

Executando o teste
Usando o servidor legado e uma VM como sistema básico, executamos o teste TPC-H e, ao mesmo tempo, aumentamos em um o DOP a 
cada execução até que o tempo para a conclusão aumentasse. Determinamos que um DOP de seis era o ponto de desempenho ideal no 
sistema legado e mantivemos o DOP consistente em todos os testes e VMs.

1. Abra o SQL Server Manager e execute a seguinte consulta:

alter database tpch
set allow_snapshot_isolation on

alter database tpch
set read_committed_snapshot on

2. Feche o SQL Server Manager e abra a HammerDB.
3. Selecione OptionsBenchmark.
4. Escolha MSSQL Server e TPC-H.
5. Expanda SQL ServerTPC-HSchema Build.
6. Clique duas vezes em Options e defina a escala como 100. Clique em OK.
7. Expanda Driver Script e clique duas vezes em Options.
8. Defina MAXDOP como 6 e marque a caixa Refresh Function.
9. Clique em OK.
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10. Clique duas vezes em Load.
11. Na janela Script Editor, role a tela para baixo até a linha 436. Destaque e copie (cast(l_quantity as bigint)) após sum. Cole 

a frase após avg mais adiante na linha, conforme destacado abaixo.

set sql(1) “select l_returnflag, l_linestatus, sum(cast(l_quantity as bigint)) as sum_qty, sum(l_
extendedprice) as sum_base_price, sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as sum_disc_price, sum(l_
extendedprice * (1 - l_discount) * (1 + l_tax)) as sum_charge, avg(cast(l_quantity as bigint)) as 
avg_qty, avg(l_extendedprice) as avg_price, avg(l_discount) as avg_disc, count(*) as count_order 
from lineitem where l_shipdate <= dateadd(dd,-:1,cast(‘1998-12-01’as datetime)) group by l_
returnflag, l_linestatus order by l_returnflag, l_linestatus option (maxdop $maxdop)”

12. Expanda Virtual User e clique duas vezes em Options.
13. Escolha 1 Virtual User e marque as caixas Show Output, Log Output to Temp e Use Unique Log Name.
14. Clique em OK.
15. Clique duas vezes em Create users.
16. Inicie o Perfmon para capturar as contagens de CPU, RAM e disco.
17. Clique em Start para iniciar a execução do teste de energia.
18. Quando a execução for concluída, interrompa o Perfmon.
19. Salve o arquivo de texto dos resultados da HammerDB e a saída do Perfmon.
20. Abra o SQL Manager, exclua o banco de dados TPCH e crie outro banco de dados restaurando o arquivo de backup.
21. Reinicialize o servidor.
22. Siga novamente as etapas 1 a 16, marcando desta vez as caixas Refresh Function e Refresh Verbose na etapa 6 e alterando Max Users 

para 6 na etapa 13.
23. Depois que o teste de throughput for concluído, salve o arquivo de texto dos resultados da HammerDB e a saída do Perfmon.
24. Use o arquivo de cálculo do Excel para TPC-H da HammerDB fornecido no site da empresa para determinar a pontuação QphH da 

execução. Executamos cada teste três vezes e usamos a pontuação QphH média como nossa execução oficial.
25. Conclua essas execuções nos seguintes sistemas/configurações: 

• Com uma VM no PowerEdge R720xd;
• Com três VMs simultâneas no PowerEdge R740xd, com os dados do banco de dados e os arquivos de log nos volumes HDD;
• Com seis VMs simultâneas no PowerEdge R740xd, com os dados e os arquivos de log do banco de dados nos SSDs SATA; 
• Com oito VMs simultâneas no PowerEdge R740xd, com os dados e os arquivos de log do banco de dados nos SSDs NVMe.

Leia o relatório original em inglês em http://facts.pt/rszSR7.
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