
3. Szeroki zakres 
wydajności
Mimo że wszyscy producenci mają 
dostęp do tych samych zaawansowanych 
procesorów Intel Xeon, tylko system Cisco 
UCS wykorzystuje ich moc do zwiększenia 
wydajności aplikacji. System Cisco UCS 
dowiódł swojej wyższości w zakresie 
wydajności aplikacji, ustanawiając rekordy 
w testach wzorcowych dotyczące m.in. mocy 
procesora typu raw, systemów zarządzania 
bazami danych i przetwarzania HPC.

5 sposobów na wyższą wydajność 
aplikacji dzięki zastosowaniu systemu 
Cisco UCS 

Aplikacje uruchamiane w centrum danych są niezbędne i otwierają 
niewiarygodne nowe możliwości w Internecie Wszechrzeczy. Mimo 
wzrostu popytu na tego rodzaju aplikacje dział IT często ma problem z ich 
wdrożeniem z powodu izolowanych silosów technologicznych 
i wszechobecnej złożoności. Oto pięć sposobów, jak system Cisco 
Unified Computing System (Cisco UCS) może rozwiązywać te problemy 
dzięki radykalnie uproszczonym serwerom Cisco UCS.

1. Architektura zorientowana 
wokół struktury
Cisco UCS to pierwszy naprawdę jednolity system 
w branży zaprojektowany w sposób umożliwiający 
programowanie i automatyzację konfiguracji sieci 
oraz dostępu do pamięci masowej przy użyciu 
osadzonych funkcji zarządzania. Klienci dostrajający 
wydajność systemu mogą błyskawicznie 
i precyzyjnie odtworzyć wprowadzone modyfikacje 
w dodatkowych serwerach — wystarczy kliknąć 
myszą.

Innowacyjne rozwiązanie Cisco zorientowane wokół struktury zapewnia 
czołową w branży wydajność aplikacji, niższe koszty przetwarzania 
i możliwości rzeczywistych innowacji w dziedzinie IT.

2. Sprawdzona 
wydajność aplikacji
Doskonała wydajność aplikacji w systemie 
Cisco UCS to więcej niż deklaracja — to 
prosty fakt, sprawdzony w ponad stu 
wzorcowych testach wydajności, w których 
ustanowiono światowe rekordy. Dzięki 
zastosowaniu inteligentnych procesorów 
Intel Xeon firma Cisco regularnie pokazuje, 
jak dobrze radzi sobie z obsługą obciążeń 
fizycznych, zwirtualizowanych i dotyczących 
przetwarzania w chmurze. 

Testy wzorcowe Cisco 
UCS w dziedzinie 
zarządzania 
Przykłady wyników osiągniętych 
w testach wzorcowych:

• Rekordowa wydajność 
procesora

• Rekordowa wydajność bazy 
danych

• Rekordowa wydajność 
aplikacji dla przedsiębiorstw

• Rekordowa wydajność 
oprogramowania 
pośredniczącego dla 
przedsiębiorstw

• Rekordowa wydajność 
przetwarzania HPC

4. Wydajność aplikacji 
z automatyzacją 
System Cisco UCS zapewnia nie tylko 
dużą wydajność aplikacji, ale także 
zautomatyzowany model konfiguracji, 
który przyspiesza wdrożenie, zapewnia 
przewidywalność wyników i zwiększa 
produktywność zasobów IT. 

5. Zrozumienie wymagań aplikacji 
przedsiębiorstwa
Współczesne firmy potrzebują rozwiązań obejmujących zasoby serwera, 
sieci i pamięci masowej umożliwiające efektywne działanie aplikacji i ich 
skalowanie przy niższych całkowitych kosztach posiadania. Cisco skupia 
się na dostarczaniu wydajnych rozwiązań zoptymalizowanych pod kątem 
oferowania kompleksowej obsługi aplikacji biznesowych.
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