
Dekada innowacji branżowych  
i najnowsze procesory Intel Xeon 
Scalable to siedem kolejnych 
powodów do aktualizacji Twojego 
centrum danych.
W ciągu 10 lat od wprowadzenia do branży konceptu ujednoliconej 
technologii komputerowej żaden inny dostawca nie stworzył systemu, 
który cechowałby się samoświadomością i umiejętnością samodzielnej 
integracji oraz który dysponowałby 100% programowalnymi kasetami, 
stelażami, hiperkonwergencją, systemami wielowęzłowymi, pamięcią, 
serwerami AI/ML w pojedynczej domenie do zarządzania. Żaden inny 
dostawca nie daje już możliwości wyboru liderów branży przy zakupie 
rozwiązań infrastruktury konwergentnej, które łączą zasoby przetwarzania, 
sieciowe i pamięciowe w jednej, gotowej do wdrożenia, jednostce.

Dekada innowacji na polu centrów danych była w części napędzana 
współpracą z firmą Intel. Dzisiaj świętujemy osiągnięcie siedmiu nowych 
wyników stanowiących światowe rekordy, które potwierdzają naszą 
wiodącą pozycję w obszarze analitycznego przetwarzania online, 
oprogramowania pośredniczącego Java i czystej mocy obliczeniowej 
procesora CPU. Wyniki te pokazują moc 2- i 4-kieszeniowych serwerów 
stelażowych Cisco (rys. 1). 

Serwery stelażowe 
Cisco UCS C240 M5 

Serwery stelażowe 
Cisco UCS 480 M5 

Rysunek 1  Dwa serwery stelażowe Cisco UCS biją nowe światowe rekordy wydajności 

Cisco UCS® 2. generacji 
Procesory Intel® Xeon® Scalable 

Zarys rozwiązania
Materiały ogólnodostępne Cisco 

Serwery UCS Cisco biją 7 nowych 
rekordów świata w branżowych testach 
porównawczych
Dzięki procesorom 2. generacji Intel Xeon Scalable 

Siedem nowych światowych 
rekordów

•   Najlepsza wydajność oprogramowania 
pośredniczącego Java

•   Najszybsza wydajność operacji  
na liczbach całkowitych  
i zmiennoprzecinkowych

•   Rekordowe wyniki wydajności 
analityki Big Data 

Znacząca poprawa wydajności
•   Możliwość uaktualnienia do 

serwerów z procesorami  
2. generacji Intel® Xeon® Scalable 
i uzyskanie do o 23,4% lepszej 
wydajności od wydajności 
poprzedniej generacji serwerów2

Szybsze obciążenia  
o kluczowym znaczeniu  

biznesowym
•   Standardowe w branży testy 

porównawcze pokazują 
rodzaj wydajności, jaki 
można osiągnąć po wybraniu 
serwerów Cisco UCS®
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Test porównawczy Testowany serwer Wyniki Osiągnięcia 

Wynik testu 
porównawczego 
TPC-H™ 10 TB 

Serwer stelażowy Cisco 
UCS C480 M5 z 4 
procesorami Intel Xeon 
Platinum 8280M  
(28 rdzeni, częst.  
2,7 GHz) 

1 651 514,9 QphH™@10 000 GB  Najlepszy wynik 
4-kieszeniowego 
nieklastrowanego 
QphH@ działającego  
na systemie Linux

QphH™@ przy 10 000 GB 0,71 USD  Najlepsza cena 
4-kieszeniowego 
nieklastrowanego 
QphH@ przy 10 000 GB 
działającego na systemie 
Linux 

Zarys rozwiązania
Materiały ogólnodostępne Cisco

Rzeczywista 
wydajność
Siedem pobitych rekordów światowych 
odzwierciedla rzeczywiste wyniki, które 
mogą być siłą napędową centrum 
danych i wprowadzić je na nowy 
poziom wydajności. Prezentujemy, 
co możesz zyskać dzięki procesorom 
2. generacji Intel® Xeon® Scalable 
wraz z wynikami, pokrywającymi 
zakres potrzeb dzisiejszych centrów 
danych. Potrzeby te obejmują wysoką 
wydajność do zasilania aplikacji, 
w tym aplikacji do przetwarzania 
analitycznego online (OLAP), 
oprogramowanie pośredniczące  
Java i czystą moc obliczeniową 
procesora CPU, odzwierciedloną  
przez porównanie wydajności  
operacji na liczbach całkowitych  
i zmiennoprzecinkowych.

Przetwarzanie 
analityczne online
Niemal każda firma rozumie wartość 
swoich danych i to, w jaki sposób 
powinna je wykorzystywać, aby 
stać się konkurencyjną, a potem 
tę konkurencyjność zachować. 
Analityczne przetwarzanie online 
dostarcza informacje poprzez złożone 
zapytania, zilustrowane przez wynik 
testu TPC-H. Serwery Cisco UCS 
C480 M5 z procesorami Intel Xeon 

Platinum 8280 pobiły dwa światowe 
rekordy przy współczynniku skali  
10 TB, działając na systemie Linux:  
rekord najszybszej przepustowości  
i najlepszego stosunku ceny do  
wydajności. Wyniki te stanowią poprawę 
przepustowości o 11,6% i poprawę 
stosunku ceny do wydajności o 25,2% 
w porównaniu do serwerów ostatniej 
generacji korzystających z Microsoft 
SQL, a wszystko to w celu utrzymania 
konkurencyjności (zob. uwagę 4  
i tabelę 1).

Test porównawczy TPC-H to 
standardowy branżowy system 
wspierający podejmowanie decyzji. Został 
zaprojektowany do mierzenia możliwości 
systemu do badania dużych ilości danych, 
przetwarzania zapytań o wysokim stopnu 
złożoności i zwracania odpowiedzi na 
krytyczne z punktu widzenia biznesu 
pytania. Test porównawczy TPC-H ocenia 
wyniki wydajności złożonej (QphH@size)  
i stosunek ceny do wydajności  
($/QphH@size), które mierzą wydajność 
wielu systemów wspierających decyzje,  
wysyłając zestawy zapytań do 
standardowych baz danych w warunkach 
kontrolowanych. 

Oprogramowanie 
pośredniczące Java
Z dumą ogłaszamy pobicie trzech 
światowych rekordów dla testu 
porównawczego SPECjbb®2015 2-  
i 4-kieszeniowych serwerów działających 
na oprogramowaniu Microsoft Windows 
2019 DataCenter (tabela 2).

Test porównawczy SPECjbb2015 
zapewnia mierzenie fizycznych  
i wirtualnych wyników, dzięki którym 
można dokładniej ocenić wydajność 
oprogramowania pośredniczącego Java 
w swoim środowisku IT.

Czysta moc 
obliczeniowa 
procesora CPU
Wysokie oceny uzyskane w testach 
porównawczych czystej mocy 
obliczeniowej to nie kwestia szczęścia.  
To dobra technika. Serwery Cisco UCS 
można skonfigurować programowo,  
dzięki czemu łatwiej jest dostosować 
ustawienia oprogramowania sprzętowego 
w celu uzyskania jak największej 
wydajności. To także zasługa wyjątkowego 
projektu, dzięki któremu procesor  
pozostaje chłodny, a technologia 
Inter Turbo Boost może przekroczyć 
ograniczenia temperatury, obowiązujące  
w przypadku innych procesorów, ponieważ 
w sprzyjających warunkach zwiększa się 
prędkość taktowania. 

Tabela 1  Wyniki, które ustanowiły nowe rekordy światowe w teście porównawczym TPC-H pokazują, że dane można łatwo przekształcać w informacje biznesowe
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Test porównawczy

Test porównawczy

Testowany serwer

Testowany serwer

Wyniki 

Wyniki 

Osiągnięcia 

Osiągnięcia 

SPECjbb® 2015 
MultiJVM 

SPECjbb®2015 
MultiJVM 

SPECjbb®2015 
MultiJVM 

SPECYFIKACJA 
PROCESORA CPU 
2017

SPECYFIKACJA 
PROCESORA CPU 
2017

Serwer stelażowy 
Cisco UCS C240 M5 
z 2 procesorami Intel 
Xeon Platinum 8280 (28 
rdzeni, częst. 2,7 GHz)

Serwer stelażowy 
Cisco UCS C480 M5 
z 4 procesorami Intel 
Xeon Platinum 8280 (28 
rdzeni, częst. 2,7 GHz) 

max-jOPS = 171 642 
Critical-jOPS = 56 027

max-jOPS = 327 501 
Critical-jOPS = 100 059

max-jOPS=282 719 
critical-jOPS=175 585 

Najlepszy wynik procesora 
2-kieszeniowego max-jOPS 
działającego na systemie 
Microsoft Windows  

Najlepszy wynik procesora 
4-kieszeniowego max-jOPS 
działającego na systemie 
Microsoft Windows 

Najlepszy wynik procesora 
4-kieszeniowego critical-
jOPS działającego na 
systemie Microsoft Windows 

Serwer Cisco UCS C480 M5  
z 4 procesorami Intel Xeon Platinum 
8280 (28 rdzeni, częst. 2,7 GHz) 

Serwer Cisco UCS C480 M5  
z 4 procesorami Intel Xeon Platinum 
6244 (8 rdzeni, częst. 3,7 GHz) 

SPECspeed®2017_fp_base=232  Najlepszy wynik 
procesora 
4-kieszeniowego 

SPECspeed2017_int_base=11.1  Najlepszy wynik 
procesora 
4-kieszeniowego 
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Wydajność operacji na 
liczbach całkowitych  
i zmiennoprzecinkowych
Serwery Cisco demonstrują 
poprawę wydajności o 23,4% 
wielowątkowych operacji na liczbach 
zmiennoprzecinkowych (zob. uwagę 
2) i o 14,3% wielowątkowych operacji 
na liczbach całkowitych (zob. uwagę 3) 
zgodnie z wynikami pomiarów  
w testach porównawczych SPEC CPU® 
(tabela 3). 

Powyższe testy sprawdzają czystą 
moc obliczeniową w formie mierzenia 

wydajności operacji pojedynczo- lub 
wielowątkowych na liczbach całkowitych 
i zmiennoprzecinkowych. To miara, która 
pokazuje jak silną moc obliczeniową 
posiadają procesory 2. generacji Intel 
Xeon Scalable, zapewniającą wydajność 
aplikacji. Wyniki operacji jednowątkowych 
powodują wrażenie opóźnień  
w aplikacjach, które wykonują jedno 
zadanie. Przykładem będzie szybkość 
reakcji jednowątkowej aplikacji na pulpit, 
obsługiwanej w środowisku wirtualnego 
pulpitu. Albo aplikacje biznesowe 
znajdujące się w Twoim centrum danych. 
Wydajność wielowątkowa jest miarą  
tego, jak dobrze serwer radzi sobie  

z równoległym przeprowadzaniem wielu 
operacji. Przykładem niech będzie 
przetwarzanie wymagające wysokiej 
wydajności, przetwarzanie Big Data, 
uczenie maszynowe i analityka.

Serwery stelażowe 
Cisco UCS C240 M5
Serwerem Cisco UCS M5 osiągającym 
wyniki będące światowymi rekordami  
1- i 2-kieszeniowych serwerów jest 
serwer stelażowy Cisco UCS C240 M5. 

Tabela 2  Trzy nowe rekordy świata dotyczące wydajności oprogramowania pośredniczącego Java potwierdzają niezmienną pozycję lidera Cisco 

Tabela 3  Cisco pobija pięć nowych rekordów świata w testach porównawczych wydajności procesorów CPU dla serwerów korzystających z 2. generacji 
procesorów Intel Xeon Scalable
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Serwery Cisco 
UCS M5
Serwery Cisco UCS M5 są 
wyposażone w procesory  
2. generacji Intel Xeon:

•   Serwer stelażowy Cisco 
UCS C220 M5 to najbardziej 
wszechstronny serwer 
infrastrukturalny i aplikacyjny 
ogólnego zastosowania 
dostępny w branży.

•   Serwer stelażowy Cisco UCS 
C240 M5 oferuje najlepszą  
w branży wydajność zgodnie  
z danymi zawartymi w niniejszym 
dokumencie i może obsługiwać 
szeroki zakres pamięci, dyski 
SSD oraz opcje NVMe.

•   Serwer stelażowy Cisco UCS 
C480 M5 to nasz najnowszy 
serwer 4-kieszeniowy. 
Zaprojektowano go tak, 
aby obsługiwał aplikacje 
intensywnie korzystające  
z pamięci i aplikacje 
kluczowe; to najbardziej 
elastyczny serwer w ofercie, 
z największymi możliwościami 
dostosowania.

•   Serwer kasetowy Cisco 
UCS B200 M5 zapewnia 
przetwarzanie o wysokiej 
gęstości w obudowie serwera 
kasetowego z elastycznymi 
opcjami konfiguracji.

•   Serwer kasetowy Cisco UCS 
B480 M5 zapewnia wydajność, 
uniwersalność i gęstość dla 
szerokiego zakresu aplikacji 
korporacyjnych z obsługą 
pamięci i komputerów bez 
systemu operacyjnego, pulpitu 
wirtualnego i zwirtualizowanych 
obciążeń. 
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Ten serwer klasy korporacyjnej, 
2-kieszeniowy, 2-stelażowy (2RU) 
oferuje najlepszą w branży wydajność 
i możliwość rozbudowy dla szerokiego 
zakresu obciążeń związanych  
z infrastrukturą pamięci masowej i we/wy, 
od analityki Big Data aż po współpracę. 
Pamięć masowa C240 i serwer stelażowy 
Cisco UCS C220 są fundamentem dla 
węzłów Cisco HyperFlex.

Konfiguracje C240 M5 przetestowane 
w testach porównawczych zostały 
skonfigurowane z dwoma procesorami 
Intel Xeon Platinum 8280 z 28 rdzeniami  
o częst. 2,7 GHz lub procesorem Intel 
Xeon Platinum 6244 z 8 rdzeniami  
o częst. 3,7 GHz. Konfiguracje pamięci  
i dysków są określane w podlinkowanych 
założeniach testów porównawczych.

Serwer stelażowy 
Cisco UCS 480 M5
Serwerem Cisco UCS M5 osiągającym 
wyniki będące światowymi rekordami 
4-kieszeniowych serwerów to serwer 
stelażowy Cisco UCS C480 M5. To 
4-kieszeniowy serwer 4RU klasy 
korporacyjnej, oferujący wyjątkowo 
wysoką wydajność i niezawodność 
do obsługi najbardziej wymagających 
aplikacji pod względem pamięci i mocy 
obliczeniowej. Dzięki głównej pamięci  
o pojemności dochodzącej do maks. 
6 TB, do maks. 24 dyskom SFF lub 
12 dyskom NVMe serwer może 
przechowywać i przetwarzać lokalnie 
ogromne ilości danych.

Konfiguracje serwera UCS C480 M5 
przetestowane w testach porównawczych 
zostały skonfigurowane z czterema 
procesorami Intel Xeon Platinum 8280  
z 28 rdzeniami o częst. 2,7 GHz  
z pamięcią oraz konfiguracją dysków 
opisaną w podlinkowanych założeniach 
testów porównawczych. 

Wdrożenie autonomiczne lub  
w ramach rozwiązania Cisco UCS
Wszystkie serwery stelażowe można 
wdrażać jako część rozwiązania Cisco 
UCS lub jako serwery autonomiczne.

Serwerami można zarządzać: w ramach 
rozwiązania Cisco UCS za pomocą 
narzędzia Cisco UCS Manager lub 
narzędzi wyższego szczebla, lub za 
pośrednictwem usługi do zarządzania 
Cisco Intersight™ w chmurze lub  
w lokalnym wirtualnym narzędziu  
Cisco Intersight. Platforma Intersight 
umożliwia zarządzanie dowolnym 
serwerem w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem interfejsu opartego na 
chmurze, ułatwiając zarządzanie węzłami 
brzegowymi z poziomu centralnego 
centrum danych. Łącząc inteligencję  
z działaniami zautomatyzowanymi, można 
radykalnie obniżyć koszty i skrócić czas 
rozwiązywania problemów.

Wydajne procesory 
2. generacji Intel 
Xeon Scalable
Niezmienna pozycja lidera wydajności 
serwerów to w części zasługa procesorów 
CPU Intel Xeon Platinum 8280. Procesory 
te zapewniają wysoce niezawodne 
funkcje, charakteryzujące się wyjątkową 
wydajnością, bezpieczeństwem  
i elastycznością. Cechuje je do 28 rdzeni 
w konfiguracjach 2-i 4-kieszeniowych,  
co zapewnia najwyższą wydajność  
i skalowalność. Nowością w tej generacji 
jest możliwość obsługi technologii 
modułów pamięci trwałej Intel Optane™ 
oraz Intel® Deep Learning Boost, 
instrukcje przyspieszające przetwarzanie 
sieci neuronowych w aplikacjach sztucznej 
inteligencji i uczenia maszynowego. 
Procesory zapewniają także mitygacje 
ryzyka ataku typu sidechannel, które 
współdziałają z serwerami Cisco UCS 
i jeszcze bardziej zwiększają wartość 
infrastruktury IT w Twojej firmie.



Aby uzyskać 
więcej informacji
Więcej informacji o wynikach 
Cisco UCS można znaleźć pod 
adresem:  
http://cisco.com/go/ucsatwork. 
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Wnioski
Cisco niezmiennie zajmuje pozycję lidera 
branży dzięki pobiciu siedmiu rekordów 
świata w testach porównawczych 
wykorzystujących procesory 2. generacji 
Intel Xeon Skalowalne procesory. Kupując 
infrastrukturę od Cisco, kupujesz nie 
tylko serwery, ale także system, który 
został stworzony od początku z myślą 
o konfiguracji przez oprogramowanie, 
bez względu na to, czy chcesz wdrażać 
autonomiczne serwery na platformie 
Cisco Intersight czy serwery w ramach 
systemu Cisco Unified Computing. 
Podobnie jak w przypadku wszystkich 
produktów Cisco, przygotowujemy Cię 
na przyszłość, jednocześnie chroniąc 
dotychczasowe inwestycje.

Zastrzeżenia prawne
Następujące uwagi porównują ostatnie 
najlepsze wyniki z wynikami procesorów 
podobnego typu poprzedniej generacji Intel 
Xeon Scalable

1.   Wydajność aplikacj Java uległa poprawie 
o 7,4% porównując wynik serwera 
stelażowego Cisco UCS C480 M5 
SPECjbb2015-MultiJVM max-jOPS 
działającego na systemie Microsoft 
Windows 2019 DataCenter z serwerem  
poprzedniej generacji Hewlett Packard 
Enterprise ProLiant DL380Gen 10, 
działającym na systemie Microsoft Windows 
Server 2016 Standard z wynikiem 159 805, 
opublikowanym 13 września 2018. 

2.   Poprawa wydajności jednowątkowych 
operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych 
o 23,4% porównując serwer stelażowy 
Cisco UCS C480 M5 z serwerem 
stelażowym poprzedniej generacji 
Cisco UCS C480 M5, z wynikiem 188, 
opublikowanym w październiku 2017.

3.   Poprawa wydajności jednowątkowych 
operacji na liczbach całkowitych o 14,3% 
porównując serwer stelażowy Cisco 
UCS C480 M5 z serwerem stelażowym 
poprzedniej generacji Cisco UCS C480 
M5, z wynikiem 9,71, opublikowanym  
w październiku 2018.

4.   Poprawa przepustowości w teście  
TPC-H o 11,6% i poprawa stosunku  
ceny do wydajności o 25,2% w opraciu  
o porównanie serwera stelażowego Cisco 
UCS C480 M5 z serwerem poprzedniej 
generacji HPE ProLiant DL580 Gen10. 
Serwer Cisco UCS C480 M5 wyposażony 
w 4 procesory Intel Xeon Platinum 
8280M o częst. 2,7 GHz. Procesory są 
wyposażone w pamięć podręczną L-1, 
w tym 32 KB instrukcji i 32 KB danych, 
1 MB pamięci podręcznej L-2 i 38,5 MB 
pamięci podręcznej L-3. Serwer został 
skonfigurowany z pamięcią główną  
o pojemności 6144 GB. Serwer działał 
na systemie Red Hat Enterprise Linux 
7.6 z dostępem do Microsoft SQL Server 
Enterprise Edition w wersji 14.0.3048.4. 
Rekordowy wynik wydajności przy 
współczynniku skalowania 10 TB wyniósł  
1 651 514,9 QphH™@ przy 10 000 GB  
i 0,71 USD na QphH™@ przy 10 000 GB,  
i był najlepszym wynikiem 4-kieszeniowych 
nieklastrowanych serwerów działających 
na systemie Linux zarówno w kategorii 
przepustowości, jak i stosunku ceny do 
wydajności.

Rada Transaction Processing Performance 
(TPC) to niekomercyjna organizacja założona 
w celu definiowania testów porównawczych 
przetwarzanie tansakcji i baz danych oraz  
w celu rozpowszechniania obiektywnych  
i weryfikowalnych danych o wynikach w braży. 
Członkami TCP są przede wszystkimi firmy  
z branży sprzętu i oprogramowania.  
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