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"Faça mais com menos. Aumente 
os níveis de utilização. Torne sua 
equipe mais eficiente. Reduza suas 
necessidades de espaço, energia  
e resfriamento." Todos os 
fornecedores fazem a mesma promessa.  
A Cisco cumpre o que promete.

Embora a tecnologia de virtualização tenha tornado possível a consolidação dos 
servidores, também criou muitos desafios. A infraestrutura é complexa, difícil  
e sua expansão é demorada. O controle da rede é dividido entre administradores 
de rede e de servidores. A segurança é gerenciada por meio de abordagens de 
menor denominador comum. E o grande número de máquinas virtuais que esses 
ambientes geram exige tempo demais dos administradores de servidores, rede  
e armazenamento.

Uma plataforma para a era pós-virtualização
O Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®), com processadores Intel® 
Xeon®, é uma plataforma que cumpre o que a virtualização promete, mostrando 
o quanto a infraestrutura é importante para ambientes virtualizados. O Cisco 
UCS oferece implantação rápida através de configuração automática. E reduz 
custos simplificando a arquitetura. Além disso, oferece maior desempenho dos 
processadores Intel Xeon, através do melhor equilíbrio dos recursos e da otimização 
do desempenho, características que somente a Cisco pode oferecer. A virtualização 
é integrada à rede, permitindo que os administradores gerenciem as máquinas 
virtuais da mesma forma que o fazem com servidores físicos, proporcionando 
grande escalabilidade e segurança, visibilidade e controle sem precedentes.  
E o melhor de tudo é que o Cisco UCS integra perfeitamente os principais 
hipervisores ao próprio gerenciamento unificado e integrado do sistema.  
O resultado é uma opção de virtualização melhor e mais eficiente, além de  
maiores taxas de consolidação e menor TCO.
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Destaques

Infraestrutura que cumpre a promessa da 
virtualização

•  O Cisco Unified Computing System™ (Cisco 
UCS®) com processadores inteligentes 
Intel® Xeon® oferece uma infraestrutura 
confiável, ágil, escalável e flexível para dar 
maior respaldo à virtualização, com menor 
custo total de propriedade (TCO).

Rápida implantação
•  A infraestrutura, dotada de auto-
reconhecimento e integração automática, 
detecta e configura os servidores criando 
uma infraestrutura flexível.

Arquitetura simplificada
•  A arquitetura simplificada reduz custos  
e aumenta a flexibilidade.

Melhor desempenho
•  Uma infraestrutura mais ágil oferece melhor 
desempenho, conforme comprovado com 
os14 recordes mundiais de virtualização já 
conquistados pelo Cisco UCS.

Mais segurança
•  Máquinas virtuais se conectam diretamente 
à rede da mesma forma que os servidores 
físicos, garantindo a segurança das 
máquinas virtuais como se houvesse 
cabeamento físico.

Alta disponibilidade
•  A malha de rede foi projetada sem nenhum 
ponto de falha.

Mais flexibilidade
•  O Cisco UCS oferece suporte a todos os 
principais hipervisores e suas melhores 
práticas com uma única placa de interface 
virtual da Cisco (VIC).
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único sistema unificado 
O Cisco UCS é a primeira plataforma de 
data centers verdadeiramente unificada 
que combina acesso à computação, 
à rede e ao armazenamento em um 
único sistema coeso. O sistema é uma 
infraestrutura inteligente que usa um 
gerenciamento integrado e com base 
em modelos para simplificar e agilizar a 
implantação de ambientes virtualizados. 
A infraestrutura unificada de I/O do 
sistema usa uma malha unificada de 10 
Gbps para oferecer suporte ao tráfego 
IP, armazenamento  
e gerenciamento, e a tecnologia Cisco® 
Fabric Extender (tecnologia FEX) leva 
a rede diretamente ao servidor e às 
máquinas virtuais para proporcionar  
alto desempenho, segurança  
e gerenciabilidade.

O Cisco UCS é uma plataforma neutra 
e suporta uma ampla gama de produtos 
de servidores rack e blade, permitindo 
que os departamentos de TI implantem 
os servidores que melhor atendam às 
suas exigências específicas (Figura 1).

Rápida implantação
Os ambientes virtualizados precisam 
responder rapidamente às flutuações 
nas demandas de cargas de trabalho, 
e o Cisco UCS oferece uma versão 
em hardware dos recursos que a 
virtualização oferece em software: 
um ambiente flexível que pode 
ser dimensionado para atender às 
necessidades da empresa e variações 
na demanda de carga de trabalho. 

A abordagem da Cisco oferece aos 
departamentos de TI uma infraestrutura 
excelente para ambientes virtualizados 
e também a base para ingressar na 
computação em nuvem.

Nos ambientes tradicionais, a expansão 
é realizada através de um processo 

entediante, manual e suscetível  
a erros de configuração de servidores 
e dispositivos, que pode levar dias 
ou semanas para ser concluído. Em 
contrapartida, o Cisco UCS é uma 
infraestrutura com autorreconhecimento 
e integração automática, capaz de 
detectar e configurar servidores 
conforme eles são conectados ao 
sistema, sem que seja necessário 
reconfigurar os componentes de rede 
para acomodá-los.

Os departamentos de TI que usam  
o Cisco UCS para oferecer suporte  
a seus ambientes virtualizados podem 
se expandir em minutos, ajudando 
assim a atingir os objetivos da empresa 
e a cumprir os contratos de nível 
de serviço (SLAs) com facilidade. 
A configuração automática ajuda a 
garantir regularidade e confiabilidade, 

eliminando alterações de configuração 
que podem resultar em tempos de 
inatividade.

O Cisco UCS Central Software estende 
os recursos de configuração automática 
do Cisco UCS, gerenciando até 10.000 
servidores nos domínios do Cisco 
UCS em um único data center ou em 
vários distribuídos pelo mundo. Com 
o inventário global e a configuração 
coordenada, os departamentos de TI 
possuem as ferramentas necessárias 
para gerenciar ambientes virtualizados 
independente do tamanho.

O Cisco UCS é um hipervisor neutro, 
que suporta softwares de virtualização 
desenvolvidos para servidores de 
arquitetura x86 padrão da indústria, 
como os que contêm processadores 
Intel Xeon. O Cisco UCS proporciona 
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Interconexões em malha do Cisco UCS 
Integra todos os componentes em um único domínio de 
gerenciamento. Até 2 interconexões compatíveis por 
sistema. Conectividade 10GE e FCoE de baixa latência 
e sem perdas. Uplinks para redes de data centers: 10GE, 
tecnologia Fibre Channel nativa ou FCoE. Gerenciamento 
integrado, uni�cado e com base em modelo.

Extensores em malha da Cisco  
Distribuem a malha uni�cada para os servidores rack 
e blade. Expandem os planos de dados e gerenciamento 
sem adicionar complexidade.  Cisco UCS 2208XP: até 
160 Gbps por chassi de blade (com as interconexões em 
malha Cisco UCS 6200 Series) Cisco UCS 2104XP: até 
80 Gbps por chassi de blade. Cisco Nexus 2232PP: 
integra servidores rack ao sistema.

Chassis de blade Cisco UCS 5108 
Acomoda até 8 servidores blade de largura média ou 
4 servidores blade de largura total. Acomoda até dois 
extensores em malha para conectividade e 
gerenciamento. Fluxo de ar direto, fontes de 
alimentação com 92% de e�ciência, N+1, e grade 
redundante.

Servidores Cisco UCS  
Utiliza exclusivamente processadores Intel Xeon. 
Desempenho recorde Linha de produtos abrangente 
para facilitar a adequação dos servidores às cargas 
de trabalho. Todos os aspectos de identidade, 
personalidade e conectividade con�gurados por meio 
do Cisco UCS Manager.

Figura 1. O Cisco Unified Computing System é uma plataforma de data center unificada
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ainda mais eficiência através da estreita 
integração com o Microsoft Windows 
2012 Hyper-V, o Red Hat Enterprise 
Virtualization e o VMware vSphere.

Arquitetura simplificada
Os ambientes virtualizados tradicionais 
são extremamente complexos, com 
várias redes físicas para diferentes 
funções de hipervisores e modalidades 
de I/O. A complexidade aumenta 
devido à existência de diversas 
camadas de rede física, o que dificulta 
a visibilidade das redes virtuais.  
O Cisco UCS ajuda a reduzir essas 
despesas de capital e operacionais, 
ao mesmo tempo em que aumenta a 
agilidade usando uma arquitetura com 
menos componentes e com um único 
ponto de gerenciamento.

Unified |Fabric
A malha unificada de baixa latência 
e alta largura de banda do sistema 
condensa diversas redes em apenas 
uma, reduzindo a infraestrutura de 
cabeamento e switching e o custo 
inerente a ela. A malha unificada 
de 10 Gbps suporta o tráfego de 

gerenciamento do sistema, a rede IP de 
produção, o tráfego de armazenamento 
e as diversas redes adicionais que 
os ambientes virtualizados requerem 
(como redes separadas para migração 
de máquinas virtuais). Com um único 
conjunto de cabos, os departamentos 
de TI podem contar com segurança 
e gerenciamento equivalentes ao de 
redes separada, enquanto usufruem 
os benefícios do compartilhamento 
de recursos. Além disso, o uso de 
Fibre Channel over Ethernet (FCoE) 
leva o armazenamento SAN a todos 
os servidores do sistema sem custo 
adicional.

Tecnologia Cisco Fabric Extender
A tecnologia Cisco FEX reduz ainda 
mais os custos e a complexidade 
condensando diversas camadas 
de rede em uma, eliminando 
a necessidade de switches de 
software dentro dos hipervisores e 
de switches de hardware no topo de 
cada rack, ou dentro de cada chassi 
de servidor blade. O resultado é que 
com o Cisco UCS a empresa precisa 
adquirir, configurar, alimentar, resfriar 
e manter menos componentes. A 
arquitetura simplificada oferece maior 
desempenho, pois as CPUs dos 
servidores ficam livres para oferecer 
melhor desempenho dos aplicativos 
em vez de desperdiçar ciclos emulando 
switches no software.

Mais desempenho 
e melhores taxas de 
consolidação
O Cisco UCS começa com servidores 
de arquitetura x86 padrão da indústria 
e com processadores inteligentes 
Intel Xeon: o processador Intel Xeon 
da linha E5-2600 v2 no centro de 
um data center flexível e eficiente e o 
Intel Xeon da linha E7 que oferece a 
potência e a segurança necessárias 

para soluções mais importantes para 
as empresas.

Apesar de muitos fornecedores 
oferecerem servidores com os mesmos 
processadores, a Cisco os integra 
em um sistema com melhor equilíbrio 
dos recursos. Esse equilíbrio traz à 
tona maior poder de processamento, 
característica essa que já conquistou 
pelo menos 70 recordes mundiais 
de benchmark e demonstrou melhor 
desempenho de virtualização e maiores 
taxas de consolidação.

Desempenho de virtualização que já 
bateu recordes mundiais
A Cisco está há muito tempo na 
liderança, tendo estabelecido 15 
recordes mundiais nos parâmetros de 
comparação VMware® VMmark™ que 
avaliam não apenas o desempenho de 
virtualização, mas também a eficiência 
da infraestrutura básica ao realizar 
tarefas comuns, como a migração de 
máquinas virtuais. O desempenho da 
Cisco é impulsionado em parte pelas 
placas de interface virtuais (VICs), 
que podem conectar até 160Gbps 
de largura de banda por servidor. A 
escalabilidade excepcional da Cisco se 
deve em parte à malha unificada de alta 
largura de banda do sistema.

Mais poder de processamento das 
aplicações
As VICs da Cisco conectam máquinas 
virtuais diretamente às portas de 
interconexões em malha para oferecer 
uma produtividade de I/O até 38% 
maior, liberando os ciclos da CPU para 
oferecer melhor desempenho das 
aplicações em vez de emular switches 
no software. O benefício em termos 
de desempenho da tecnologia Cisco 
Data Center Virtual Machine Fabric 
Extender (VM-FEX) pode ser testado 
também nos aplicativos, com melhora 
do desempenho do Microsoft SQL 

Ofereça provisionamento rápido 
de máquinas virtuais

A Euronet Worldwide, líder de 
mercado e fornecedora de soluções 
de transações financeiras eletrônicas 
altamente seguras, implantou o Cisco 
UCS e reduziu até 95% o tempo 
necessário para implementação 
e provisionamento de servidores 
virtuais, se comparado ao que era 
necessário utilizando a infraestrutura 
de que dispunha anteriormente. 
A nova implementação resultou 
em menor consumo de energia, 
resfriamento e espaço em rack.

(Veja o comunicado à imprensa da 
Marketwire)

http://www.marketwire.com/press-release/euronet-deploys-cisco-unified-computing-system-and-cloud-infrastructure-nasdaq-csco-1507480.htm
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Server e em um número maior de 
usuários com suporte dos ambientes 
virtualizados SAP. 

Densidade líder de mercado
A Cisco é a primeira fornecedora 
a reconhecer a necessidade de 
mais memória em servidores com 
dois soquetes para comportar mais 
máquinas virtuais em um único servidor 
e, ao mesmo tempo, aumentar a 
utilização da CPU. Desde a introdução 
da tecnologia patenteada Cisco 
Extended Memory, a Cisco tem sido 
pioneira no setor no fornecimento de 
opções de memória de alta densidade 
e baixo custo para os clientes. O 
benefício da capacidade de memória 
da Cisco é observado na densidade 
que pode ser alcançada nas cargas de 
trabalho de infraestrutura de desktop 
virtual sendo executados no Cisco 
UCS, com mais de 185 desktops 
executando o perfil de funcionário 
especializado em um único servidor  
de 2 soquetes.

Rede de alto desempenho

O desempenho recordista mundial para 
ambientes virtualizados é impulsionado 
pela malha unificada de 10 Gbps da 
Cisco, que pode conciliar todas as 
necessidades de rede de um servidor 
e de uma máquina virtual, com até 160 
Gbps de largura de banda por servidor. 
A malha unificada de baixa latência e a 
alta largura de banda da Cisco é uma 
das razões pelas quais o Cisco UCS é 
tão eficiente no desempenho de tarefas 
de infraestrutura, como a migração de 
máquinas virtuais.

A malha unificada da Cisco, junto com 
a tecnologia Cisco Fabric Extender, 
estabelece uma topologia de rede plana 
em um único sistema, o que resulta 
em uma latência predeterminada para 

todo o tráfego de rede de máquinas 
virtuais, independente da localização. 
Essa característica proporciona aos 
departamentos de TI liberdade para 
mover as máquinas virtuais entre 
servidores e alcançar o nível ideal de 
utilização dos recursos sem ter que 
se preocupar se a movimentação terá 
influência no desempenho da rede. 

Segurança para Air-Gap 
Ambientes virtualizados tradicionais têm 
dificuldade de equilibrar flexibilidade 
e segurança, abrindo mão de um 
pouco de segurança para que os 
administradores possam mover as 
máquinas virtuais para qualquer lugar 
no cluster de virtualização para otimizar 
a carga de trabalho.

O Cisco UCS elimina a necessidade de 
trade-offs, pois não há diferença entre 
as redes física e virtual: ambas são 
implantadas no hardware e possuem 
o mesmo nível de visibilidade, controle 
e segurança. Com a tecnologia Cisco 
FEX e o Cisco Data Center VM-FEX, os 
recursos individuais dos hipervisores e 
máquinas virtuais podem ser conectados 
diretamente às interconexões em malha, 
como se estivessem conectados por 
um fio dedicado. Para aumentar ainda 
mais a segurança, as conexões diretas 
são mantidas durante toda a vida útil da 
máquina virtual, portanto, as políticas 
de segurança de rede se mantêm 
constantes, independente da localização 
da máquina virtual (Figura 2).
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Figura 2. O Cisco Data Center VM-FEX atribui placas de interface de rede (NICs) e suas 
políticas a cada máquina virtual, mantendo a conexão conforme as máquinas virtuais se movem 
entre os servidores físicos
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Caso um hipervisor tenha algum 
comprometimento, somente o Cisco 
UCS oferece o recurso de redesenhar 
completa e automaticamente o sistema 
desde o firmware, ajudando a garantir 
que todos os aspectos do sistema 
possam ser recuperados.

Mais disponibilidade
Desde as interconexões em malha do 
sistema até os servidores individuais, 
o sistema foi projetado para não ter 
nenhum ponto de falha. Devido ao 
design de rede ativa/ativa, as conexões 
de malha unificada duplas alcançam 
todos os servidores com largura de 
banda máxima, Caso haja uma falha na 
rede, o recurso de failover integrado 
à malha nas VICs da Cisco ajustam os 
fluxos de tráfego para proporcionar 
disponibilidade contínua (Figura 3).

A configuração automática do Cisco 
UCS suporta ambientes virtualizados, 
tornando possível reproduzir 
completamente um ambiente que já 
existe em um novo local, caso haja 
uma falha que atinja todo o local do 
data center. Os perfis de serviço do 
Cisco UCS podem ser aplicados para 
configurar identidade, personalidade 
e conectividade de servidor aos 
servidores, com o intuito de reproduzir 
as configurações do local original. 
Na segunda versão do Cisco UCS 
Central Software, esse processo pode 
ser automatizado através dos perfis 
de serviço globais do Cisco UCS, 
que podem ser aplicados a qualquer 
servidor em qualquer lugar através de 
uma única GUI.

O Cisco UCS oferece mais 
disponibilidade a um custo mais baixo. 
Em vez de ter que manter um servidor 
de backup e licenças de software de 
hipervisores, as empresas podem 
configurar um servidor extra em 
minutos para recuperar uma falha, 

simplesmente aplicando um perfil de 
serviço do Cisco UCS e reiniciando 
a carga de trabalho do servidor que 
apresentou a falha. É necessário dispor 
de um número menor de servidores 
extras, pois um único pode ser 
compartilhado em diversos aplicativos 
ou clusters de virtualização.

Mais flexibilidade
O Cisco UCS suporta todos os 
principais hipervisores, o que possibilita 
que os clientes escolham seus 
softwares de virtualização preferidos 
e deixem que o sistema se adapte às 
exigências que eles oferecem.

Além disso, as VICs da Cisco podem 
ser configurados para oferecer suporte 
às exigências estáticas de I/O de 
qualquer hipervisor, além de poderem 
ser configuradas em pouco tempo 
para comportar um hipervisor diferente 
através de um modelo de configuração 
automático. Por exemplo, clientes que 
utilizam o software VMware vSphere 
podem configurar a VIC da Cisco 
para oferecer suporte às melhores 
práticas do VMware vSphere, incluindo 
interfaces separadas para VMware 
vmkernel, vmconsole, vMotion e acesso 
ao armazenamento. O Cisco Data 
Center VM-FEX conecta máquinas 
virtuais diretamente à rede com NICs 
virtuais configuradas dinamicamente 
(vNICs). Se um switch de software 
como o Cisco Nexus® 1000V é o 
preferido, vNICs adicionais podem ser 
configuradas para suportar o tráfego de 
rede IP de produção.

Ofertas para ajudar a 
acelerar a implantação
A Cisco conta com os pacotes de 
produtos e ofertas de serviço e 
alianças necessárias para ajudar os 
clientes a implantar seus projetos 
de consolidação e virtualização 

rapidamente e com a opção de 
armazenamento que o cliente escolher.

• A Cisco desenvolveu soluções 
prontas para a implantação usando 
softwares de virtualização da 
Microsoft, Red Hat, e VMware. 
Essas soluções têm o respaldo da 
Cisco Validated Designs, que reflete 
soluções testadas e comprovadas 
e ajuda a agilizar a implantação e a 
reduzir os riscos.

• O programa Cisco Smart Play 
simplifica a realização de pedidos, 
disponibilizando os componentes 
de computação e de rede de uma 
solução de virtualização através de 
um número de peça único e a um 
preço vantajoso. A Cisco oferece 
inúmeras ofertas Smart Play com 
preços acessíveis para ajudar as 
empresas que estão em processo 
de implantação de ambientes 
virtualizados.
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Figura 3. As VICs da Cisco aumentam 
a disponibilidade com failover de 
malha integrado

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1145/index.html
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns1145/index.html
http://www.cisco.com/go/smartplay


Sede - América  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Sede - Ásia e Pacífico  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Cingapura

Sede - Europa   
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
Holanda

Cisco Unified Computing System:
solução criada para virtualização e consolidação

A Cisco possui mais de 200 escritórios no mundo todo. Os endereços, números de telefones e fax estão disponíveis no site da Cisco: www.cisco.com/go/offices.

A Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA  e em outros países. Para obter uma lista de 
marcas comerciais da Cisco, acesse: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso do termo "parceiro" não 
implica uma relação de sociedade entre a Cisco e qualquer outra empresa. Intel, o logotipo da Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas comerciais ou registradas da Intel Corporation 
nos EUA e/ou em outros países (1110R)   LE-36302-01 11/13

• A Cisco juntou-se ao programa 
VSPEX da EMC para validar as 
configurações de armazenamento e 
ajudar a garantir a interoperabilidade.

• Os servidores Cisco UCS estão 
prontos para oferecer suporte 
a ambientes virtualizados 
imediatamente após a aquisição, 
com soluções de armazenamento 
pré-configuradas:

• O Cisco UCS, o armazenamento 
da EMC e o software VMware 
vSphere podem ser implantados 
usando o Vblock™ Systems 
da aliança Virtual Computing 
Environment (VCE). 

• Através da parceria da Cisco com 
a NetApp, as soluções FlexPod 
usando o Microsoft Windows 
2012 Hyper-V e o VMware 

vSphere podem 
ser implantadas 
usando o 
armazenamento 
do NetApp.

• O Cisco Data 
Center Optimization 
Service ajuda os clientes a construir 
uma arquitetura de data center 
que se adapta de forma rápida 
e segura a ambientes virtuais e 
em nuvem, e oferece, além de 
excelência operacional, respaldo ao 
crescimento da empresa.

Cumprindo a promessa da 
virtualização
Enquanto fornecedores tradicionais 
continuam tendo dificuldades e usando 
soluções paliativas para os desafios 
que a consolidação e a virtualização 
impõem, a Cisco cumpre a promessa 
da virtualização. O Cisco UCS com 
processadores inteligentes Intel 
Xeon é uma plataforma desenvolvida 
para oferecer suporte a ambientes 
virtualizados com uma arquitetura 
simplificada e segura, que reduz 
custos, acelera a implantação, 
aumenta a flexibilidade, permite grande 
escalabilidade e torna os ambientes 
virtuais tão simples de gerenciar quanto 
os físicos, contribuindo ainda mais para 
um TCO mais baixo.

Para obter mais informações
Para obter mais informações sobre o 
Cisco UCS, acesse http://www.cisco.
com/go/ucs.

Para obter mais informações sobre as 
soluções de virtualização da Cisco, 
acesse: http://www.cisco.com/en/US/
netsol/ns1197/index.html.

Para obter mais informações sobre o 
desempenho de virtualização do Cisco 
UCS, acesse http://www.cisco.com/go/
ucsatwork.

Para obter mais informações sobre o 
desempenho das aplicações usando 
o Cisco Data Center VM-FEX, acesse 
http://www.cisco.com/go/vmfex.

Consolidação máxima

A NetApp usou o Cisco UCS 
para virtualizar seu laboratório de 
testes, consolidando 51 chassis de 
servidores blade com 178 servidores 
no Cisco UCS com 15 chassis de 
servidores blade e 120 servidores. 
"Levamos apenas uma hora para 
implantar o primeiro Cisco UCS com 
112 servidores com armazenamento 
NetApp e VMware vSphere", 
diz Brandon Agee, líder técnico, 
Engineering Support Systems.

(Leia o estudo de caso)
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