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Os servidores Cisco UCS batem sete novos recordes 
mundiais dos parâmetros de comparação do setor 
com a linha de processadores Intel Xeon E5-2600 v2

Existem muitas razões pelas quais a Cisco subiu 
para a segunda posição entre os fornecedores de 
servidores blade em todo o mundo, pelas quais a 
Cisco tem mais de 26.000 clientes de servidores 
e pelas quais esse número cresceu 63% no ano 
passado. Uma das razões é o desempenho.

A Cisco é especializada no mercado de servidores e na disponibilização de desempenho 
excepcional em aplicativos corporativos do mundo real. Não há uma maneira melhor de 
comparar o desempenho do que usando os parâmetros de comparação padrão do setor. 
Na mesma semana em que o versátil processador da linha Intel® Xeon® E5-2600 v2 foi 
anunciado, a Cisco bateu sete recordes mundiais de parâmetros de comparação do setor—
mais do que qualquer outro fornecedor (Tabela 1).

Tabela 1. Desempenho recorde

Servidor Processador Parâmetro de comparação Pontuação

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

Processador 
Intel Xeon  
E5-2697 v2 
em 2,7 GHz

Oracle E-Business Suite 
12,1.3 Extra Large Payroll

1.017.639 funcionários/h
Resultado principal

Servidor em 
rack Cisco 
UCS C220 M3

SPECjbb®2005 2.152.354 operações comerciais 
por segundo (bops);  
1.076.177 bops com 2 máquinas 
virtuais Java (JVMs) 
Servidor principal com duas 
entradas

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

SPECjbb2013 MultiJVM 62.393 jOPS máx. 
23.505 jOPS crítico 
servidor de arquitetura x86/x64 
Top MultiJVM com 2 entradas

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

VMware View Planner VMware VDImark de 149 
O primeiro e melhor resultado 
oficial de qualquer empresa

Servidor em 
rack Cisco 
UCS C240 M3

SPEComp®G_base2012 SPECompG_base2012=6,79 
SPECompG_peak2012=7,37

Servidor blade 
Cisco UCS 
B200 M3

SPECfp®_rate_base2006 681
Servidor principal com duas 
entradas

Servidor em 
rack Cisco 
UCS C220 M3

Processador 
Intel Xeon  
E5-2667
v2 em  
3,3 GHz

SPECint®_base2006 SPECint_base2006=63,0,
SPECint_2006=68,1 
Servidor principal com duas 
entradas
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Destaques

Sete recordes mundiais
• A Cisco bateu sete recordes mundiais 

dos parâmetros de comparação do 
setor, que demonstram a amplitude 
da linha de produtos da Cisco e a 
forma como a Cisco pode acelerar 
o desempenho no data center - em 
aplicativos corporativos, servidores 
de aplicativos Java, virtualização 
de desktop, computação de alto 
desempenho e a força bruta da CPU.

Histórico do desempenho do recorde 
mundial

• Desde seu lançamento em 2009, o 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) demonstrou um 
desempenho de recorde mundial 81 
vezes.

Surpreendente melhoria de 
desempenho

• O Cisco UCS, com a nova linha de 
processadores Intel® Xeon® E5-2600 
v2, melhora até 48% o desempenho 
e gera mais economia de energia 
com mais núcleos, encadeamentos, 
processador do cache, memória 
principal mais rápida e mais estados de 
baixa energia.

Ampla gama de servidores
• A Cisco oferece 14 servidores blade 

e em rack para atender aos diversos 
requisitos de carga de trabalho, tudo 
no primeiro sistema unificado com 
servidores de arquitetura x86 padrão 
do setor.

http://www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/server/xeon-e5-2600-v2/xeon-e5-2600-v2-summary.html
http://www.oracle.com/us/solutions/benchmark/apps-benchmark/results-166922.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2005_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2005_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2013_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specjbb2013_disclosure.pdf
http://www.vmware.com/pdf/ViewPlanner-3.0-results.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specompg_base2012_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specfp_rate2006_disclosure.pdf
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10265/specint_base2006_disclosure.pdf
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Os servidores Cisco UCS batem sete novos recordes mundiais dos parâmetros de comparação 
do setor com a linha de processadores Intel Xeon E5-2600 v2

Com tantos fornecedores competindo 
para oferecer o melhor desempenho do 
aplicativo, esses recordes mundiais mostram 
o quanto a Cisco pode demonstrar o poder 
da nova linha de processadores da Intel. O 
servidor Cisco UCS com o processador da 
linha Intel Xeon E5-2600 v2 proporcionou 
desempenho até 48% melhor em relação 
à geração anterior dos processadores Intel 
Xeon (Figura 1). Com esses resultados, 
os clientes podem ter certeza de que, 
conforme as tecnologias de processadores 
melhoram, a Cisco oferecerá o desempenho 
que essas tecnologias oferecem.

Desempenho do aplicativo 
com uma infraestrutura 
melhor 
Embora todos os fornecedores tenham 
acesso aos processadores da Intel, somente 
a Cisco utiliza sua potência para oferecer 
um alto desempenho para aplicativos 
através da unificação. O Cisco UCS integra 
servidores blade e em rack de arquitetura 
x86, padrão do setor, com acesso à rede e 
armazenamento em um sistema unificado. O 
gerenciamento integrado e unificado torna 
o sistema autoconsciente e autointegrado, 
com configuração automatizada de servidor 
e rede que facilita a implantação de novos 
aplicativos, a reconfiguração de servidores 
atuais e o dimensionamento de aplicativos 
com configurações100% compatíveis. O 
servidor Cisco UCS é integrado através da 
tecnologia Cisco® SingleConnect, uma forma 
excepcionalmente fácil, inteligente e eficiente 
para conectar e gerenciar a computação 
no data center. A Tecnologia Cisco 
SingleConnect é uma inovação exclusiva da 
Cisco que simplifica bastante a forma como 
os data centers conectam-se aos servidores 
blade e em rack; servidores físicos e máquina 
virtual, LAN, SAN e redes de gerenciamento.

Desempenho que faz a 
diferença
As empresas entendem que todo 
fornecedor é capaz de estabelecer um 
recorde de desempenho uma vez ou 
outra - mas estabelecer mais recordes 
durante o lançamento de um processador 
do que qualquer outro fornecedor é 
verdadeiramente excepcional. Os resultados 
de parâmetro de comparação citados neste 
documento demonstram o desempenho 
em casos importantes de uso de servidores 
reais, incluindo aplicativos corporativos, 
virtualização de desktop, middleware 
corporativo e cargas de trabalho intensivas 
da CPU. A liderança de mercado e o recurso 
para estabelecer e restabelecer recordes 
em importantes parâmetros de comparação 
são a prova de que a Cisco não é somente 
um fornecedor de servidores; ela está 
reinventando o mercado de servidores. 

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

Os resultados descritos neste documento 
foram obtidos de parâmetros de 
comparação detalhadas disponíveis em 
http://www.cisco.com/go/ucsatwork em 
13 de setembro de 2013. SPEC, SPECfp, 
SPECint, SPECjbb, e SPEComp são marcas 
registradas da Standard Performance 
Evaluation Corporation. Resultados 
de parâmetros de comparação estão 
disponíveis em http://www.spec.org.

View Planner é um produto de VMware, Inc. 
Os resultados citados neste documento foram 
disponibilizados em http://www.vmware.com/
pdf/ViewPlanner-3.0-results.pdf e são válidos 
a partir de 10 de setembro de 2013. 
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Figura 1. Porcentagem da melhoria do desempenho em relação a servidores similares ao 
Cisco USC com a geração anterior de processadores da Intel Xeon.
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