Perguntas frequentes

Sumário

Por que a BAPCo foi formada?
O que é BAPCo?
Qual o diferencial dos benchmarks da BAPCo?
Como posso fazer parte da BAPCo?
Como uma empresa pode fazer parte da BAPCo?
Por que uma empresa deveria fazer parte do consórcio?
Onde posso encontrar o EULA?
Quais são os benefícios de usar SYSmark ou MobileMark?
Quem decide quais aplicativos serão utilizados nos benchmarks da BAPCO?
Quem decide quais cenários devem ser incluídos em benchmarks da BAPCO?
Quem cria os benchmarks da BAPCO?
A BAPCo otimiza os aplicativos que usa para SYSmark ou MobileMark?
A BAPCo faz qualquer otimização na programação do software de benchmarking?
Os produtos da BAPCO são utilizados em concursos públicos?

Por que a BAPCo foi formada?
A BAPCo foi fundada para promover a criação de benchmarks significativos em um ambiente de
aplicativos.

O que é BAPCo?
BAPCo significa Business Applications Performance Corporation (Companhia de Desempenho de
Aplicativos Corporativos), e atualmente é composta por: Acer, ARCIntuition, ChinaByte, CNET, Compal,
Dell, Hewlett-Packard, Hitachi, Intel, LC Future Center, Lenovo, Microsoft, Western Digital, Wistron,
Samsung, Sony, Toshiba, Zol e outros. A BAPCo é um consórcio sem fins lucrativos que visa desenvolver
e distribuir um conjunto de benchmarks de desempenho objetivos para computadores pessoais
baseados em aplicativos de software e sistemas operacionais bem difundidos.

Qual o diferencial dos benchmarks da BAPCo?
Os benchmarks da BAPCO são baseados em pacotes de software comumente encontrados no varejo,
lojas que vendem software de computador. Usar os benchmarks baseados em aplicativos de negócios
permite aos usuários realizar avaliações de sistemas lidando com cargas de trabalho realistas em
ambientes cujos usuários possam encontrar no dia-a-dia. Esta abordagem fornece dados significativos
aos sistemas de avaliação para os usuários, tendo em vista a relevância dos resultados em relação às
demandas que normalmente exigimos diariamente dos sistemas por meio das cargas de trabalho.

Como posso fazer parte da BAPCo?
Qualquer organização interessada em contribuir para os objetivos e propósitos, aderindo ao código de
conduta pode fazer parte do consórcio. As empresas interessadas em fazer parte do consórcio devem
ligar para (408) 988-7654. Também é possível enviar um e-mail para: press@bapco.com

Como uma empresa pode fazer parte da BAPCo?
As empresas interessadas em fazer parte do consórcio precisam preencher um requerimento, que será
analisado pelo Conselho de Administração da BAPCo, além de pagar uma taxa de adesão plena anual de
U$8.250 e uma taxa de iniciação U$10.000 (um total de U$18.250 no primeiro ano). Para tornar-se um
Membro Associado, o valor a pagar é de U$10.000 (taxa de iniciação de U$5.000 e primeira anuidade de
U$5.000).

Por que uma empresa deveria fazer parte do consórcio?
A BAPCo foi fundada para promover a criação de benchmarks significativos em um ambiente de
aplicativos. Os membros da BAPCO recebem os produtos lançados a uma taxa de custo. Além disso, os
membros da BAPCO têm acesso aos produtos beta antes do lançamento e antes que empresas externas
possam comprá-lo. A organização BAPCo promove regularmente empresas associadas em seu acervo,
website e estandes de exposição em convenções.

Onde posso encontrar o EULA?
O EULA (End User License Agreement, Contrato de Licença de Usuário Final) pode ser encontrado e
baixado aqui.

Quais são os benefícios de usar SYSmark ou MobileMark?

SYSmark e MobileMark usam aplicativos reais. Isso oferece uma visão mais realista do desempenho ao
contrário de muitos benchmarks sintéticos que se baseiam somente em aspectos limitados de um
sistema.

Quem decide quais aplicativos serão utilizados nos benchmarks da BAPCO?
Os membros da comissão da BAPCO se baseiam em muitos critérios para determinar quais aplicativos
relevantes usar, inclusive em dados de mercado. Em última análise, os membros da BAPCo decidem
quais aplicativos serão usados.

Quem decide quais cenários devem ser incluídos em benchmarks da BAPCO?
Os membros da comissão da BAPCO analisam os modelos e as tendências de uso atuais para determinar
os cenários relevantes.

Quem cria os benchmarks da BAPCO?
A BAPCo conta com um processo de desenvolvimento detalhado, que é seguido por todos os produtos.
Um esboço do processo de desenvolvimento está disponível em um whitepaper de 2012 da SYSmark.
Diversos membros do comitê disponibilizam recursos para ajudar em uma série de aspectos do processo
de desenvolvimento.

A BAPCo otimiza os aplicativos que usa para SYSmark ou MobileMark?
Não, a BAPCo não otimiza os aplicativos. Todos os aplicativos usados em benchmarks da BAPCO vêm
diretamente dos fornecedores dos aplicativos. O desempenho desses aplicativos é idêntico ao
desempenho que os usuários encontram de verdade.

A BAPCo faz qualquer otimização na programação do software de benchmarking?
Não. São usadas as opções padrão do compilador. SYSmark, MobileMark e TabletMark são compilados
com o Microsoft Visual Studio nas opções padrão.

Os produtos da BAPCO são utilizados em concursos públicos?
Sim, os produtos da BAPCO são utilizados em concursos públicos em mais de 50 países, incluindo:
Argentina, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colômbia, Costa
Rica, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Egito , Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hong Kong,
Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Macedônia,
Malásia, México, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Polônia, Portugal , Romênia, Rússia, Arábia

Saudita, Sérvia, Cingapura, Eslováquia, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Taiwan,
Tajiquistão, Tailândia, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América.

