
Rozwiewanie wątpliwości wstrzymujących 
modernizację infrastruktury informatycznej
Firmy nie mogą konkurować na rynku, jeśli mają przestarzałą 
infrastrukturę. Modernizacja przestarzałej infrastruktury centrów 
przetwarzania danych pozwala zbudować sprawne i elastyczne 
fundamenty – niezbędne, aby sprostać wymogom działalności w 
erze danych cyfrowych. 

Nowoczesna infrastruktura wymaga rozwiązań opartych na 
skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji, technologii 
Intel® Optane™ i kartach Intel® Ethernet. Wykorzystaj dostępne 
możliwości rynkowe, rozwiązania, zasoby sprzedażowe, promocje i 
materiały marketingowe, aby pomóc klientom spożytkować pełnię 
potencjału danych. www.intel.pl/content/www/pl/pl/ 
technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/
overview.html

Odpowiadanie na często zadawane pytania
Pytanie: Mój klient nie dostrzega wystarczających zalet 
przejścia na skalowalny procesor Intel Xeon pierwszej generacji, 
by uzasadnić ten wydatek. Jakie dodatkowe korzyści oferuje 
skalowalny procesor Intel Xeon drugiej generacji?
Odpowiedź: W przypadku systemów opartych na procesorach 
Intel Xeon Silver i Intel Xeon Gold skalowalny procesor Intel 
Xeon drugiej generacji zapewnia większą wydajność i niższy 
całkowity koszt utrzymania, co przemawia za wymianą. Oryginalna 
skalowalna platforma Intel Xeon zapewniła największe korzyści w 
zakresie wydajności i całkowitego kosztu utrzymania w przypadku 
systemów opartych na procesorach Intel Xeon Platinum, a w 
przypadku procesorów drugiej generacji nadal oferuje wyższą 
wydajność.

Pytanie: Czy skalowalne procesory Intel Xeon drugiej generacji 
będą łatwe do wdrożenia dla moich klientów? 
Odpowiedź: Tak. Skalowalne procesory Intel Xeon drugiej generacji 
są zgodne z poprzednimi wersjami płyt głównych i systemów ze 
skalowalnymi procesorami Intel Xeon. W większości przypadków 
wystarczy zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji, aby 
obsługiwał skalowalne procesory Intel Xeon drugiej generacji. Dla 
klientów, którzy już mają odpowiednie płyty główne i systemy, 
aktualizacja przebiega bezproblemowo i zapewnia znaczny 
wzrost stosunku ceny do wydajności w porównaniu z procesorami 
poprzedniej generacji.

Pytanie: Mój klient martwi się o 
bezpieczeństwo. Czy skalowalny procesor Intel 
Xeon drugiej generacji rozwiązuje niektóre 
problemy związane z zabezpieczeniami, które 
wymagały aktualizacji oprogramowania?
Odpowiedź: Tak. Kilka zabezpieczeń typu „side-

channel”, które wcześniej były wdrażane w ramach aktualizacji 
oprogramowania, zostało uwzględnionych w migracji sprzętowej 
skalowalnego procesora Intel Xeon drugiej generacji. 

Pytanie: Stabilność i czas pracy bez przestojów są dla 
mojego klienta najważniejsze. W przypadku modernizacji 
infrastruktury informatycznej główną wątpliwością wysuwaną 
przez kadrę kierowniczą jest przerwa w świadczeniu usług. Jak 
zaprezentować korzyści płynące z modernizacji serwera opartej 
na skalowalnej platformie Intel Xeon drugiej generacji?
Odpowiedź: Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez grupę 
Enterprise Strategy Group (ESG) firmy z nieaktualną infrastrukturą 
wdrażają innowacje produktowe i wprowadzają produkty na 
rynek sześć razy wolniej². Czteroletnie serwery działają wolniej 
o 33%², a koszty ich konserwacji są wyższe o 148%². Oparte na 
danych możliwości wprowadzania innowacji w zakresie obciążeń 
roboczych, usług i skalowania są olbrzymie. Jeśli klient weźmie 
pod uwagę również ryzyko zachwiania stabilności biznesowej 
związane z coraz większą liczbą luk w zabezpieczeniach starszych 
infrastruktur, dojdzie do wniosku, że standardowe prowadzenie 
działalności nie wystarczy. 

71% 
działów IT wskazuje starszą 

infrastrukturę jako największą barierę 
dla transformacji działalności³

Przewodnik po wątpliwościach
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Procesor Intel® Xeon® Platinum 82xx:
Największa wydajność i wyjątkowe funkcje

Procesor Intel® Xeon® Bronze 32xx:
Podstawowy skalowalny procesor Intel Xeon w atrakcyjnej 
cenie

Procesor Intel® Xeon® Gold 62xx:
Największa wydajność w przypadku wymagających zadań

Procesor Intel® Xeon® Gold 52xx:
Najlepsza wydajność i wydajność systemu/USD 
Doskonała wydajność w porównaniu z poprzednią generacją

Procesor Intel® Xeon® Silver 42xx:
Najlepsza wydajność i wydajność systemu/USD 
Doskonała wydajność w porównaniu z poprzednią generacją
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Pytanie: Złożoność rozwiązań infrastruktury IT i wiedza 
niezbędna do oceny tych rozwiązań powstrzymują mojego 
klienta od przeprowadzenia przełomowej modernizacji.
Odpowiedź: Rozwiązanie Intel® Select oparte na skalowalnej 
platformie Intel Xeon drugiej generacji przyspiesza i ułatwia 
wdrożenie infrastruktury centrum przetwarzania danych 
zoptymalizowanej pod kątem obciążeń roboczych. Rygorystycznie 
przetestowane i zweryfikowane rozwiązania oparte na 
architekturze Intel® eliminują czynnik losowy z wykonywania 
kluczowych zadań w zakresie zaawansowanych analiz, chmury 
hybrydowej, pamięci masowej i sieci.

Pytanie: Dlaczego podczas modernizacji infrastruktury centrum 
przetwarzania danych ważna jest aktualizacja zarówno 
sprzętu, jak i oprogramowania?
Odpowiedź: Aby wyeliminować problemy związane z 
przestarzałą infrastrukturą, zwiększyć wydajność operacyjną 
i utrzymać bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, firmy muszą 
stosować podejście całościowe, które zakłada wdrożenie 
innowacji i modernizację inwestycji w sprzęt i oprogramowanie 
zoptymalizowaną pod kątem współpracy tych dwóch elementów. 
Rozszerzona pomoc techniczna dla systemów Windows Server* 
i SQL Server* 2008/R2 wkrótce przestanie być dostępna, co 
sprawia, że bezpieczeństwo staje się coraz większym problemem 
dla ogromnej liczby firm ze starzejącymi się serwerami. Bliskie 
relacje i ścisła współpraca firmy Intel z całym ekosystemem 

technologicznym ułatwiają nam wprowadzanie na rynek nowych 
rozwiązań do obsługi najważniejszych obciążeń roboczych Twoich 
klientów. 

Pytanie: Mój klient koncentruje się na 
podstawowych zadaniach. Nie ma 
przepustowości ani kompetencji technicznych 
umożliwiających przejście z tradycyjnej 
infrastruktury centrum przetwarzania danych 
i tradycyjnego sposobu zarządzania na 
przetwarzanie w chmurze.

Odpowiedź: Infrastruktura informatyczna decyduje o 
możliwościach rozwoju firmy i poprawy wydajności. Aby 
obsługiwać krytyczne obciążenia robocze i obniżyć całkowity 
koszt utrzymania, klient musi wiedzieć, jak wykorzystywać 
chmurę z perspektywy centrum przetwarzania danych i wybrać 
odpowiednią architekturę. Skalowalny procesor Intel Xeon drugiej 
generacji umożliwia scentralizowane zarządzanie i koordynację 
centrum przetwarzania danych, zapewniając klientowi kontrolę i 
przyspieszając świadczenie usług.

Pytanie: W jaki sposób mogę zaprezentować klientowi wpływ 
przestarzałej pamięci masowej przechowującej izolowane 
dane na wydajność?
Odpowiedź: Co roku liczba danych w firmie rośnie o 30%. Te 
dane są często przechowywane w odizolowanych silosach, co 
utrudnia wykorzystanie ich do lepszego podejmowania decyzji. 
Skalowalny procesor Intel Xeon drugiej generacji w połączeniu z 
technologią Intel Optane przekształca pamięć i pamięć masową, 
wypełniając luki, zmniejszając wąskie gardła i skracając opóźnienia 
w przetwarzaniu danych, co wpływa na poprawę elastyczności i 
przekłada się na wyniki. 

1 Oprogramowanie i obciążenia wykorzystane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane pod kątem wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel. Testy wydajności, takie jak 
SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, komponentów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może 
spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z 
innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/performance.
Wyniki stanowią szacunkowe wartości z 1 października 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić 
całkowitego bezpieczeństwa.
Wyniki oszacowano na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel, przedstawiając je wyłącznie w celach informacyjnych.
2 The Enterprise Strategy Group, 2017
3 IDC 2015 (www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf)
4 Źródło: Microsoft (źródło wieku serwera – CMR: Server Market Insights, luty 2018 r.) 
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serwerów 2008/R2 na świecie⁴
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