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Korzyści wynikające z modernizacji środowiska IT
Modernizacja to pierwszy krok na drodze do przeobrażenia 
środowiska IT z miejsca powstawania kosztów w platformę 
generowania zysków w nowoczesnych firmach napędzanych 
przez dane. Firma Intel dysponuje rosnącą i zróżnicowaną 
ofertą technologii centrum danych, zaprojektowanych z myślą 
o nowoczesnej infrastrukturze, która przyspieszy wykonywanie 
kluczowych zadań biznesowych i umożliwi szybsze generowanie 
wartości z danych. Dotyczy to skalowalnych procesorów Intel® 
Xeon® drugiej generacji oraz pamięci trwałej Intel® Optane™ DC.

Zmniejszenie „długu technicznego”
Modernizacja starszych aplikacji i infrastruktury, obniżenie 
całkowitego kosztu posiadania, poprawa wydajności i 
ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Poprawa bezpieczeństwa danych
Zaufane wielowarstwowe zabezpieczenia i zgodność z przepisami 
są dostosowane do wymogów RODO, zapewniają szybsze 

odzyskiwanie danych i korzystają z SDN w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa sieci.

Łatwiejsza droga do chmury hybrydowej dzięki interakcji 
człowiek–komputer (HCI)
Wysoce skalowalna wydajność i scentralizowane zarządzanie 
oraz orkiestracja zapewniają elastyczność i kontrolę 
przyspieszającą wdrażanie usług.

Obsługa coraz większych obciążeń i modelu DevOps
Uzyskaj szybsze informacje o zadaniach wymagających dużej 
ilości danych, przyspiesz wprowadzanie nowych aplikacji i 
usług oraz dostarcz narzędzia samoobsługowe i przyjazne dla 
programistów.

SKALOWALNY PROCESOR INTEL® XEON®  
DRUGIEJ GENERACJI
Działaj szybciej. Przechowuj więcej. Przetwarzaj wszystko.

Do 4,4 GHZ z 
technologią Intel® 

Turbo Boost

Nawet 1,35 razy 
większa standardowa 

wydajność

2 razy większa 
pojemność 

pamięci 
systemowej

Nawet 36 TB 
pamięci trwałej 

Intel® Optane™ DC

Moduły DIMM  
DDR4 do 2993 MT/s 

oraz 16 GB

Nawet 11 razy szybsze 
głębokie uczenie oparte 
na sztucznej inteligencji 
dzięki technologii Intel® 

DL Boost

Czynniki 
ograniczające 
zagrożenie dla 
metod analizy 

kanału bocznego

Biblioteki 
zabezpieczeń Intel®

- Technologia Intel®  
Trusted Execution

- Technologia Intel®  
Threat Detection

Akceleratory 
szyfrowania

- Technologia Intel® 
QuickAssist

Technologia Intel® 
Speed Select

- Konfigurowalny procesor 
główny/częstotliwościowy

Intel® Infrastructure 
Management 
Technologies

- Najlepsza w branży technologia 
wirtualizacji Intel®

Przewodnik dla kupujących



Poziomy procesorów i ich funkcje
Skalowalny procesor Intel® Xeon® drugiej generacji
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Przestarzała infrastruktura skutkuje 6x 
wolniejszym opracowywaniem innowacji i 

wprowadzaniem produktów na rynek2

działów IT wskazuje starszą 
infrastrukturę jako największą barierę 

dla transformacji działalności1

71%

Szanse handlowe związane z produktami firmy Microsoft*
Koniec wsparcia dla systemów SQL Server* 2008/R2 i Windows Server* 2008/R2 stanowi dużą szansę na modernizację infrastruktury informatycznej.

Firma Microsoft* szacuje, że na całym świecie jest ponad 20 milionów serwerów z systemem Windows Server i programem SQL Server 2008/R2, a średni 
wiek serwera w 2017 r. wynosił 7 lat.

Rozwiązania z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej stają się coraz dojrzalsze.
- Sprzedaż produktów infrastruktury hiperkonwergentnej rośnie o 80% rok do roku (IDC)
- Przewiduje się, że do 2022 roku wartość rynku HCI wyniesie 10,4 mld USD (IDC)

Rozwiązania przystosowane do RODO

SQL Server* to jedyna komercyjna baza danych z wbudowaną funkcją AI.

Obsługa pamięci trwałej Intel® Optane™ DC – przełomowa technologia

Niezależnie od tego, czy korzystasz z rozwiązania Intel® Select wraz z najnowszym oprogramowaniem Windows Server lub SQL Server, czy tworzysz 
niestandardowe rozwiązania centrum danych oparte na skalowalnym procesorze Intel® Xeon® drugiej generacji, rozwiązania firm Intel i Microsoft są 
zoptymalizowane pod kątem współpracy.

Rozwiązanie Intel® Deep Learning Boost
Technologia Vector Neural Network Instruction (VNNI) umożliwia 
efektywne przyspieszenie wnioskowania AI/głębokiego uczenia
• Ważne dla dostawców usług w chmurze, przedsiębiorstw i 

dostawców usług komunikacyjnych
• Nawet 3-krotnie większa przepustowość głębokiego uczenia w 

porównaniu z poprzednią generacją skalowalnych procesorów 
Intel® Xeon®

• Przyspieszenie zadań AI/głębokiego uczenia, w tym klasyfikacji 
obrazów, rozpoznawania mowy, tłumaczenia językowego i 
wykrywania obiektów

Pamięć trwała Intel® Optane™ DC
• Uzyskiwanie większej wartości z większych zestawów danych 

niż było to możliwe wcześniej
• Skalowanie dostarczania usług i pomocy technicznej dla 

większej liczby klientów przy atrakcyjnym całkowitym koszcie 
posiadania

• Stymulowanie innowacji w aplikacjach i odkrywanie nowych 
przypadków użycia dużej ilości danych

Intel® Speed Select
• Wiele osobowości procesora w zależności od obciążenia/

potrzeb maszyny wirtualnej
• Lepsze wykorzystanie serwerów w centrum danych dzięki 

konsolidacji SKU
• Lepsze umowy SLA dotyczące gwarancji wydajności w 

przeliczeniu na rdzeń
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Wzrost wydajności VNNI AEP
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Argumenty ułatwiające dokonanie sprzedaży

Procesor Intel® Xeon® Platinum 82xx
Największa wydajność i wyjątkowe funkcje

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

Procesor Intel® Xeon® Gold 52xx
Wiodąca wydajność oraz wydajność/koszt systemu  
Skuteczność kolejnych generacji

Procesor Intel® Xeon® Silver 42xx
Wiodąca wydajność oraz wydajność/koszt systemu  
Skuteczność kolejnych generacji

Procesor Intel® Xeon® Bronze 32xx
Podstawowy skalowalny procesor Intel® Xeon® w atrakcyjnej cenie
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wydajność serwerów zmniejsza się o 

33% 
koszty konserwacji wzrastają o 

148%
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Pytania kwalifikacyjne
• Czy państwa infrastruktura IT umożliwia wdrażanie nowych 

usług i rozbudowę w wystarczająco szybkim tempie?
• Czy mają państwo szybki dostęp do danych, czy może 

borykają się państwo z wieloma pulami danych, wzajemnie 
od siebie odizolowanymi?

• Czy mają państwo strategię modernizacji środowiska IT?
• Jak obniżają państwo koszty konserwacji i optymalizują 

całkowite koszty eksploatacji danych?
• Czy państwa infrastruktura IT jest zgodna z obecnymi 

standardami i regulacjami?
• Czy państwa dane są szyfrowane podczas 

przechowywania, w trakcie transferu oraz w pamięci 
z myślą o zapewnieniu maksymalnego poziomu 
bezpieczeństwa?

• Czy państwa sieć odpowiada dynamicznie zmieniającym 
się wymaganiom dzisiejszych nowoczesnych obciążeń?

• Czy planują państwo przyspieszenie wdrażania 
infrastruktury chmury hybrydowej?

Często zadawane pytania
Pytanie: Mój klient nie dostrzega wystarczających korzyści 
związanych ze stosunkiem ceny do wydajności w odniesieniu do 
przejścia na skalowalny procesor Intel Xeon pierwszej generacji. 
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.

Zasoby sprzedażowe
Transformacja działu IT www.intel.com/itp-xeonsp

Rozbudowa infrastruktury IT scaleitup.intel.com

Za pomocą tego narzędzia sprzedaży można porównać 
konfiguracje obok siebie i sprawdzić korzyści wynikające 
z modernizacji środowiska IT w całej infrastrukturze 
informatycznej. Najnowsze technologie procesorów, pamięci 
masowej i sieci Intel® zostały zoptymalizowane pod kątem 
współpracy w celu zapewnienia maksymalnej wydajności i 
całkowitego kosztu użytkowania.

Rozwiązanie Intel® Select www.intel.com/content/www/us/en/
architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html

Przekonaj się, jak szybkie i łatwe może być wdrożenie 
infrastruktury dzięki zoptymalizowanym pod kątem obciążenia 
rozwiązaniom centrów danych, które zostały rygorystycznie 
przetestowane i zweryfikowane pod kątem architektury Intel®.

Kalkulator całkowitych kosztów utrzymania (TCO) dla Intel 
Data Center xeonprocessoradvisor.intel.com

Zobacz TCO dla określonych rozwiązań dla centrów danych i 
zapoznaj się z zalecanymi alternatywami.

Zalecane szkolenia

Sprzedaż skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej 
generacji i najnowszych, innowacyjnych pamięci

Sprzedaż skalowalnych procesorów Intel® Xeon® drugiej 
generacji, zoptymalizowanych pod kątem obciążeń

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/products-and-solutions/xeon-scalable-family/overview.html
http://scaleitup.intel.com
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html
http://xeonprocessoradvisor.intel.com
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F295828
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F295828
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F295829
http://channeltraining.intel.com/diweb/gateway/init/1/f/catalog*2Fitem*2Feid*2F295829


1 IDC 2015 https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf
2 The Enterprise Strategy Group, 2017

Cechy i zalety technologii firmy Intel zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Całkowite 
zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe.

Testy dokumentują wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i 
testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.pl/benchmarks.

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 http://www.intel.com/benchmarks.

1 raz większa wydajność wnioskowania w lipcu 2017 r.: przetestowane przez Intel 11 lipca 2017 r.: Platforma: procesor 2S Intel® Xeon® Platinum 8180 2,50 GHz (28 rdzeni), wyłączona funkcja HT, wyłączony tryb Turbo, mechanizm 
zarządzania skalowaniem ustawiony na „performance” w sterowniku intel_pstate, 384 GB pamięci RAM DDR4-2666 z funkcją ECC. CentOS Linux, wersja 7.3.1611 (Core), jądro systemu Linux 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64. Dysk SSD:  
Intel® SSD z serii DC S3700 (800 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 25 nm, MLC). Wydajność zmierzono przy ustawieniach: Zmienne środowiskowe: KMP_AFFINITY='granularity=fine, compact‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq set with cpupower 
frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g performance. Caffe: (http://github.com/intel/caffe/), revision f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. Wyciąganie wniosków zmierzono poleceniem „caffe time --forward_only”, szkolenie zmierzono 
poleceniem „caffe time”. W przypadku topologii „ConvNet” użyto fikcyjnego zbioru danych. W przypadku pozostałych topologii dane przechowywano w lokalnej pamięci masowej i buforowano w pamięci operacyjnej przed szkoleniem. 
Specyfikacje topologii z https://github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50) oraz https://github.com/soumith/convnet-benchmarks/tree/master/caffe/imagenet_winners (testy porównawcze ConvNet; pliki 
zaktualizowano do nowszego formatu Caffe prototxt, ale są one funkcjonalnie tożsame). Kompilator Intel C++, wer. 17.0.2 20170213, małe biblioteki Intel MKL, wersja 2018.0.20170425. Caffe uruchomiono z parametrem „numactl -l”.

11-krotny wzrost wydajności wnioskowania przy zastosowaniu skalowalnego procesora Intel® Xeon® drugiej generacji: Wyniki skalowalnego procesora Intel Xeon drugiej generacji oszacowano lub symulowano przy użyciu wewnętrznych 
analiz firmy Intel, symulacji architektury lub modelowania, a następnie przekazano je w celach informacyjnych. Wszelkie różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na rzeczywistą wydajność w porównaniu z 
wydajnością testowaną przez firmę Intel 11 lipca 2017 r.: procesor 2S Intel® Xeon® Platinum 8180 2,50 GHz (28 rdzeni), wyłączona funkcja HT, wyłączony tryb Turbo, mechanizm zarządzania skalowaniem ustawiony na „performance” w 
sterowniku intel_pstate, 384 GB pamięci RAM DDR4-2666 z funkcją ECC. CentOS Linux, wersja 7.3.1611 (Core), jądro systemu Linux 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64. Dysk SSD: Intel® SSD z serii DC S3700 (800 GB, 2,5 cala SATA 6 Gb/s, 25 nm, 
MLC). Wydajność zmierzono przy ustawieniach: Zmienne środowiskowe: KMP_AFFINITY='granularity=fine, compact‘, OMP_NUM_THREADS=56, CPU Freq set with cpupower frequency-set -d 2.5G -u 3.8G -g performance. Caffe: (http://github.
com/intel/caffe/), revision f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. Wyciąganie wniosków zmierzono poleceniem „caffe time --forward_only”, szkolenie zmierzono poleceniem „caffe time”. W przypadku topologii „ConvNet” użyto 
fikcyjnego zbioru danych. W przypadku pozostałych topologii dane przechowywano w lokalnej pamięci masowej i buforowano w pamięci operacyjnej przed szkoleniem. Dane techniczne topologii: https://github.com/intel/caffe/tree/master/
models/intel_optimized_models (ResNet-50),. Kompilator Intel C++, wer. 17.0.2 20170213, małe biblioteki Intel MKL, wersja 2018.0.20170425. Caffe uruchomiono z parametrem „numactl -l”.

Technologia Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX)* zapewnia wyższą przepustowość niektórych operacji wykonywanych przez procesor. Ze względu na różne parametry energetyczne korzystanie z instrukcji AVX może spowodować, 
że a) niektóre części będą pracować poniżej częstotliwości znamionowej i b) niektóre części wyposażone w technologię Intel® Turbo Boost 2.0 nie osiągną żądanej bądź maksymalnej częstotliwości turbo. Wydajność może być inna od 
podanej w zależności od konfiguracji sprzętu, oprogramowania i systemu. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.intel.com/go/turbo.

Kompilatory Intel nie zawsze optymalizują w tym samym stopniu procesory innych firm w przypadku tych optymalizacji, które nie są specyficzne dla procesorów Intel. Optymalizacje te dotyczą między innymi zestawów instrukcji SSE2, SSSE3 
i SSE3. Firma Intel nie gwarantuje dostępności, funkcjonalności czy skuteczności każdej optymalizacji w przypadku procesorów wyprodukowanych przez inne firmy. Optymalizacje zależne od procesora dla tego produktu dotyczą wyłącznie 
procesorów firmy Intel. Niektóre optymalizacje niespecyficzne dla mikroarchitektury Intel są zarezerwowane dla procesorów firmy Intel. Więcej informacji dotyczących konkretnych zestawów instrukcji omawianych w niniejszym ogłoszeniu 
można znaleźć w materiałach informacyjnych i podręcznikach użytkownika właściwych dla produktu.

Opisane scenariusze obniżenia kosztów mają stanowić przykłady na to, jak dany produkt oparty na technologiach Intel® może w określonych warunkach i konfiguracjach wpłynąć na generowanie kosztów oraz zapewnić oszczędności. 
Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów ani redukcji kosztów.

Wyniki testów porównawczych mogą się zmieniać w miarę przeprowadzania kolejnych testów. Wyniki te zależą od konkretnych konfiguracji platformy i obciążeń wykorzystanych w testach i mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych 
komponentów, systemów komputerowych lub obciążeń użytkownika. Wyniki nie muszą być reprezentatywne dla innych testów wydajności, a inne wyniki testów wydajności mogą wykazywać większy lub mniejszy wpływ czynników 
ograniczających zagrożenie. Firma Intel nie kontroluje ani nie sprawdza danych porównawczych innych firm ani witryn, do których odwołuje się niniejszy dokument. Aby potwierdzić dokładność tych danych, należy odwiedzić strony 
internetowe, do których się odnoszą.

INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE DOTYCZĄ PRODUKTÓW FIRMY INTEL. NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE SĄ UDZIELANE, ANI W SPOSÓB JAWNY, ANI DOROZUMIANY, PRZEZ 
WYKLUCZENIE ODMOWY ANI W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB, ŻADNE LICENCJE DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W 
POSTANOWIENIACH I WARUNKACH SPRZEDAŻY DOTYCZĄCYCH OKREŚLONYCH PRODUKTÓW, FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ, WYRAŻONEJ W SPOSÓB 
JAWNY ANI WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI, GWARANCJI W ODNIESIENIU DO SPRZEDAŻY I/LUB UŻYWANIA PRODUKTÓW INTEL® WŁĄCZNIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I GWARANCJAMI ODNOSZĄCYMI 
SIĘ DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB INNEJ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
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