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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z MODERNIZACJI ŚRODOWISKA IT
Firmy Microsoft i Intel wspólnie dążą do przyspieszenia tempa transformacji środowisk 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.

Zmniejszenie „długu technicznego” — modernizacja starszych aplikacji i infrastruktury, obniżenie 
całkowitych kosztów eksploatacji, zwiększenie efektywności, ograniczenie nieplanowanych 
przestojów

Poprawa bezpieczeństwa danych — bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, przystosowanie do 
RODO, źródło zaufania i zabezpieczenia wielowarstwowe, szybsze odzyskiwanie danych, 
technologie sieci definiowanych programowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa do samego 
brzegu sieci

Łatwiejsze wdrażanie chmury hybrydowej dzięki infrastrukturze hiperkonwergentnej — łatwo 
skalowalna wydajność, scentralizowane zarządzanie i orkiestracja, szybsze wdrażanie usług, 
zwinność operacyjna połączona z kontrolą

Obsługa coraz większych obciążeń i modelu DevOps — szybsze uzyskiwanie wiedzy z danych, 
obsługa obciążeń intensywnie wykorzystujących dane, szybsze wprowadzanie nowych aplikacji i 
usług na rynek, udostępnianie narzędzi samoobsługowych i ułatwiających pracę deweloperom

W SKRÓCIE

Przestarzała infrastruktura 
skutkuje 6x wolniejszym 

opracowywaniem innowacji i 
wprowadzaniem produktów 

na rynek¹

4-letnie serwery działają 
wolniej o 33%³, a koszty 

ich konserwacji są 
wyższe o 148%²

Na całym świecie jest 
ponad 20 milionów

serwerowych instancji 
wersji 2008/R2⁴, a średni 

wiek serwera w 2017 r. 
wynosił 7 lat⁵

60% klientów wskazuje, 
że SQL Server jest 

najczęściej używaną 
platformą bazodanową⁶

Ponad 900 firm od 2012 
r. zrezygnowało z 

platformy bazodanowej 
innego producenta na 
rzecz programu SQL 

Server⁶

Bazy danych są 
najczęstszym typem 

obciążeń na platformach 
chmurowych⁶

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 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?

SZANSE HANDLOWE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI MICROSOFT
 Rozwiązania z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej stają się coraz dojrzalsze

 Sprzedaż produktów infrastruktury hiperkonwergentnej wzrosła o 80% rok do roku (IDC)

 Rynek ten do 2022 r. ma osiągnąć wartość 10,4 mld USD (IDC)

 Rozwiązania przystosowane do RODO

 Program SQL Server to jedyna komercyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami sztucznej 
inteligencji

 Możliwość obsługi pamięci Apache Pass — rewolucyjna technologia

 Sprzedaż zgodnie z zasadą „Razem lepiej” — WS + SQL + skalowalne procesory Intel® Xeon® + 
technologia Intel® Optane™ — lub rozwiązanie Intel® Select dla WS lub SQL!

1. ESG, 2017 r. (https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf). 2. IDC, 2015 r. (https://www.emc.com/collateral/analyst-
reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf). 3. IDC, 2015 r. 4. Microsoft. 5. CMR: Server Market Insights, luty 2018 r. 6.
http://download.microsoft.com/download/9/7/5/975E84D2-3257-4F66-B83E-F8636B098858/FINAL%20-%20SQL2016-%20Sales%20Training%20Deck.pptx. *Inne nazwy i marki 
mogą być przedmiotem praw odpowiednich właścicieli.

https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/esg-dellemc-it-transformation-maturity-report.pdf
https://www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/7/5/975E84D2-3257-4F66-B83E-F8636B098858/FINAL - SQL2016- Sales Training Deck.pptx
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1. 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. Niekoniecznie są reprezentatywne dla innych testów, a wyniki innych testów mogą wskazywać większy 
lub mniejszy wpływ zabezpieczeń. 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 
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html. Szczegóły konfiguracji:
2. 4-krotnie wyższa całkowita wydajność w przeliczeniu na węzeł: na podstawie testu SPECrate*2017_int_base na platformach wewnętrznych firmy Intel z czerwca 2018 r.: 1 węzeł, 2 procesory Intel® Xeon® 
E5-2690, 128 GB całkowitej pamięci RAM, 16 gniazd / moduły DDR3 RDIMM 8 GB / 1600 MT/s, test: SPEC CPU2017 V1.2, kompilator: Intel® Compiler IC17 update 2, zoptymalizowane biblioteki / wersje: 
IC18.0_20170901, inne oprogramowanie: MicroQuill SMART HEAP. uCode: 713, system operacyjny: Red Hat Enterprise Linux* 7.4, jądro: 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 x86_64, wynik 65,5 w porównaniu z: 1 
węzeł, 2 platynowe procesory Intel® Xeon® 8180, 384 GB całkowitej pamięci RAM, 12 gniazd / moduły DDR4 32 GB / 2666 MT/s, oprogramowanie: SPEC CPU® 2017, kompilator: Intel® Compiler IC18 OEM, 
zoptymalizowane biblioteki: AVX512, ucode:0x043, Red Hat Enterprise Linux* 7.4, 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64, wynik: 281. 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.
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TYLKO MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA MODERNIZACJA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Modernizacja sprzętu

N
o

w
e

NoweStare

OBECNY SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE —
ZANIECHANIE DZIAŁAŃ

TYLKO MODERNIZACJA SPRZĘTU

 Wydajność:
 Wolniejsza pamięć masowa i sieć
 Mniejsza pojemność pamięci 

operacyjnej
 Ograniczenie wydajności procesora

 Zabezpieczenia platformy
 UEFI, bezpieczny rozruch, AVX512, AES-

NI dla TDI itp. — niedostępne

 Oprogramowanie spełniające wymogi
 Chmura hybrydowa
 Infrastruktura konwergentna / S2D
 Modernizacja aplikacji (kontenery)
 Wzmocnienie zabezpieczeń (tylko 

programowe)

 Oprogramowanie spełniające wymogi
 Całkowity koszt eksploatacji (60-proc. oszczędności dzięki konsolidacji¹)
 Wydajność (4x wyższa w porównaniu z 4–5-letnim serwerem²)
 Przystosowanie do chmury hybrydowej (efektywne odciążanie)
 Infrastruktura konwergentna / pamięć masowa definiowana programowo
 Modernizacja aplikacji
 Zabezpieczenia wzmocnione programowo i sprzętowo

Podsumowanie: Obciążenia będą działać, ale wolniej. Ryzyko wynikające z braku zabezpieczeń na 
poziomie sprzętu. Podsumowanie: Łączna wymiana oprogramowania i sprzętu niezbędnym warunkiem modernizacji.

 Wyższe ryzyko (podatność na zagrożenia bezpieczeństwa, oprogramowanie 
niespełniające wymogów)

 Wyższy całkowity koszt eksploatacji — dodatkowe wydatki na aktualizacje 
zabezpieczeń

 Możliwość niespełnienia branżowych standardów i regulacji (tj. RODO itp.)
 Wyższe koszty konserwacji / nieplanowane przestoje
 Wąskie gardła w sieci

 Oprogramowanie niespełniające wymogów
 Wyższy całkowity koszt eksploatacji — dodatkowe wydatki na 

aktualizacje zabezpieczeń
 Luki w zabezpieczeniach

Podsumowanie: Obciążenia będą działać, ale wolniej. Ryzyko wynikające z braku zabezpieczeń 
na poziomie oprogramowania.
Oprogramowanie niezdolne do wykorzystania możliwości nowoczesnego sprzętu (zasobów 
obliczeniowych, pamięci masowej i sieci).
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ŚCIEŻKI MODERNIZACJI / PROPOZYCJE WARTOŚCI
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Windows Server⁴

2008 R2
Windows Server⁴

2012 R2
Windows Server⁴

2016
Windows Server⁴

2019

Skala zasobów sprzętowych
1 TB pamięci RAM / 64 procesory 

logiczne
4 TB pamięci RAM / 320 procesorów 

logicznych
24 TB pamięci RAM / 512 procesorów 

logicznych
24 TB pamięci RAM / 512 procesorów logicznych

Skala wirtualizacji

Do 4 procesorów wirtualnych na 
maszynę wirtualną

Do 1 TB pamięci RAM na maszynę 
wirtualną

Do 64 procesorów wirtualnych na 
maszynę wirtualną 

Do 1 TB pamięci RAM na maszynę 
wirtualną

Do 240 procesorów wirtualnych na maszynę 
wirtualną 

Do 12 TB pamięci RAM na maszynę wirtualną
Do 240 procesorów wirtualnych na maszynę wirtualną

Infrastruktura hiperkonwergentna - - Tak Do 12 TB pamięci RAM na maszynę wirtualną

Pamięć masowa definiowana
programowo

- Współużytkowane dyski SAS
Storage Spaces Direct (infrastruktura

hiperkonwergentna)
Tak

Sieć definiowana programowo - SDN v1 SDN v2 Storage Spaces Direct (infrastruktura hiperkonwergentna)

Kontenery - - Kontenery systemu Windows Server SDN + praca w sieci przy użyciu kontenerów

Chronione maszyny wirtualne - - Tylko Windows Kontenery systemów Windows i Linux

iWARP³/RDMA - Tylko pamięć masowa Tak Windows i Linux

Zabezpieczenia oparte na wirtualizacji - - Pamięć masowa i Hyper-V Tak

Obsługa zaawansowanej technologii flash - - Tak Pamięć masowa i Hyper-V

Pamięć operacyjna
DDR3-800 do 1333 MHz DDR3-800 do 1600 MHz

NVMe Tak

Server Core 3,0 GB 5,2 GB Do DDR4-2666 NVMe, NVDIMM, dyski SSD Intel® Optane™

Nano Server - - 3,8 GB
Do DDR4-2933 + pamięć trwała Intel® Optane™ DC 

(szacunkowy termin: 2019 r.)

Szczegółowa wiedza o systemie - - - 1,6 GB

SYSTEM MICROSOFT WINDOWS SERVER* NA PROCESORACH FIRMY INTEL — ARGUMENTY
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1. Wyniki są oparte na testach z 6 sierpnia 2018 r. oraz 7 sierpnia 2018 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich ogólnodostępnych aktualizacji zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.
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 https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/intel-data-center-performance.html. Konfiguracja: test przeprowadzony przez firmę Intel 6 sierpnia 2018 r. — 1 węzeł, 2 
platynowe procesory Intel® Xeon® 8180, ucode 0x0043, 768 GB całkowitej pamięci DDR4-2400, 2 dyski Intel NVMeP4608, system operacyjny: Windows* Server 2019 z programem SQL Server 2017 RTM w porównaniu z testem przeprowadzonym przez firmę Intel 14 sierpnia 2018 r. — 1 węzeł, 2 
procesory Intel® Xeon® 5-2699 v3, ucode 0x003D, 1,5 TB całkowitej pamięci DDR4-1866, 2 dyski Intel NVMe P4608, system operacyjny: Windows* Server 2008 R2 z programem SQL Server 2008 R2. 3. http://www.prowesscorp.com/what-is- iwarp-and-why-does-it-matter/. 4.
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-comparison. *Inne nazwy i marki mogą być przedmiotem praw odpowiednich właścicieli.

RAZEM LEPIEJ
Jak było, a jak jest
 Zapytania do hurtowni danych wykonywane 

na starszym serwerze dwugniazdowym ze 
starszym stosem oprogramowania są 
porównywane z zapytaniami na najnowszym 
serwerze dwugniazdowym z najnowszym 
stosem oprogramowania

 Obserwujemy 12-krotny wzrost wydajności 
standardowego branżowego obciążenia 
wykorzystującego hurtownię danych¹

Windows Server* 2019
 Unikatowa hybrydowa platforma 

centrum danych
 Udoskonalone funkcje zabezpieczeń
 Szybsze innowacje w obszarze 

aplikacji
 Bezprecedensowa infrastruktura 

hiperkonwergentna

Platforma skalowalnych procesorów Intel® Xeon®
 Do 56 rdzeni/112 wątków w systemie 2-gniazdowym
 Do 6 TB pamięci operacyjnej
 Obsługa kart sieciowych 100 Gb
 Zabezpieczenia platformy (UEFI, TPM 2.0, bezpieczny rozruch)
 Obsługa zaawansowanej technologii flash (NVMe, moduły 

NVDIMM, dyski SSD Intel® Optane™)
 Microsoft Storage Spaces Direct z technologiami NVME i 

Intel® Optane™

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/intel-data-center-performance.html
http://www.prowesscorp.com/what-is-iwarp-and-why-does-it-matter/
http://www.prowesscorp.com/what-is-iwarp-and-why-does-it-matter/
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-comparison
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Funkcje

SQL Server

2008/R2
SQL Server

2016
SQL Server

2017

Wydajność

Operacje OLTP w pamięci operacyjnej Nie Tak

Magazyn kolumn w pamięci operacyjnej Nie Tak

Indeksowanie magazynu kolumn na potrzeby hurtowni 
danych Nie Tak

Analizy operacyjne w czasie rzeczywistym Nie Tak

Rozszerzenie puli buforów na dyski SSD Nie Tak

Adaptacyjne przetwarzanie zapytań Nie Tak

Dostępność
Stała dostępność Nie Tak

Podstawowe grupy dostępności Nie Tak

Zabezpieczenia

Obsługa szyfrowania kopii zapasowych Nie Tak

Dynamiczne maskowanie danych i zabezpieczenia na 
poziomie wiersza Nie Tak

Szyfrowanie podczas przechowywania i w ruchu Nie Tak

Rozdzielenie obowiązków Nie Tak

Zarządzanie i 
programowanie

Uruchamianie w kontenerach Linux i Docker Nie Tak

Zarządzanie na podstawie zasad Nie Tak

Rozszerzone możliwości programowania Nie Tak

Analizy biznesowe i inne

Zaawansowane analizy w bazie danych Nie Tak

Obsługa danych grafowych Nie Tak

Funkcja PolyBase na potrzeby zapytań T-SQL w systemie 
Hadoop Nie Tak

Uruchamianie w kontenerach Linux i Docker 
(oprócz systemu Windows) Nie Tak

5–8-letni serwer + Windows 
Server

2008 R2

Platforma skalowalnych 
procesorów Intel® Xeon® + 

Windows Server³

2019

Zasoby obliczeniowe
2 gniazda / 4 rdzenie / 8 wątków = 

ogółem 8 rdzeni / 16 wątków
2 gniazda / 28 rdzeni / 56 wątków = 

ogółem 56 rdzeni / 112 wątków

Pamięć operacyjna 64–128 GB 256 GB – 6 TB

Maksymalna obsługiwana ilość 
pamięci operacyjnej

2 TB >=24 TB

Pamięć masowa 8 Gb FCoE SAN
Microsoft* Storage Spaces Direct z 

technologiami NVME i Intel® Optane™

Karty sieciowe
4–6 kart sieciowych 1 Gb/E

2 karty sieciowe 10 Gb 
(bez funkcji odciążania)

Karty sieciowe 10/25/40/50/100 Gb

Zabezpieczenia platformy - (liczne funkcje odciążania/iWARP*RDMA)

Chronione maszyny wirtualne - UEFI, TPM 2.0, bezpieczny rozruch

Obsługa zaawansowanej technologii
flash

- Windows i Linux

Ochrona antywirusowa - NVMe, NVDIMM, dyski SSD Intel® Optane™

Ochrona poświadczeń - Windows Defender Antivirus

Uaktualnienia miejscowe - Windows Defender Credential Guard

Odzyskiwanie woluminów po awarii -
Windows Server 2012 R2 i Windows Server 

2016*

Zarządzanie infrastrukturą
hiperkonwergentną

- Replika pamięci masowej
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PROGRAM MICROSOFT SQL SERVER*
NA SKALOWALNYCH PROCESORACH INTEL® XEON® — ARGUMENTY
Czołowa w branży wydajność — przetwarzanie obciążeń wszystkich typów z niespotykaną dotąd 
szybkością, operacje OLTP w pamięci operacyjnej, magazyn kolumn w pamięci operacyjnej, 
uruchamianie kontenerów Linux i Docker, zaawansowane analizy w bazie danych, kompleksowe 
mobilne analizy biznesowe, wbudowana sztuczna inteligencja
Spójne środowisko — największa spójność od środowiska lokalnego do chmury, procesory Intel® 
Xeon® dostępne na platformie Azure*, łatwa migracja do chmury
Lepsze zabezpieczenia — Microsoft* TDE i Intel® AES-NI w celu przyspieszenia szyfrowania¹, 
program Microsoft SQL Server* od 7 lat uznawany za najmniej podatną na ataki platformę 
bazodanową²

SYSTEM MICROSOFT WINDOWS SERVER*
NA SKALOWALNYCH PROCESORACH INTEL® XEON® — ARGUMENTY

Innowacje sprzętowe
 Do 4x wyższa wydajność¹ niż w przypadku 4–5-letnich serwerów
 Serwer wielordzeniowy (8–28 rdzeni na gniazdo)
 NVMe, NVDIMM, technologia Intel® Optane™
 Bezpieczna platforma, TPM 2.0, UEFI
 Obsługa technologii RDMA

1. 4-krotnie wyższa całkowita wydajność w przeliczeniu na węzeł: na podstawie testu SPECrate*2017_int_base na platformach wewnętrznych firmy Intel z czerwca 2018 r.: 1 węzeł, 2 procesory Intel® Xeon® E5-2690, 128 GB całkowitej pamięci RAM, 16 gniazd / moduły DDR3 RDIMM 8 GB / 1600 MT/s, 
test: SPEC CPU2017 V1.2, kompilator: Intel® Compiler IC17 update 2, zoptymalizowane biblioteki / wersje: IC18.0_20170901, inne oprogramowanie: MicroQuill SMART HEAP. uCode: 713, system operacyjny: Red Hat Enterprise Linux* 7.4, jądro: 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64 x86_64, wynik 65,5 w 
porównaniu z: 1 węzeł, 2 platynowe procesory Intel® Xeon® 8180, 384 GB całkowitej pamięci RAM, 12 gniazd / moduły DDR4 32 GB / 2666 MT/s, oprogramowanie: SPEC CPU® 2017, kompilator: Intel® Compiler IC18 OEM, zoptymalizowane biblioteki: AVX512, ucode:0x043, Red Hat Enterprise Linux* 7.4, 
3.10.0-693.11.6.el7.x86_64, wynik: 281. 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. 2. Używanie instrukcji Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI) wymaga systemu komputerowego z procesorem obsługującym te instrukcje, jak również oprogramowania wymaganego do wykonania 
instrukcji w prawidłowej kolejności. Technologia Intel AES-NI jest stosowana w wybranych procesorach Intel®. Informacje na temat jej dostępności można znaleźć u sprzedawcy lub producenta systemu. 3. https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/10/announcing-windows-server-2019-
insider-preview-build-17639/#8MquW2poq9ZDc6xS.97

STARSZA VS. NOWOCZESNA PLATFORMA¹ PORÓWNANIE WERSJI PROGRAMU MICROSOFT SQL SERVER

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/04/10/announcing-windows-server-2019-insider-preview-build-17639/#8MquW2poq9ZDc6xS.97

