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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
© 2017 Intel Corporation.  

Intel, logo Intel, Intel Inside, Core, Pentium, Celeron i Atom są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych 
krajach. *Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich. 

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Informacji należy zasięgnąć u producenta 
lub sprzedawcy komputera. 

Testy dokumentują wydajność komponentów w określonych systemach i warunkach testowych. Różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub 
konfiguracji wpłyną na rzeczywistą wydajność. Aby ocenić wydajność przed dokonaniem zakupu, należy zapoznać się z innymi źródłami informacji.  
Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.com/benchmarks  

Firma Intel jest sponsorem oraz członkiem społeczności BenchmarkXPRT Development Community, a także głównym twórcą rodziny narzędzi 
testowych XPRT. Firma Principled Technologies jest wydawcą rodziny narzędzi testowych XPRT. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w 
tym wydajność danego produktu, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł. 

(dla danych oznaczonych symbolem „(e*)”): wyniki otrzymano na podstawie szacunków lub symulacji przeprowadzonych w oparciu o proces 
wewnętrznej analizy, symulacji architektury lub modelowania, przeprowadzony przez firmę Intel. Wyniki te zostały przekazane wyłącznie w celach 
informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą wpłynąć na rzeczywistą wydajność. 

Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie http://www.intel.com/benchmarks  

http://www.intel.com/content/www/us/en/trademarks/usage-guidelines.html
http://www.intel.pl/content/www/pl/pl/benchmarks/intel-product-performance.html
http://www.intel.com/content/www/pl/pl/benchmarks/benchmark.html
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PRZEGLĄD SEGMENTÓW RYNKU GIER 
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PRZEGLĄD RYNKU GIER 
Obecne i przyszłe trendy na rynku gier 
• E-sport, e-sport w rzeczywistości wirtualnej 

• Przesyłanie strumieniowe i gry 
społecznościowe 

• Megazadaniowość 

• Gry PC na dużym ekranie (połączenie 
komputera PC i konsoli) 

• Bardziej wciągające, realistyczne (czujniki, 
wrażenia dotykowe, itd.) 

750 mln  
graczy płacących za 

usługi 

320 mln  
widzów e-sportu 

42 mld USD 
Zwrot z inwestycji w sprzęt 

komputerowy 
Procesor i systemy 

Roczny wzrost — 5–10% 

Ogólnoświatowy rynek gier jest warty ponad 
140 mld USD 

23 mld USD 
Zwrot z inwestycji w sprzęt do 

konsoli 
Procesor i systemy 

Roczny wzrost — 0–5% 

31 mld USD 
Zwrot z inwestycji w 

oprogramowanie komputerowe 
Roczny wzrost — 3–5% 

20 mld USD 
Zwrot z inwestycji w 

oprogramowanie do konsoli 
Roczny wzrost — 5–8% 

35 mld USD 
Gry na urządzeniach przenośnych  

Roczny wzrost — 10–15% 

4 mld USD 
Rozrywka związana z grami 

E-sport, przesyłanie strumieniowe 
oparte na subskrypcji 

Roczny wzrost — 20–25% 

Kluczowe trendy na rynku gier komputerowych napędzają 
jego popularność — e-sport, przesyłanie strumieniowe, 

elementy społecznościowe 

620 mln  
widzów oglądających 

przebieg gier 
komputerowych online 

Źródło: Gartner, IDC, IDG, Newzoo, SuperData, raporty firm 
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NOWO POWSTAJĄCE SPOSOBY UŻYTKOWANIA ROZWIJAJĄ SIĘ I NAPĘDZAJĄ RYNEK 
E-SPORT SPOŁECZNOŚCIOWE GRY 

KOMPUTEROWE 

Z serwisu Twitch* codziennie 
korzysta 9,6 mln aktywnych 

użytkowników 

Dzienny czas oglądania 
przeciętnego widza wynosi 

106 minut  
>2 mln — najwyższa liczba 

widzów korzystających z 
serwisu Twitch* równocześnie 

>5,6 mln USD — wartość 
nagród przyznanych w ciągu 

10 sezonów 

źródło: 

Na dzień dzisiejszy w 2016 r. 
przyznano w nagrodach 

>990 000 USD 
173 000 — liczba 

odwiedzających na imprezie 
w Katowicach w 2017 r. 

RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA  

Do 2025 r. rynek rzeczywistości 
wirtualnej osiągnie wartość 

80 mld USD 
 

— Goldman Sachs* 

Na rynek wprowadzono  
wiele systemów: 

 
Oculus* Rift — marzec 2016 r. 
HTC* Vive — kwiecień 2016 r. 
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Źródło: zwrot z inwestycji w gry komputerowe JPR, rokowania firmy Intel 
Założenia: 
• Wysokiej klasy sprzęt (1800 USD) i średniej (1000-1800 USD) 
• Średnia wartość wysokiej klasy sprzętu = 2000 USD; średnia wartość średniej klasy sprzętu = 

1500 USD 
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Wzrost sprzedaży na rynku gier 
komputerowych — 6% 

WZROST SPRZEDAŻY NA RYNKU GIER KOMPUTEROWYCH 
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Wzrost sprzedaży na detalicznym rynku gier 
komputerowych — 36% 

Źródło: sprzedaż detaliczna NPD i GFK 
Założenia: 
• Wydajne procesory (Intel Core i5 oraz i7 z serii H do urządzeń przenośnych, seria X- i S- do komputerów 

stacjonarnych, AMD: FX) 
• Wyniki testu oddzielnych kart graficznych w 3D Mark ≥2000 (w granicach poziomu Nvidia* GTX) 
• Windows OS 
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WSPIERANIE PROCESORÓW INTEL® CORE™ 
7. GENERACJI 
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• Obsługa prostych gier 
dzięki grafice Intel® HD 

• Wrażenie bez kompromisów 
• Najbardziej wymagające obciążenie pracą 
• Megazadaniowość: granie w rozdzielczości 4K + przesyłanie 

strumieniowe + nagrywanie 

• Lepsze wrażenia z gry 
• Popularność wśród fanów e-sportu 

• Obsługa popularnych gier 
 

Gry wymagające wysokiej 
wydajności 

Gry klasy średniej 

Proste gry 
(Najbardziej popularne komputery — do ich głównych 

zadań nie należy obsługa gier) 

Wydajna  
obsługa 

wymagających 
gier 

OGÓLNOŚWIATOWY PROFIL GRACZA KOMPUTEROWEGO-HOBBYSTY 
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WSPIERANIE KOMPUTERÓW DLA GRACZY 

Wsparcie powinno być co jakiś czas aktualizowane 

Rodzaje komputerów dla 
graczy 

Komputery stacjonarne Docelowa wydajność w zakresie gier 

PC DLA MIŁOŚNIKÓW 
GIER 

Procesor Intel® Core™ i9 z serii X 
Jeśli potrzebujesz komputera do gier najwyższej klasy, którego 

wielozadaniowość będzie na najwyższym poziomie, wybierz 
procesor Intel® Core™ i9 z serii X 

• 4K przy średnich ustawieniach i 30-60 kl./s 
• 1440p przy wysokich ustawieniach i 60-90 kl./s 
• 1080p przy najwyższych ustawieniach i 90+ kl./s 

• Megazadaniowość (gra + przesyłanie + nagrywanie) 
• Obsługa VR: Rift*, Vive* 

• MR: obsługa rzeczywistości połączonej Windows 
Procesor Intel® Core™ i7 (seria S i X) 

 
i7-7700K, i7-7740X, i7-7800X 

GTX 1070 / 1080(Ti), RX 580, R9 Fury X 
SSD + dysk twardy (SSD Intel® Optane™ jeśli dostępny) 

ZAAWANSOWANY PC 
DLA GRACZY 

Procesor Intel® Core™ i5 K i i7 (seria S i X) 
 

i5 7600K, i5-7640X, i7 7700 
GTX 1050(Ti) / 1060, RX 560 / 570 

SSD lub dysk twardy + 16 GB/32 GB pamięci Intel® Optane™ 

• 1080p przy wysokich ustawieniach i około 60 kl./s 
• 1080p przy średnich ustawieniach i ponad 60 kl./s 

• Obsługa VR: Rift*, Vive* 
• MR: obsługa rzeczywistości połączonej Windows 

Oczekiwania dotyczące wrażeń z gier i klienta docelowego dla rynku detalicznego dużego formatu i kampanii związanych z grami dla użytkownika 
końcowego ponad tym poziomem 

STANDARDOWE 
komputery osobiste 

Model dla użytkownika, który nie 
będzie głównie grał. 

Intel® Core™ 
Grafika Intel HD i Iris 

Dysk twardy + 16 GB pamięci Intel® Optane™ 

• 1080p przy niskich/wysokich ustawieniach i około  
30-60 kl./s 

• MR: obsługa rzeczywistości połączonej Windows 
• (układ graficzny Intel® HD 620 i lepszy) 
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FIRMA INTEL ZAPEWNIA NAJLEPSZE NA ŚWIECIE WRAŻENIA Z GRY 
Dostarczanie wyższej wydajności Rozwój świata e-sportu 

• Intel Extreme Masters — prowadzenie światowych i 
regionalnych turniejów e-sportowych 

• Impreza IEM w Katowicach w 2017 r. zyskała 173 000 
odwiedzających, 340 000 widzów VR i 46 mln wyświetleń 
online 

• Wspomaganie wpływowych osób w bezpośrednich 
interakcjach ze społecznościami związanymi z grami zawsze i 
wszędzie 

• Ustanowiono 8 rekordów świata w podkręcaniu zaledwie kilka 
godzin po premierze nowych procesorów Intel Core i7  

      siódmej generacji 

• Najmocniejsze (Extreme Edition) procesory mają nawet 10 
rdzeni, funkcję Turbo Boost Max 3.0 i obsługują do 40 linii PCIe 

• Rozwiązania pamięci Intel® Optane™ zapewniają o 65% krótszy 
czas ładowania niż w przypadku dysku twardego i skracają 
nawet o połowę czas uruchomienia 

Innowacje w zakresie VR i innych technologii Obsługa usług do gier i w chmurze 

• Wzrost ilości danych dzięki serwisom do transmisji,  
      takim jak Twitch*, YouTube*, Beam* i nie tylko 

• Widzowie spędzili w 2016 r. 292 mld minut na oglądaniu 
transmisji w serwisie Twitch, co spowodowało gigantyczny 
wzrost zapotrzebowania na centra danych 

• Przesyłanie strumieniowe przebiegu rozgrywki, renderowanie z 
obsługą w chmurze, niszczenie obiektów i inne, powstające 
możliwości obsługi w chmurze 

• Obsługa rozwiązań VR klasy premium na komputery (Oculus 
Rift, HTC Vive) i nadchodzącej rzeczywistości połączonej 
Windows 

• Przyspieszanie adopcji VR poprzez WiGig, śledzenie 6DoF, 
zrzut HMD i nie tylko 

• Poszerzanie granic formy komputera PC 
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PIĘĆ GŁÓWNYCH ZALET PROCESORÓW ZWIĄZANYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ WIRTUALNĄ 
Wydajność dla najbardziej 
wymagających tytułów VR 

− Surowe dane fizyki na procesorze* 
− Skalowanie Universe Sandbox* 

Zróżnicowana zawartość 
procesorów Intel Core i7 

− Wiele tytułów VR o zróżnicowanej treści do procesorów 
Intel Core i7 (Star Trek Bridge Crew, Arizona Sunshine, 

Warhammer*) 

Powstające porównania VR 
− VRMark pokazuje skalowanie procesora w 

porównaniu „Orange Room”*  

Stałość liczby klatek na sekundę 
− Nawet jeśli chodzi o mniej wymagające tytuły VR, 

procesor Intel Core i7 zapewnia płynniejsze i 
stabilniejsze osiągi niż system* oparty na procesorze 

Intel Core i5 

Wielozadaniowość VR i tworzenie materiałów 
− Systemy mocno obciążone potrzebują szybkich procesorów 

− 2,3 × lepsza wydajność przy obciążeniu* w tworzeniu treści VR na silniku  
Unreal Engine dzięki 10-rdzeniowemu procesorowi w wersji Extreme (Extreme Edition)  

Fizyka 

Sz
tu
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na
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Efekty cząstek 

Wykrywanie obiektów 
powierzchniowych 

Karty graficzne są dobre do renderowania, ale to procesor nadaje wrażeniom VR kształt i nadaje im realizmu 
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FIRMA INTEL ZAPEWNIA NAJLEPSZE WRAŻENIA VR NA PROCESORACH INTEL® 
CORE™ I7 

Współpraca z niezależnymi sprzedawcami gier ma na celu stworzenie gier, które wykorzystają potencjał procesorów Intel® 
Core™ i7 związany z wrażeniami i który pomoże je promować. Oto przykłady: 

The Unspoken Arizona Sunshine Star Trek Bridge Crew 

Tworzenie satysfakcjonujących treści VR pomaga stworzyć ciekawe wrażenia związane z VR na bazie 
komputerów PC 
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 Zniszczenia środowiska i obiektów 

 Dodatkowe NPC, ulepszona AI w grze itd. 

 Symulacja cząstek i nie tylko 

 Zaawansowana fizyka, symulacja materiału, efekty wiatru 
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ZALECANY SYSTEM DLA? DOŚWIADCZENIE ZAWARTOŚĆ 

Komputer: procesory Intel® 
Core™ i7 K z serii X i S 

Notebook: procesory Intel® 
Core™ i7 z serii H z kartą 

graficzną ≥GTX 1060, RX 470 
lub lepszą 

Rzeczywistość 
wirtualna HTC 
Vive* i Oculus 

Rift* 
 

HMD 
rzeczywistości 

połączonej 
Microsoft* 

• Gry klasy Premium na HTC Vive i Oculus Rift przy wysokiej 
rozdzielczości 2160×1200 lub lepszej, wysokie wskaźniki 
odświeżania zapewniają płynne wyświetlanie klatek, a solidne 
śledzenie skali pomieszczenia 6DoF zapewnia realistyczne i 
wciągające wrażenia z korzystania z technologii VR 
 

• Do tego wysokiej jakości tytuły do rzeczywistości połączonej 
Windows w domu, gry 6DoF bez dodatkowych czujników i 
wiercenia dziur 

• Tytuły AAA, takie jak Arizona 
Sunshine*, Star Trek BC*, 
surowe dane dostępne za 
pośrednictwem SteamVR i 
Oculus Home 
 

• Cel rzeczywistości połączonej 
Microsoft Windows to trzy 
tytuły premium AAA w okresie 
wakacji 

Procesor Intel® Core™ i5 i 
zintegrowana karta graficzna 

Intel® HD 620 (GT2) 

 
*HMD 

rzeczywistości 
połączonej 

Microsoft od firm 
Acer, Asus, Dell, 

HP i Lenovo* 

• Płynne działanie rzeczywistości połączonej Microsoft Windows 
przy wyższych wskaźnikach odświeżania 

• Do tego do usługi Windows Home można dodać więcej 
aplikacji, gier, dużych ekranów, serwisów wiadomości i 
prognozy pogody oraz wykonywać wiele zadań bez ograniczeń 
wydajności 
 
 

 
• Nowy model interakcji w systemie operacyjnym Windows 10 
• Zapewnia środowisko interakcji z aplikacjami, systemem 

operacyjnym, wirtualnymi obiektami 3D i ludźmi 
• Prosta instalacja przy pomocy jednego przewodu, nie wymaga 

dodatkowych czujników do 6DoF 

• Treści rzeczywistości 
połączonej Microsoft z 
płynniej wyświetlanymi 
klatkami; lepsze granie niż w 
przypadku mobilnych 
technologii VR 

 
 
 
 

• Popularne gry VR 
• Minecraft VR 
• 10 rozrywkowych i 

społecznościowych wrażeń 
• Ponad 20 tys. aplikacji 2D w 

Sklepie Windows  

15 
1. Zestawy słuchawkowe do rzeczywistości połączonej Windows od firm Acer, Asus, Dell, HP i Lenovo powinny być dostępne  
          w wakacje 2017 r. 
1. Dodatkowe czujniki i kontrolery dotyku do urządzenia Oculus Rift są sprzedawane oddzielnie 

¹ 

ACER 

DELL 

HP 

LENOVO 

RIFT 

VIVE 

Z DGFX ≥GTX 
960/965M, RX 460 

LUB LEPSZĄ 

ZE ZINTEGROWANĄ 
KARTĄ INTEL™ HD  

GFX 620 
*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. 
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E-SPORT I TRANSMITOWANIE MAJĄ SZEROKI ZASIĘG 
Odbiorcy e-sportu 
W 2016 r. liczba odbiorców wyniosła ponad 
250 mln osób 
Szacuje się, że do 2019 r. ta liczba będzie 
wynosić 345 mln 
Impreza IEM dociera do około 20% 
całkowitego rynku 
 
Nadawanie 
Ponad 100 mln wyjątkowych transmisji jest 
aktywnych w każdym miesiącu 
Widzowie oglądają co miesiąc ponad 20 mld 
minut 
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                 Wpływowe osoby i zespoły e-sportowe 

G
w
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y 

FIRMA INTEL LIDEREM RYNKU W BRANŻY E-SPORTU 
WYSOKI WPŁYW — ZAWSZE NA PEŁNYCH OBROTACH 

WYSOKA INTERAKCJA —  
NIEUSTANNE POŁĄCZENIE 

Królowie e-sportu IEM 
Szczyt osiągnięć e-sportu 
Wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, wyniosły 
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 Zasięg 
około 

200 mln 
osób 

LAS VEGAS 

NOWY JORK 

SZWECJA DALLAS AUSTRALIA MALEZJA 

NIEMCY NIEMCY FRANCJA DANIA 

Główny zamysł IEM 
Wykaz wszystkich imprez A+ Pro IEM. 
Poszerz bibliotekę treści firmy Intel. 

KATOWICE, POLSKA SZANGHAJ, CHINY SEUL, KOREA ZACHODNIE USA 

Biorą udział przy każdej okazji 

Udzielają się w społeczności gier 
codziennie i wszędzie. Zawsze są połączeni. 

9x 365 dni 
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MEGAZADANIOWOŚĆ DZIĘKI PROCESOROM INTEL® CORE™ I7 I Z SERII X 

Nasze produkty Intel® Core™ i7 i z serii X pomagają ludziom prowadzącym transmisje dzisiaj i aspirującym zawodowym graczom 
wykonywać wiele zadań jednocześnie (grać, nagrywać, strumieniować), a wszytko na potrzeby wpływowych osób i e-sportu 



*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. POUFNE MATERIAŁY FIRMY INTEL – nie są to informacje dla 
użytkowników końcowych 19 

PODSUMOWANIE 
Firma Intel® zapewnia niezrównane wrażenia z gier (dzięki procesorom Intel® Core™ 

siódmej generacji) poprzez: 

 Dostarczanie wyższej wydajności 

 Innowacje w zakresie VR i innych technologii 

 Rozwój świata e-sportu 

 Obsługę usług do gier i w chmurze 
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