
BT Modernizasyonuna Engel Olan İtirazların 
Üstesinden Gelin
Altyapısı eski olan şirketler rekabet edemez. Eski veri merkezi 
altyapılarını yenilemek, veri çağında dijital işletmelerin büyüyen 
taleplerini karşılamak için gereken çevik ve esnek temeli sağlar. 

Modern altyapı; 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel® Xeon® işlemciler, 
Intel® Optane™ teknolojisi ve Intel® Ethernet tabanlı çözümlerle 
başlar. Müşterilerinizin verilerin gücünü açığa çıkarmalarına 
yardımcı olmak için pazar fırsatlarından, çözümlerden, satış 
kaynaklarından, promosyonlardan ve pazarlama kampanyası 
materyallerinden faydalanın. www.intel.com/content/www/tr/tr/
technology-provider/products-and-solutions/ 
xeon-scalable-family/overview.html

Sıkça Sorulan Soruların Yanıtları

Soru: Müşterim 1. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemciye 
yükseltmek için fiyata kıyasla yeterli performans değeri 
görmedi. 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemci nasıl bir ek 
değer sunuyor?

Cevap: 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemci, Intel Xeon 
Silver ve Intel Xeon Gold işlemci tabanlı sistemler için gözle 
görülür derecede performans kazancı ve TCO avantajı 
sağlayarak ciddi bir yenileme fırsatı sunuyor. Intel Xeon 
Platinum işlemci tabanlı sistemler için en büyük performans 
ve TCO avantajını sağlayan orijinal Ölçeklenebilir Intel Xeon 
platformu, 2. Nesilde de performans kazanımları sunmaya 
devam ediyor.

Soru: 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemcilerin kurulumu 
müşterilerim için kolay olacak mı? 

Cevap: Evet. 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemciler, 
Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemcili anakart ve sistemlerin önceki 
sürümlerinin soketleriyle uyumludur. Genellikle BIOS'unuzu 2. 
Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemcileri desteklemek üzere 
son sürüme güncellemeniz yeterli olacaktır. Dolayısıyla bu 
fırsat, halihazırda uyumlu anakart ve sistemlere sahip müşteriler 
için önceki nesil işlemcilere kıyasla gözle görülür ölçüde fiyat/
performans artışı sunan sorunsuz bir yükseltme fırsatı.

Soru: Müşterimin güvenlikle ilgili endişeleri 
var. 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon 
işlemciler, yazılım güncellemeleri gerektiren 
güvenlik sorunlarını gideriyor mu?

Cevap: Evet. Daha önce yazılım güncellemeleriyle giderilen 
birçok "yan kanal" güvenlik sorunu türleri için artık 2. Nesil 
Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemcilerde donanımsal önlemler 
bulunuyor. 

Soru: Müşterim kararlılık ve çalışma süresine çok önem 
veriyor. Söz konusu BT modernizasyonu olduğunda üst 
düzey yöneticiler kesinlikle hizmet kesintisi istemiyor. 2. 
Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon platformu tabanlı sunucu 
yenilemesinin değerini nasıl gösterebilirim?

Cevap: Enterprise Strategy Group (ESG) tarafından yapılan 
araştırmaya göre eski altyapıya sahip şirketler, 6 kat daha 
yavaş ürün inovasyonu ve piyasaya girme süresiyle karşı 
karşıya kalıyor². 4 yıl sonunda, sunucu performansı %33 
geriliyor² ve bakım giderleri %148 artıyor². İş yükleri, hizmetler 
ve ölçekler için veriye dayalı inovasyon fırsatı son derece 
büyük. Müşterileriniz, eski altyapıları etkileyen ve giderek 
büyüyen güvenlik açıklarının iş kararlılığına teşkil ettiği riski 
değerlendirirken "aynı tas aynı hamam" anlayışından uzak 
durmalı. 
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İtiraz Kılavuzu

2. NESİL ÖLÇEKLENEBİLİR  
INTEL® XEON® İŞLEMCİ
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Intel® Xeon® Platinum 82xx işlemci:
Performansta liderlik, benzersiz özellikler

Intel® Xeon® Bronze 32xx işlemci:
Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemci için cazip giriş düzeyi 
fiyat noktası

Intel® Xeon® Gold 62xx işlemci:
Zorlu iş yükleri için performansta lider

Intel® Xeon® Gold 52xx işlemci:
Lider performans ve üstün sistem performansı/fiyat oranı 
Nesilden nesle etkileyici performans

Intel® Xeon® Silver 42xx işlemci:
Lider performans ve üstün sistem performansı/fiyat oranı 
Nesilden nesle etkileyici performans
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Soru: BT altyapısı çözümlerini değerlendirmek için gereken 
uzmanlık ve çözümlerin karmaşıklığı, müşterimin BT 
modernizasyonuna engel teşkil ediyor.

Cevap: 2. Nesil Ölçeklenebilir Intel Xeon platformu tabanlı 
Intel® Seçili Çözümleri, iş yükü için optimize edilmiş veri 
merkezi altyapısı dağıtımını kolay ve hızlı bir hale getiriyor. 
Zorlu performans testlerinden geçirilen Intel® mimarisi tabanlı 
çözümler; gelişmiş analiz, hibrit bulut, depolama ve ağ bağlantısı 
alanlarında günümüzün kritik iş yükleri için tahmini işlemleri 
ortadan kaldırıyor.

Soru: Veri merkezi altyapısını modernleştirirken hem 
donanımları hem yazılımları yenilemek neden önemli?

Cevap: Geleneksel altyapı yüklerinden kurtulmak, operasyon 
verimliliğini artırmak ve şirketin güvenliğini sağlamak 
için işletmelerin, birlikte çalışmak üzere optimize edilen 
donanım ve yazılım yatırımlarına karşı hem inovasyon hem 
modernizasyon sunan bütünsel bir yaklaşım benimsemesi 
gerekiyor. Uzatılmış Windows Server* ve SQL Server* 2008/
R2 desteği yakında sona ereceğinden eski sunuculara sahip çok 
sayıda işletme için güvenlik endişesi giderek büyüyor. Intel'in 
teknoloji ekosistemindeki köklü ilişkileri ve gerçekleştirdiği iş 
birlikleri, müşterilerinizin en kritik iş yüklerini destekleyen yeni 
özelliklerin piyasaya sunulmasına yardımcı oluyor. 

Soru: Müşterim temel yetkinliklere 
odaklanıyor. Geleneksel veri merkezi altyapısı 
ve yönetimi için bulut bilgi işlem geçişleriyle 
başa çıkacak bant genişliği veya yetkinliğe 
sahip değil.

Cevap: BT odaklı bakış açısına göre konu tamamen daha etkili ve 
verimli olmaktan ibaret. Bunun için veri merkezlerinde buluttan 
nasıl yararlanılabileceğini anlamanın yanı sıra kritik iş yüklerini 
etkinleştirmek ve toplam sahip olma maliyetini düşürmek için 
en iyi mimarileri anlamak da gerekiyor. 2. Nesil Ölçeklenebilir 
Intel Xeon işlemciler, hizmetleri daha hızlı devreye alma kontrolü 
ve çeviklik elde etmenize imkan sağlayan merkezileştirilmiş 
yönetim ve orkestrasyon sunuyor.

Soru: Müşterime verileri silolar halinde tutan eski 
depolamanın etkilerini nasıl gösterebilirim?

Cevap: Verilerin bileşik büyüme oranı her yıl %30'u aşıyor. Ancak 
bu veriler genelde bağlantısız silolarda depolandığı için daha iyi 
kararlar vermek için verilerden yararlanmayı engelliyor. 2. Nesil 
Ölçeklenebilir Intel Xeon işlemciler, Intel Optane teknolojisiyle 
birlikte daha fazla çeviklik ve değer sağlamak için köprüler 
kurarak, performans sorunlarını azaltarak ve veri gecikmesini 
ortadan kaldırarak hafıza ve depolamada dönüşüm sunuyor. 

1 Performans testlerinde kullanılan yazılımlar ve iş yükleri, yalnızca Intel mikroişlemcilerdeki performans için optimize edilmiş olabilir. SYSmark ve MobileMark gibi performans testleri; belirli 
bilgisayar sistemleri, bileşenler, yazılımlar, işlemler ve işlevler kullanılarak ölçülür. Bu etkenlerden herhangi birinde yapılacak bir değişiklik, sonuçların da değişmesine neden olabilir. Satın alma 
kararını verirken, ürünün diğer ürünlerle birlikte göstereceği performans da dahil olmak üzere, diğer bilgileri ve performans testlerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için 
www.intel.com.tr/performance adresini ziyaret edin.
Performans sonuçları, 1 Ekim 2018 Pazartesi tarihinden itibaren ölçülen tahmini değerlere dayalıdır ve bilinen tüm güvenlik güncellemelerini içermeyebilir. Hiçbir ürün mutlak güvenlik sağlamaz.
Sonuçlar şirket içi Intel analizlerine dayalıdır ve sadece bilgi amaçlıdır.
2 The Enterprise Strategy Group, 2017
3 IDC 2015 (www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-why-upgrade-server-infrastructure.pdf)
4 Microsoft kaynağı (sunucu yaşı kaynağı CMR: Server Market Insights, 02/2018) 
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