
Karta produktowa serwera dedykowanego Soho/ Intel Core i7 4770

Specyfikacja sprzętowa serwera dedykowanego

Marka oraz model Platforma SOHO

Obudowa Tower, obsługa uszkodzeń sprzętowych wymaga odłączenia 
urządzenia i demontażu ze stelaża.

Procesor Pojedynczy procesor Intel Core i7 – 4770, 8MB pamięci podręcznej 
cache, 4 rdzenie, 8 wątków, taktowanie 3,4GHz, Wydajność Intel 
DMI2: 5GT/s

Zaawansowane technologie obsługiwane przez procesor Intel CPU

Intel® Turbo Boost 
Technology 

2.0

Intel® vPro Technology Tak

Intel® Hyper-Threading 
Technology

Tak

Intel® Virtualization 
Technology (VT-x)

Tak

Intel® Virtualization 
Technology for Directed 

I/O (VT-d)

Tak

Intel® VT-x with 
Extended Page Tables 

(EPT)

Tak

Intel® TSX-NI Tak

Intel® 64 Tak

Intel® My WiFi 
Technology

Tak

Idle States Tak

Enhanced Intel 
SpeedStep® Technology

Tak

Thermal Monitoring 
Technologies

Tak

Intel® Identity Protection 
Technology

Tak

Intel® Stable Image 
Platform Program (SIPP)

Tak

AES New Instructions Tak
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Secure Key Tak

OS Guard Tak

Trusted Execution 
Technology 

Tak

Execute Disable Bit Tak

Anti-Theft Technology Tak

Zasilacz Główny 1 x 300W W gotowości: funkcja nieobsługiwana

Ram DDR3,  funkcja sprzętowej korekcji błędów ECC nieobsługiwana

Zainstalowana wielkość 
RAM

16GB

Maksymalna wielkość 
RAM

Brak danynch

Dysk 2TB Interfejs: SATA Obroty:7200

Dysk 60GB Interfejs: SSD Obroty: nie dotyczy

Dysk Interfejs Obroty

Dysk Interfejs Obroty 

Maksymalna ilość dysków Do 4 sztuk sumarycznie

Mocowanie dysków w 
kasetach Hot-swap

NIE

 (jeśli TAK -  krótszy czas wymiany 
uszkodzonego dysku w wypadku 
awarii, a wymiana podrzędnego dysku 
nie wymaga restartu systemu serwera, 
nie powoduje przestoju w świadczeniu 
usług przez serwer. Funkcjonalność 
zapewniająca brak przestoju serwera –  
jej działanie zależy od konfiguracji 
kontrolera RAID i wymagań Klienta. 
W konkretnym przypadku, wymiana 
dysku może wymagać restartu serwera)

Sprzętowy kontroler Raid Funkcja niedostępna

Interfejs sieciowy
1 x Intel/Realtek/Broadcom 

1Gbps

Aktywny: TAK.  Interfejs bez 
akceleracji sprzętowej, bez TOE, bez 
TCP Ofload

Interfejs sieciowy Brak
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Zdalny dostęp, zarządzanie energią

Sprzętowa konsola 
zdalnego dostępu DRAC

NIE 

Jeśli TAK - Zapewnia zdalny dostęp do 
serwera, umożliwia dostęp do 
oprogramowania BIOS oraz nastaw 
kontrolera RAID jak i  innych elementów 
sprzętowych widocznych w procesie 
startowania serwera. Zapewnia również 
widok wydruku ekranu i komunikatów 
systemowych w przypadku np. błędu 
systemu operacyjnego serwera. Działa 
niezależnie względem systemu 
operacyjnego gdyż jest osobnym 
serwerem obrazu oraz wejscia wyjścia.

Zdalne sterowanie 
zasilaniem serwera. 

Zdalny restart serwera 
przez Klienta

TAK – realizowane za 
pośrednictwem 
sprzętowych jednostek  
dystrybucji energii APC

Dostęp odbywa się przez SSH lub HTTP 
(WEB). Usługa pozwala na zdalnie 
wykonanie restartu serwera np. w sytuacji 
gdy, system operacyjny uniemożliwia 
dostęp użytkownikowi do systemu przez 
SSH lub inną drogę, wbudowaną w system 
serwera. Szczegóły oraz instrukcja obsługi 
znajduje się pod adresem 
https://hostings.pl/pomoc/przewodniki/
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Prędkość odczytu i czas dostępu dysków

Dla dysków typu SSD 440MB/odczyt/zapis Czas dostępu: ~ 
0,3ms

Dla dysków typu SAS 420 MB/s odczyt Czas dostępu: 3 – 4 
ms

Obroty: 7,200 – 15 
000/min.

Dla dysków typu SATA 250MB/odczyt Czas dostępu: 6- 
8.3ms

Obroty: 7200/min.

Jak to rozumieć Dla przykładu załóżmy, iż chcemy przekopiować 10 000 plików o 
średniej wielkości 12kB (kilo bajty). Czas wykonania takiej operacji 
przez serwer w zależności od użytego dysku:

SSD – wynosi, 10 0000 x 12 x 0,0003s = 36 sekund,

SAS – wynosi, 10 000 x 12 x 0,004 = 480 sekund - czyli 8 minut,

SATA – wynosi 10 00 x 12 x 0,007 = 840 sekund - czyli 14 minut.

Wybór odpowiednich dysków twardych  ma bezpośrednie 
przełożenie na ilość użytkowników, którzy jednocześnie będą w 
stanie skorzystać z aplikacji. Należy pamiętać, iż każde odwiedzenie 
serwisu internetowego, pociąga za sobą operację  wyszukania oraz 
odczytu kilkudziesięciu lub kilkuset plików z dysku przy 
jednoczesnym procesie zapisu.
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Usługi zawarte w cenie serwera

Panel administracyjny

DirectAdmin

Pełne zarządzanie zgodnymi 
aplikacjami serwera w tym pocztą, 
domenami, plikami za pośrednictwem 
menedżera plików, stronami, bazami 
danych, filtrem anty spamowym, 
blokadami i innymi usługami. 
Szczegóły dostępne na stronie 
producenta lub pod adresem 
http://direct-admin.pl

Obsługa domen na 
rozproszonych serwerach 

DNS TAK

Domeny dodane do panelu 
administracyjnego DirectAdmin są 
obsługiwane przez zespół serwerów 
DNS, kryjący się  pod adresami: 
dns.hostings.pl oraz dns2.hostings.pl.

Automatyczna zewnętrzna 
kopia zapasowa

TAK

Dane wskazane przez Klienta są 
automatycznie i cyklicznie kopiowane 
na zewnętrzny magazyn kopii 
zapasowych. Działanie zależne od 
preferencji Klienta oraz danych 
ustawień/blokad Klienta.

Pojemność kopii 
zapasowej

Do wielkości 300GB danych. Kopie dla większej ilości danych są 
również dostępne,  jednak wymagają odrębnego zamówienia.

Częstotliwość 
wykonywania kopii 

zapasowych
1 kopia na dobę

Rodzaj wykonywanej 
kopii

Kopia różnicowa

Możliwość przywrócenia 
kopii sprzed kliku dni NIE 

Funkcjonalność opcjonalna dostępna za 
dopłatą. Wówczas możliwość cofnięcia 

się i wyboru kopii z 7 dni wstecz.

Przygotowanie środowiska 
serwera

Klient otrzymuje serwer gotowy do użytku. W systemie 
zainstalowane są aplikacje w wersjach uprzednio wy-
specyfikowanych przez Klienta a zarazem zgodnych z wybranym 
systemem operacyjnym. Proces przygotowania serwera uprzedza 
kontakt działu technicznego lub handlowego Hostings.pl.

Hostings.pl Specyfikacja serwera dedykowanego -  wersja 1.1.280115 Strona 5/11



Administracja serwerem

Pomoc i administracja

Bezpłatna – standardowo 
zawarta w cenie 

abonamentowej, chyba że 
oferta/umowa stanowi 

inaczej.

Dostępna w godzinach od 9 do 16 w 
dniach od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy.

Płatna – na żądanie

Dostępna poza godzinami pracy 
pomocy bezpłatnej. Podstawowy koszt 
równy 1 roboczogodzinie. Stawka 
roboczogodziny wskazana w umowie. 
W przypadku otrzymania akceptacji 
skorzystania z warunków pomocy 
przez Klienta, Hostings.pl przesyła 
kosztorys prac zgłoszonych przez 
Klienta. Koszt wykonania zlecenia 
doliczany jest do następnej faktury 
abonamentowej. 
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Zakres czynności w ramach Administracji bezpłatnej

 Administracja bezpłatna

Topologia sieciowa

W przypadku zakupu dodatkowego 
serwera dedykowanego, Klient otrzyma 
bezpłatną pomoc obejmującą 
bezpieczne przyłączenie do sieci 
kolejnego serwera. Serwery zostaną 
połączone w sposób zgodny z 
wymaganiami bezpieczeństwa i 
aplikacji działających na obu serwerach 
lub więcej. Zapewnione jest również 
rozdzielenie usług np. bazy danych, 
czy też poczty poprzez ich wydzielenie 
z głównego serwera i przeniesienie na 
dodatkowy serwer dedykowany. 

Platforma sprzętowa
Obsługa uszkodzeń sprzętowych 
serwera w obrębie jego komponentów 
(zasilanie, dysk, interfejs sieciowy, itp.) 

Administracja bezpłatna

System operacyjny

Utrzymanie stabilnej pracy systemu 
operacyjnego, modyfikacje 
podstawowych zmiennych 
systemowych jeśli są wymagane dla 
prawidłowej pracy serwera ze 
środowiskiem aplikacji Klienta.

Środowisko aplikacyjne 
serwera

Modyfikacja parametrów usług 
serwerowych w kierunku dostosowania 
do potrzeb. Dla przykładu, 
konfiguracja filtru antyspamowego, 
konfiguracji kopii zapasowej, 
konfiguracja zmiennych serwera www 
czy też zmiennych w obrębie PHP, 
MySQL. Instalacja i konfiguracja 
certyfikatów SSL itp.

Aplikacja Klienta
Diagnostyka aplikacji klienta pod 
kontem wskazania przyczyny 
określonego stanu.

Kopia zapasowa
Nadzór i kontrola w celu prawidłowego 
i ciągłego wykonywania się procesu 
kopii.
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Zakres czynności w ramach Administracji płatnej

 Administracja płatna

Topologia sieciowa

W przypadku zakupu dodatkowego 
serwera dedykowanego i przenoszenia 
części jego usług na dodatkowy serwer 
Klient może skorzystać z pomocy 
płatnej. Wówczas takie przeniesienie 
może być dokonane poza godzinami 
pracy pomocy bezpłatnej. Opcja płatnej 
pomocy technicznej zostanie również 
zalecona Klientowi w przypadku 
migracji usługi o skomplikowanej 
naturze jak np. baza danych (w rozm. 
MySQL), która w procesie 
powstawania nie przewidywała 
możliwości jej podzielenia, 
wydzielenia części itp. W ramach 
płatnej pomocy wykonane zostanie 
również przeniesienie innych 
skomplikowanych usług, których 
przeniesienie w godzinach pracy 
pomocy bezpłatnej może zagrozić 
normalnej pracy aplikacji internetowej 
funkcjonującej na głównym serwerze 
dedykowanym. Każdy proces 
przeniesienia w ramach płatnej pomocy 
uprzedza proces dokładnej weryfikacji 
usługi i danych składowych oraz 
zależnych. Przeniesienie wykonywane 
jest dopiero w kolejnym kroku, w 
ustalonym terminie.

 Administracja płatna Platforma sprzętowa Rozbudowa serwera o 
wyspecjalizowane komponenty lub 
instalacja komponentów specjalnych 
zgłoszonych przez Klienta w trakcie 
korzystania z serwera. Zainstalowane 
mogą być wszelkie komponenty które 
są zgodne z platformą serwera oraz 
specyfikacją techniczną producenta a 
jednocześnie nie pogorszą parametrów 
wydajnościowych serwera.

Hostings.pl Specyfikacja serwera dedykowanego -  wersja 1.1.280115 Strona 8/11



System operacyjny

Modyfikacja parametrów środowiska 
systemowego, aktualizacja jego 
składników, szczególnie składników 
bezpośrednio odpowiedzialnych z 
wyświetlanie aplikacji np. Apache, czy 
też wymiana lub dostosowanie 
środowiska programistycznego PHP 
lub bazo-danowego MySQL.

Środowisko aplikacyjne 
serwera

Zmiany programowe w obrębie usług 
serwera obejmujące aktualizację 
składników oraz wprowadzanie 
skomplikowanych modyfikacji do 
ustawień na żądanie użytkownika. 
Konfiguracja niestandardowych 
rozwiązań środowiskowych. 
Konfiguracja i/lub uczenie 
rozbudowanych systemów anty 
spamowych.

Aplikacja Klienta

Ingerencja i modyfikacja kodu aplikacji 
Klienta pod kontem poprawy 
wydajności. Operację poprzedza proces 
weryfikacji w odpowiedzi Klient 
otrzymuje zalecenia i sugestie w 
kierunku poprawy wydajności lub 
dopasowania aplikacji względem 
nowych potrzeb, które po akceptacji 
mogą zostać naniesione na kod 
aplikacji Klienta.

Kopia zapasowa
Przywracanie danych z Kopii 
zapasowej za Klienta.
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Usługi dodatkowe – dostępne za dopłatą

Przeniesienie danych z 
innego serwera

Usługa opcjonalna, może wiązać się z jednorazową opłatą. W 
przypadku jej realizacji dane zostają przeniesione, aplikacje zostają 
skonfigurowane a Klient otrzymuje możliwość sprawdzenia 
poprawności działania przeniesionych danych i aplikacji przed 
fizycznym przełączeniem na nowy serwer. Po tej operacji 
administracja Hostings.pl lub Klient (zależy od uprawnień do 
administrowania domeną) dokonuje zmiany w delegacji domeny – 
aktywując nowy serwer. Taka operacja zapewnia pewne 
przeniesienie danych oraz eliminuje ryzyko niepoprawnego działania 
aplikacji po przełączeniu na nowy serwer. Przeniesienie nie 
obejmuje treści listów/poczty e-mail.

Usługa Firewall Konfiguracja zapewnia ochronę serwera przed dostępem 
niepowołanych osób do wybranych usług np. grupa zaufanych 
adresów IP Klienta posiada wyłączna możliwość dostępu do usługi 
SSH, FTP lub innej. Konfiguracja zapewnia aktywację usługi 
ochrony aplikacji przed stanami pół otwartymi, zapewniając tym 
samym sytuację w której serwer obsługuje jedynie prawdziwych 
użytkowników – osoby.

Usługa równoważenia 
obciążeń oraz wysokiej 

dostępności

Usługa przeznaczona dla Klientów posiadających więcej jak jeden 
serwer dedykowany. Jej działanie zapewnia w zależności od potrzeb: 
dostępność wszystkich funkcji serwera podczas awarii jednego z 
nich. Jej posiadanie pozwala na wygodne prowadzenie prac 
modernizacyjnych w trakcie zwykłych ogólnie przyjętych godzin 
roboczych. Funkcja ta jest konfigurowana na urządzeniach 
infrastruktury Hostings.pl, w oparciu o którą podejmowana jest 
zarówno decyzja o kierowaniu ruchu do wybranego serwera jak i 
zachodzą wszelkie procesy sprawdzajace stan pracy serwerów 
deydkowanych dla których taka usługa jest włączona.
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CDN – sieć dostarczająca 
dane

Usługa CDN może zostać włączona jako dodatkowy element dla 
jednego lub wielu serwerów dedykowanych. Jej działanie pozwala 
Klientowi dostarczać ogromne ilości treści  - treści o charakterze 
masowym i uniknąć problemów związanych z chwilowym lub 
ciągłym przeciążeniem serwera. Usługa CDN powiększa zatem 
wielokrotnie wydajność posiadanego serwera dedykowanego nawet 
50 razy. Dzieje się tak z uwagi na inną architekturę systemów CDN. 
Sieć CDN Hostings.pl składa się z sieci wielu serwerów 
pośredniczących,  zlokalizowanych w wielu województwach Polski. 
Odbierają one zapytania typ www.mojastrona.pl od użytkowników 
internetu i w imieniu głównego serwera dedykowanego Klienta 
udzielają odpowiedzi. Serwery w ramach logiki sieci automatycznie 
aktualizują sobie treści z głównego serwera danych Klienta – nie jest 
wymagana żadna modyfikacja ze strony aplikacji Klienta. 
Dodatkową zaletą jest fakt, iż sieć CDN Hostings.pl rozpoznaje 
lokalizację fizyczną Internauty i samodzielnie oferuje mu obsługę z 
węzła zlokalizowanego najbliżej tej osoby. CDN zapewnią więc nie 
tylko większą wydajność ale również wyższą jakość świadczonych 
treści (mniejszy czas opóźnienia, większą rzetelność transmisji z 
uwagi na krótszą drogę między Internautą a węzłem). Zamówienie 
usługi wymaga jedynie kontaktu z działem handlowym – 
uruchomienie wykonywane jest przez dział technicznych Hostings.pl 
bez udziału Klienta.

Informacje ogólne

Karta została stworzona w oparciu o informacje udostepnianie przez producentów urządzeń 
składających się na Serwer dedykowany oraz treści technicznych udostępnianych przez Hostings.pl. 
Hostings.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania informacji wskazanych w 
treści specyfikacji oraz oznaczać ją numerem kolejnym wersji. 

Mimo dołożenia wielu starań, aby zawarte w dokumencie informacje były aktualne i wolne od wad, 
Hostings.pl nie gwarantuje możlwiości wystąpienia w treści tej specyfikacji błędów natury ludzkiej 
lub pomyłek. 

W przypadku zauważenia niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z działem technicznym 
Hostings.pl
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