
20

Edge Computing

TECHCHANNELPARTNER

focus on
02.2020

augmented reality, ασφάλειας και παρακολούθη-
σης κ.ά. 
Σε σχέση µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, η 
κατηγοριοποίηση γίνεται σε µικροµεσαίες και 
µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις κάθετες αγορές η 
κατηγοριοποίηση γίνεται σε τοµείς ενέργειας και 
κοινής ωφέλειας, κυβερνητικό και δηµόσιο τοµέα, 
υγειονοµική περίθαλψη, µεταποιητική βιοµηχανία, 
µέσα ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας, µεταφορές, 
λιανικό εµπόριο, τηλεπικοινωνίες και πληροφορι-
κή, µεταξύ άλλων. Τέλος, βάσει περιοχής, η αγορά 
του Edge Computing επικεντρώνεται στη Βόρειο 
Αµερική, Ευρώπη, Ασία/ Ειρηνικό και LAMEA. 
Στην παγκόσµια αγορά κυριαρχούν βασικοί παί-
κτες όπως είναι οι Amazon Web Services (AWS), 
AT&T, Cisco Systems, Dell, Fujitsu, Huawei, IBM, 
Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft, 
Nokia και άλλοι. 

Παράγοντες επιρροής
Στη συνέχεια εξετάζουµε κάποιες από τις τρέχου-
σες και µελλοντικές τάσεις που καθορίζουν τη 
συνολική ελκυστικότητα της αγοράς αυτής. Στους 
παράγοντες που θεωρούνται καθοριστικοί για την 

αγορά του Edge Computing κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο συµπεριλαµβάνονται οι ακόλουθοι:

• Η αύξηση παγκοσµίως του φορτίου της cloud 
υποδοµής και η αύξηση του αριθµού των έξυ-
πνων εφαρµογών αποτελούν τους βασικότερους 
παράγοντες της ανάπτυξης της αγοράς Edge 
Computing. 
• Επιπρόσθετα, το Edge Computing θα βοηθήσει 

τις εφαρµογές σε πραγµατικό χρόνο στην ανάλυση 
και επεξεργασία των δεδοµένων που έχουν συλ-
λεχθεί, κάτι που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
που οδηγεί τη ζήτηση της αγοράς. Εντούτοις, οι 
δαπάνες συντήρησης ίσως αποτελέσουν προσω-
ρινή τροχοπέδη της ζήτησης.
• Τέλος, η έλευση του δικτύου 5G και οι και οι 

πολυάριθµες λύσεις ΙοΤ αναµένεται να παρέχουν 
µεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς τα 
επόµενα χρόνια.

Αύξηση φορτίου στην cloud υποδοµή
Το Edge Computing είναι εκείνο το είδος του 
cloud computing που φέρνει την αποθήκευση 
δεδοµένων πιο κοντά στην τοποθεσία που είναι 

ώθηση στην αγορά του Edge Computing µεταξύ 
των µεγάλων επιχειρήσεων. 

Ο κλάδος του ΙΤ και των τηλεπικοινωνιών κυριάρ-
χησε στη συνολική αγορά τα τελευταία χρόνια και 
αναµένεται να είναι υπεύθυνος για τα υψηλότερα 
έσοδα στην αγορά του Edge Computing κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Η υιοθέτηση 
του Edge Computing από τον κλάδο αυτόν οφεί-
λεται κυρίως στην αυξηµένη ανάγκη για την προ-
σφορά των προϊόντων ταχύτερα στους πελάτες 
τους. Επιπλέον, ο κλάδος του retail αναµένεται να 
γνωρίσει τον ταχύτερο δυνατό ρυθµό ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Η αγορά ανά segment
Η παγκόσµια αγορά Edge Computing διαχωρί-
ζεται βάσει components, εφαρµογών, µεγέθους 
επιχειρήσεων, κάθετων αγορών και περιοχής. 
Όσον αφορά τα components, κατηγοριοποιείται σε 
υπηρεσίες και λύσεις, ενώ στις εφαρµογές βάσει 
connected αυτοκινήτων, έξυπνων δικτύων, πα-
ρακολούθησης κρίσιµων υποδοµών, διαχείρισης 
κυκλοφορίας, παρακολούθηση περιβάλλοντος, 

Τα οφέλη του E.C. σε διαφορετικούς κλάδους 

Οποιαδήποτε επιχείρηση, δραστηριοποιούµενη σε 
οποιονδήποτε κλάδο, µπορεί να εκµεταλλευτεί την 
τεχνολογία ΙοΤ και το Edge Computing, προκειµέ-
νου να αναπτύξει νέες πηγές εσόδων, αλλά και να 
βελτιώσει την εµπειρία των πελατών και την επι-
χειρησιακή αποτελεσµατικότητα. Η βασική αρχή 
πίσω από τις εφαρµογές είναι η ίδια, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο υλοποίησης: Συσκευές ή αισθητή-
ρες στο ένα άκρο στέλνουν δεδοµένα σε κάποιο 
edge data center για επεξεργασία και πιθανώς 
κάποια analytics, και στη συνέχεια σε µια κεντρι-
κή εφαρµογή (συχνά στο cloud) που προσφέρει τα 
υποσχόµενα αποτελέσµατα στην επιχείρηση. 
Προφανώς κάποιοι κλάδοι έχουν αναδειχθεί έχο-
ντας σπεύσει εξαρχής να υιοθετήσουν την τεχνο-
λογία ΙοΤ, υλοποιώντας επιτυχηµένες εφαρµογές 
και το παράδειγµά τους µπορεί να αποτελέσει 
κίνητρο και για τους leaders σε διαφορετικούς 
κλάδους για να δραστηριοποιηθούν αντίστοιχα. Ας 
δούµε τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα. 

Το retail στο Edge
Οι retailers θα προσελκύσουν τους πελάτες τους 
στα φυσικά καταστήµατα ενισχύοντας συνολικά 
την εµπειρία τους µε τη χρήση ΙοΤ τεχνολογιών 
όπως είναι, για παράδειγµα, οι έξυπνοι καθρέφτες 
ενισχυµένοι µε augmented reality. Η τεχνολογία 
αυτή επιτρέπει στους πελάτες να δοκιµάζουν και 
να συγκρίνουν ρούχα χωρίς να χρειάζεται να τα 
φορέσουν, να τραβούν φωτογραφίες και να τις 
στέλνουν σε συγγενείς και φίλους κλπ. Ταυτό-

χρονα, το digital signage τους επιτρέπει να βρουν 
πού θέλουν να πάνε και τους ειδοποιεί έγκαιρα για 
επωφελείς αλλαγές τιµών. 

Σε αυτά να προσθέσουµε και τις RFID εφαρµογές 
παρακολούθησης inventory, καθώς και την υπο-
στηρικτική υποδοµή για συνδεδεµένα στο Internet 
συστήµατα point-of-sale, απαραίτητα σε εφαρµο-
γές όπως το Apple Pay, για διευκόλυνση των πε-
λατών. Οι retailers που είναι έτοιµοι και πρόθυµοι 
να επενδύσουν σε τεχνολογίες IoT και τεχνολογίες 
Edge Computing έχουν το πλεονέκτηµα έναντι των 
ανταγωνιστών που διστάζουν. Οι πρώτοι που θα 
σπεύσουν να τις υιοθετήσουν θα είναι σε θέση να 
αποκοµίσουν τα οφέλη του ψηφιακού µετασχηµα-
τισµού. 

Η υγειονοµική περίθαλψη στο Edge 
Οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας ανταγωνίζονται ώ-
στε να φέρουν υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα 
οικονοµικές λύσεις στις πλέον βολικές τοποθεσίες 
για τους πελάτες τους. Προκειµένου να ανταπο-
κριθούν στις προσδοκίες τους, χρησιµοποιούν 
τεχνολογίες ΙοΤ, όπως ψηφιακά ιατρικά αρχεία, 
digital imaging και τηλεϊατρική. Για παράδειγµα, οι 
φαρµακευτικοί ερευνητές δοκιµάζουν αισθητήρες 
κατάποσης που ελέγχουν εάν οι ασθενείς παίρνουν 
τα φάρµακά τους. Όταν ένα χάπι διαλύεται στο στο-
µάχι, στέλνει ένα σήµα σε έναν αισθητήρα στο σώ-
µα που ενηµερώνει µια εφαρµογή smartphone. 
Στα νοσοκοµεία αντίστοιχα, εφαρµογές όπως η 

ροµποτική χειρουργική απαιτούν αξιόπιστη υ-
ποδοµή µε αξιόπιστη συνδεσιµότητα, συστήµατα 
δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και συστήµατα 
διαχείρισης ισχύος για να διασφαλίσουν ότι όλα 
λειτουργούν σωστά, κάτι που µόνο οι λύσεις Edge 
Computing µπορούν να προσφέρουν. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στο Edge
Οι τραπεζικοί οργανισµοί αντιµετωπίζουν προκλή-
σεις σε διάφορα επίπεδα και το ΙοΤ αποτελεί πολύ-
τιµο εργαλείο, προσφέροντας βελτιωµένη εµπειρία 
πελατών µέσω τεχνολογιών όπως τα έξυπνα 
ATMs, οι εφαρµογές για συναλλαγές από παντού 
και οι επιλογές ψηφιακών πληρωµών. 
Το IoT προσφέρει στις επιχειρήσεις περισσότερα 
δεδοµένα, τα οποία µπορούν να διαχειριστούν για 
να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να λά-
βουν ακόµα πιο ορθές αποφάσεις. 
Προκειµένου να λειτουργήσει όπως πρέπει το 
βασισµένο στο IoT banking, οι τράπεζες θα πρέπει 
να επενδύσουν στο Edge Computing, έτσι ώστε η 
επεξεργασία και τα analytics να έρθουν πιο κοντά 
στο κέντρο της «δράσης» (στα «things» του ΙοΤ και 
τους χρήστες τους) µέσω στρατηγικά τοποθετη-
µένων micro sites. Χωρίς τα τελευταία, θα είναι 
δύσκολο να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη µε-
τάδοση δεδοµένων µεταξύ των cloud υποδοµών, 
των κεντρικών και των περιφερειακών καταστη-
µάτων, καθώς είναι απαραίτητο να συνεργάζονται 
αρµονικά για να κάνουν το ΙοΤ enabled banking 
εφικτό. 

εγκατάστασή του σε σηµεία που είναι αδύνατον για 
έναν «κανονικό» server. Επιπλέον, είναι σχεδιασµέ-
νος για να µπορεί να αντεπεξέρχεται σε εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες, όπως θερµοκρασίες από 0 έως 
55 βαθµούς και περιβάλλον µε υγρασία, σκόνη και 
καταπονήσεις, ενώ είναι απόλυτα ασφαλής τόσο 
από φυσική παραβίαση (εάν κάποιος προσπαθήσει 
να τον ανοίξει η πρόσβαση στα δεδοµένα καθίσταται 
αδύνατη χωρίς εξουσιοδότηση) όσο και από κυβερ-
νοεπιθέσεις.  

Συνδεσιµότητα & διαχείριση 
Και επειδή ένας σύγχρονος edge server θα πρέπει 
να µπορεί να τοποθετηθεί εκεί ακριβώς που παρά-
γονται τα δεδοµένα, όπου κι αν βρίσκεται αυτό το 
σηµείο, θα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί µε ό,τι εί-
ναι διαθέσιµο. Ο Lenovo ThinkSystem SE350 Edge 
Server απλά συνδέεται παντού τόσο ενσύρµατα όσο 
και ασύρµατα. Υποστηρίζει 10/100MB/1GbE, 1GbE 
SFP, 10GBASE-T και 10GbE SFP+, αλλά και Wi-Fi 
όσο και LTE. 
Αυτός ο ειδικά σχεδιασµένος compact server δια-
χειρίζεται µε αξιοπιστία µια µεγάλη ποικιλία Edge 
και IoT workloads. 
Το edge computing µπορεί να σηµαίνει ότι θα 
τοποθετήσουµε την επεξεργαστική ισχύ στο άκρο, 
αλλά αυτό δεν θα πρέπει να µας εµποδίζει από τον 
να απολαµβάνουµε προηγµένη αποµακρυσµένη 
διαχείριση. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ο Lenovo 
ThinkSystem SE350 Edge Server υποστηρίζει δι-
αχείριση µέσω του Lenovo XClarity, έτσι ώστε όλα 
τα χαρακτηριστικά και οφέλη που έχετε συνηθίσει 
σε άλλους ThinkSystem servers να είναι διαθέσιµα 
και στο ThinkSystem SE350. 

Edge στη λιανική µε το «Scale 
Computing HC3 on Lenovo»
Οι επιχειρηµατίες του χώρου της λιανικής γνωρί-
ζουν ότι για να παραµείνουν ανταγωνιστικοί, πρέπει 
να µετασχηµατιστούν. Πολλές επιχειρήσεις απλά 
δεν διαθέτουν την απαραίτητη υποδοµή και τους 
πόρους για την υλοποίηση των νέων εφαρµογών 
που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση αυτού του 
µετασχηµατισµού.

Η Lenovo συνεργάζεται µε την Scale Computing για 
την παροχή µιας ολοκληρωµένης λύσης σε µορφή 
appliance που απλοποιεί τις καθηµερινές λειτουρ-
γίες των επιχειρήσεων µε µια επεκτάσιµη υποδοµή 
edge, η οποία είναι εύκολη στην ανάπτυξη και την 
αποµακρυσµένη διαχείριση. 
Η λύση «Scale Computing HC3 on Lenovo» 
συνδυάζει την αξιόπιστη τεχνολογία server της 
Lenovo µε την βραβευµένη πλατφόρµα υποδοµής 
virtualization της Scale Computing σε µια συνο-
λική λύση server, storage, hypervisor, διαχείριση 
cluster και backup επιτρέποντας τη µείωση του 
διαχειριστικού κόστους, τη βελτίωση της εµπειρίας 
πελατών και την αύξηση των εσόδων. 

Το λογισµικό HC3 της Scale Computing είναι µια 
λύση όλα-σε-ένα εξαλείφοντας την ανάγκη εκτέλε-
σης ξεχωριστών εφαρµογών virtualization, disaster 
recovery και storage, αντικαθιστώντας τα µε ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα στο οποίο βρίσκονται οι 
κρίσιµες εφαρµογές και τα data της εταιρείας σε 
ένα high availability περιβάλλον. 
Η δηµιουργία VM σε λιγότερο από µία ώρα, η εύκο-
λη κλιµάκωση, η υψηλή διαθεσιµότητα, η δυνατότη-
τα εντοπισµού και επιδιόρθωσης προβληµάτων σε 
πραγµατικό χρόνο χωρίς εξειδικευµένες γνώσεις, 
το καθιστούν την ιδανική λύση τόσο για το χώρο της 
λιανικής όσο και συναφείς κλάδους µε περιορισµέ-
νους πόρους. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνολική λύση (hardware 
και software) είναι διαχειρίσιµη µέσω ενός εύχρη-
στου web interface εξοικονοµώντας έως και 80% 
του χρόνου διαχείρισης της υποδοµής. 

Ο Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server είναι 
ένα σύστηµα ειδικά σχεδιασµένο για να ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις computing και storage του edge. 
Ποια είναι όµως η ανάγκη που οδηγεί όλο και πε-
ρισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται στο edge 
computing και πώς η Lenovo µπορεί να τους βο-
ηθήσει; Το αποµακρυσµένο data center αντιµετω-
πίζει ένα σωρό προκλήσεις οι οποίες επηρεάζουν 
την απόδοση. Αναφέρουµε τις πιο χαρακτηριστικές: 
µεταβαλλόµενη θερµοκρασία, υψηλή υγρασία, 
σκόνη, δονήσεις, χωροταξικά ζητήµατα, µη σταθερή 
συνδεσιµότητα, ανοιχτά περιβάλλοντα. 
Επιπλέον, σε ένα αποµακρυσµένο data center, δεν 
υπάρχουν οι απαιτούµενοι ΙΤ πόροι και η εξειδίκευ-
ση που χρειάζεται. 
Αφήσαµε για το τέλος, ίσως το πιο σηµαντικό ζήτη-
µα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, 
αυτό της ασφάλειας. Τα δεδοµένα της επιχείρησης 
πρέπει να είναι προστατευµένα τόσο από επιθέσεις 
κακόβουλου λογισµικού, όσο και από φυσικές κα-
ταστροφές.
Έτσι, η ανάγκη µιας on-premise λύσης που να µπο-
ρεί ωστόσο να διαχειρίζεται αποµακρυσµένα είναι 
όλο και πιο επιτακτική. Η ανάγκη αυτή οδήγησε το 
λεγόµενο edge computing. 

ThinkSystem SE350 Edge Server: 
Δεν καταλαβαίνει τίποτα 
Η απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις είναι ο 
Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server. 
Πρόκειται για έναν server που έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για τις µοναδικές απαιτήσεις του edge 
computing και του AI. Ο small form factor σχεδι-
ασµός του (40 x 215 x 376 mm) καθιστά εφικτή την 

ThinkSystem SE350 
Οδηγώντας τον ευφυή µετασχηµατισµό στο «άκρο»
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Ο Lenovo ThinkSystem SE350 Edge Server είναι µια πανίσχυρη 
«µηχανή» για περιβάλλοντα edge computing. 
Σχεδιασµένος και κατασκευασµένος για να καλύπτει τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις των edge servers, είναι αρκετά 
ευέλικτος ώστε να διευρύνει τις τοποθεσίες εγκατάστασης 
των server, παρέχοντας ποικίλες επιλογές 
συνδεσιµότητας, ασφάλειας και διαχείρισης. 


