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ThinkSystem SE350
Οδηγώντας τον ευφυή µετασχηµατισµό στο «άκρο»
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.

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 περισσότερες επιχειρήσεις να στρέφονται στο edge
computing και πώς η Lenovo µπορεί να τους βοηθήσει; Το αποµακρυσµένο data center αντιµετωπίζει 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 εξειδίκευση που χρειάζεται.
Αφήσαµε για το τέλος, ίσως το πιο σηµαντικό ζήτηµα 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 καταστροφές.
Έτσι, η ανάγκη µιας on-premise λύσης που να µπορεί 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 σχεδιασµός του (40 x 215 x 376 mm) καθιστά εφικτή την

εγκατάστασή του σε σηµεία που είναι αδύνατον για
έναν «κανονικό» server. Επιπλέον, είναι σχεδιασµένος 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 κυβερνοεπιθέσεις.

Συνδεσιµότητα & διαχείριση
Και επειδή ένας σύγχρονος edge server θα πρέπει
να µπορεί να τοποθετηθεί εκεί ακριβώς που παράγονται τα δεδοµένα, όπου κι αν βρίσκεται αυτό το
σηµείο, θα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί µε ό,τι είναι 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 διαχειρίζεται 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 διαχείριση 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 γνωρίζουν 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 λειτουργίες 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 συνολική 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 εκτέλεσης 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 εύκολη κλιµάκωση, η υψηλή διαθεσιµότητα, η δυνατότητα 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 περιορισµένους πόρους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνολική λύση (hardware
και software) είναι διαχειρίσιµη µέσω ενός εύχρηστου web interface εξοικονοµώντας έως και 80%
του χρόνου διαχείρισης της υποδοµής.

