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Dell esitteli tulevaisuuden ratkaisuja seuraavan sukupolven avointen verkkojen
konesaleille

Dell jatkaa avoimien verkkoratkaisujen kehitystyötä ja tarjoaa siirtonopeudeltaan 1-100 GbE:n ratkaisuvalikoiman.
Dell julkisti viimeisintä teknologiaa hyödyntävän moninopeuksisen Networking Z9100 -verkkoalustan.
Avoimille verkoille optimoidut, matalan viiveen Dell Networking S3048- ja S4048-kytkimet tuovat asiakkaille lisää ketteryyttä.
Ohjelmistoyhtiö IP Infusion liittyy Dellin Open Networking -ekosysteemiin.

Dell laajentaa konesalien tuotevalikoimaa uusilla Z9100-, S4048- ja S3048-verkkoratkaisuilla, jotka tarjoavat matalan viiveen ja korkean tiheyden tukemalla
samalla joustavasti 1, 10, 25, 40 ja 100GbE:n nopeuksia. Uudet ratkaisut helpottavat konesaleissa tapahtuvaa siirtymistä seuraavan sukupolven avoimiin
verkkoarkkitehtuureihin.

Uudet, joustavat tuotteet avoimille verkoille (open networking, ON) auttavat yritysasiakkaita siirtymään kohti ohjelmisto-ohjattuja verkkoja ja tulevaisuuden
konesaleja. Dell tukee muutosta kohti moderneja tietoverkkoja toimittamalla verkkokytkimiä yritysten kaikkiin toimintoihin ja tarjoamalla alan parasta
palvelua. Näin halutaan varmistaa, että yritykset pystyvät vastaamaan kasvaviin siirtonopeusvaatimuksiin sekä skaalaukseen ja verkon hallintaan liittyviin
haasteisiin. Dellin tarjoamat erilaiset kytkinnopeudet (1-100GbE) tuovat joustavuutta asiakkaiden teknologiainvestointeihin.

Avoimia tietoverkkoja avointen standardien aikakaudelle

Uusimman sukupolven verkkokytkimet vahvistavat Dellin sitoutumista siirtyä perinteisistä, toimittajastandardoiduista ratkaisuista asiakaslähtöisiin, avoimiin
arkkitehtuureihin. Uudet verkkokytkimet tukevat Open Network Install Environment (ONIE) -ympäristöä, jonka ansiosta ne tukevat automatisoitavaa Zero-
touch-asennusta sekä kolmannen osapuolen käyttöjärjestelmiä.

Dell Z9100 -verkkoalusta pilvisovelluksille ja suurteholaskentaan

Dell Networking Z9100 -verkkoalusta tarjoaa huipputason 100 GbE:n runkoverkkokytkimen 1U-koossa, joka tukee joustavasti eri nopeuksia
(10/25/40/50/100GbE). Z9100 on suunniteltu pilvi-, suurteholaskenta- ja Web 2.0 -sovelluksille, jotka vaativat erilaisia kytkinnopeuksia suurtiheyksisissä
ympäristöissä. Verkkoalusta palvelee mainiosti suurten tietomassojen big data -analyysejä, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä ja matalaa viivettä. Z9100
tarjoaa jopa seitsemän kertaa suuremman tiheyden verrattuna kilpailevaan kytkimeen[1].

Dell S4048 -verkkokytkin korkeimmille kaistanleveyksille

Dell Networking S4048 on äärimmäisen matalaviiveinen 10/40 GbE Top-of-Rack (TOR) -verkkokytkin, joka on suunniteltu erityisesti ohjelmisto-ohjatuille
konesaleille sekä Linux- ja OpenSource-ympäristöissä toimiville web- ja pilvipalveluntarjoajille. S4048 tarjoaa matalaviiveisen 10GbE-verkkokytkimen
suurteholaskentaan ja ympäristöihin, joissa vaaditaan korkeinta mahdollista kaistanleveyttä ja pienintä viivettä. Viive ja virrankulutus ovat puolet pienempiä
alalla kilpailevaan kytkimeen nähden[2].

Dell S3048: Dellin ensimmäinen 1GbE-kytkin avoimille verkoille

Dell Networking S3048 on tehokas ja suorituskykyinen ToR-verkkokytkin, joka on suunniteltu 1GbE-asennetun laitekannan omaaville suurille ja
keskisuurille yrityksille. S3048 on Dellin ensimmäinen 1GbE-kytkin avoimille verkoille, ja se on varustettu OS9-käyttöjärjestelmällä sekä OpenStack-,
Microsoft-, VMware- ja Docker-integroinneilla. Lisäksi kytkin tarjoaa jopa puolet alhaisemman virrankulutuksen ja 50 prosenttia alemman hinnan kuin Dellin
nykyiset 1GbE-kytkimet.

Uusia kumppaneita Open Network -ekosysteemissä

Dell kertoi tänään IP Infusion -ohjelmistoyhtiön liittyvän uutena kumppanina Open Network -ekosysteemiin. IP Infusion on älykkäiden tietoverkko-
ohjelmistojen toimittaja. Yhtiö on hiljattain julkaissut OcNOS-käyttöjärjestelmän, joka on ensimmäinen konesaleille ja yrityksille suunniteltu, täysin kattava
verkkokäyttöjärjestelmä.
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[1] Perustuu Dellin sisäiseen analyysiin verrattuna Cisco Nexus 9504 -ratkaisuun, huhtikuu 2015.
[2] Perustuu Dellin sisäiseen analyysiin verrattuna Cisco Nexus 5672 -ratkaisuun, huhtikuu 2015.


