Opis rozwiązania

Znajdź swój brzeg
Kompleksowe rozwiązania dla brzegu telco od firmy Dell Technologies

Telekomunikacja

45%
Liczba globalnych transmisji
danych komórkowych
przewidziana na 5G
do 2025 r.2

Rewolucja 5G już do nas dotarła i otwiera przed nami korzyści, które do tej pory
pozostawały w sferze marzeń konsumentów i przedsiębiorstw. Sieci 5G oferują
przepustowość nawet 20 GB i opóźnienia nawet 1 ms, co znacznie zwiększa
prędkość, z jaką użytkownicy mogą pobierać i odbierać dane.1 Aby skorzystać
ze wszystkich możliwości technologii 5G, firmy telekomunikacyjne muszą
stworzyć infrastrukturę, która będzie ją obsługiwać. Wiele usług i aplikacji
z obsługą 5G wymaga niewielkich opóźnień i wysokiej wydajności. Aby sprostać
tym wymaganiom, firmy telekomunikacyjne zamierzają przeprojektować sieć
brzegową i umożliwić korzystanie z takich przypadków, jak wirtualne sieci
dostarczania zawartości (vCDN) i radiowe sieci dostępowe (vRAN). Dzięki
tym architekturom firmy telekomunikacyjne mogą oferować konsumentom
i przedsiębiorstwom technologię 5G w sposób uproszczony i oszczędny.
Obecnie większość tradycyjnych infrastruktur brzegowych nie jest przygotowana
do spełnienia obietnicy 5G. Istniejąca brzegowa sieć teleinformatyczna składa
się ze starszego sprzętu, który nie spełnia wymagań dotyczących wydajności
5G, sztywnej i nieskalowalnej infrastruktury oraz wysokich kosztów operacyjnych.
Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy telekomunikacyjne potrzebują szybkich,
elastycznych rozwiązań zaprojektowanych z myślą o optymalizacji wydajności
na brzegu. Firma Dell Technologies oferuje ujednoliconą rodzinę platform
zoptymalizowanych dla brzegu, które zapewniają spójne podejście do wdrażania
sprzętu i aplikacji oraz zarządzania infrastrukturą i danymi. Ten opis przybliża
najważniejsze oferty portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem nowych serwerów
Dell EMC PowerEdge XE2420.

75,44 mld
Przewidywana liczba urządzeń
połączonych z Internetem
rzeczy (IoT) na całym świecie
w 2025 r.3

33%
Odsetek firm przetwarzających
dane w czasie rzeczywistym4

Ocena architektury sieci dla brzegu
Podczas projektowania sieci brzegowych firmy telekomunikacyjne muszą
określić, które aplikacje zostaną wdrożone w każdej części brzegu, a także
co jest potrzebne do podłączenia wdrożenia brzegu do centralnego centrum
danych. Mogą to być dane komórkowe, przewodowe sieci Ethernet lub Wi-Fi.
Proces projektowania i ewaluacji powinien uwzględniać:
• Przepustowość sieci wymaganą do realizacji celów na poziomie usług
• Architektury, które uwzględniają skalowalność w przypadku, gdy
wstępne szacunki wymagają dostosowania lub potrzeby sieciowe
w dalszym ciągu rosną wraz z upływem czasu
• Funkcje zabezpieczeń i narzędzia do monitorowania, które ułatwiają
identyfikowanie i ochronę przed naruszeniami lub atakami
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Najlepsze praktyki dla firm telekomunikacyjnych
na brzegu
Klienci telekomunikacyjni budują aplikacje, które będą
polegać na zlokalizowanych obliczeniach i minimalnych
opóźnieniach, których oczekuje się od węzła 5G na
brzegu. Co jest potrzebne do przygotowania dostawców
usług telekomunikacyjnych? Odpowiedź jest krótka:
infrastruktura zoptymalizowana dla ograniczeń brzegu.
Poniżej przedstawiono kilka najlepszych praktyk i uwag
dotyczących firm telekomunikacyjnych, które chcą
rozszerzyć i zoptymalizować infrastrukturę na brzegu.
• Szybkie wdrożenia będą niezbędne dla firm
telekomunikacyjnych, które chcą skorzystać
z możliwości oferowanych przez 5G.
• Wszelkie infrastruktury brzegowe muszą być
dostosowane do szybkiego początkowego
wdrożenia i dopasowane rozmiarem do bieżących
potrzeb klientów.
• W miarę wykorzystywania potencjału 5G
przez klientów firmy telekomunikacyjne
muszą również skalować infrastrukturę w celu
sprostania rosnącym wymaganiom.
• Optymalne rozwiązanie umożliwi szybkie wdrożenie
i dynamiczną konfigurację, dzięki czemu firmy
telekomunikacyjne mogą zwiększyć wydajność
obliczeniową równolegle ze wzrostem popytu.
• Firmy telekomunikacyjne powinny wybrać moc
obliczeniową odpowiednią dla środowiska
wdrożenia.
• Idealne rozwiązanie zostanie opracowane z myślą
o trwałości i tolerowaniu nieprzyjaznych środowisk,
takich jak zmienna temperatura i kurz, których nie
tolerują tradycyjne serwery.
• Powinno również mieścić się w istniejącej
infrastrukturze (na przykład w małym centrum
danych, które ma tylko dwusłupowe szafy serwerowe)
bez konieczności przeprowadzenia znacznej
(i kosztownej) modernizacji infrastruktury IT.
• W tworzeniu strategii wdrażania przedsiębiorstwa
telekomunikacyjne powinny uwzględniać
zabezpieczenia i zdalne zarządzanie.
• Przy założeniu, że pracownicy działu IT nie będą
w stanie regularnie monitorować i konserwować
sprzętu, wymagane są opcje zdalnego
monitorowania i korygowania.
• Tradycyjne strategie centrów danych, takie
jak nadmiarowe przydzielanie zasobów, są
kosztowne na brzegu, więc zoptymalizowana
infrastruktura brzegowa powinna również zapewniać
użytkownikom dostęp do analizy danych w celu
precyzyjnego zwiększenia wydajności operacyjnej.
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Zastosowania na brzegu
•
•
•
•
•
•
•

vCDN
vRAN
Chmura telekomunikacyjna
Przetwarzanie danych komórkowych 5G
Sieć
Obsługa wirtualizacji funkcji
Implementacja przetwarzania na brzegu
z wieloma punktami dostępu

Portfolio Dell EMC obejmuje
rozwiązania dopasowane do
wszystkich potrzeb — od rdzenia
przez chmurę do brzegu
iDRAC9 Datacenter
Nowa licencja Datacenter dla iDRAC9 obejmuje
przesyłanie strumieniowe danych telemetrycznych,
skanowanie systemu BIOS w czasie rzeczywistym,
automatyczne rejestrowanie i odnawianie certyfikatów
SSL oraz ulepszone zarządzanie temperaturą.
Dell EMC PowerEdge XR2
Kompaktowe rozwiązanie Dell EMC PowerEdge XR2,
zbudowane od podstaw z myślą o trudnych warunkach,
jest odporne na temperaturę i wstrząsy, a ponadto nie
zajmuje wiele miejsca.

5 najważniejszych zagadnień dotyczących firm telekomunikacyjnych na brzegu
Aby wdrożyć te sprawdzone sposoby postępowania, firmy telekomunikacyjne potrzebują rozwiązania obliczeniowego
z odpowiednią kombinacją mocy, szybkości, elastyczności, trwałości i bezpieczeństwa. Poniższa tabela przedstawia
sposób, w jaki serwer Dell EMC PowerEdge XE2420 z procesorem firmy Intel spełnia te wymagania.
Wymagania dla film telekomunikacyjnych
z infrastrukturą na brzegu

Jak serwer Dell EMC PowerEdge XE2420
zaspokaja te potrzeby

Jak mogą skorzystać firmy
telekomunikacyjne

1. Wysoka wydajność: Rozwiązanie brzegowe
musi mieć wystarczającą liczbę akceleratorów,
aby spełnić zapotrzebowanie sieci 5G i aplikacji
opartych na technologii IoT

Obsługa maksymalnie czterech akceleratorów
w celu uzyskania wysokiej wydajności

Zwiększ zwrot z inwestycji dzięki wydajnemu
rozwiązaniu, które obsługuje aplikacje
telekomunikacyjne i nowe usługi na brzegu

2. Niewielkie opóźnienia: W przypadku sieci 5G
i technologii IoT (takich jak aplikacje wymagające
czasu na potrzeby uczenia maszynowego i
rzeczywistości wirtualnej) rozwiązanie musi być
w stanie szybko dostarczać dane bez wpływu na
środowisko użytkownika

System o niskim opóźnieniu z szybką obsługą
sieci i dużą przepustowością sieci (od 1–100 GbE)

Obsługa aplikacji i zadań wymagających dużej
przepustowości i/lub niewielkich opóźnień
w szybkim dostarczaniu danych

3. Automatyzacja / dynamiczna konfiguracja:
Firmy telekomunikacyjne potrzebują elastycznego
rozwiązania, które można łatwo i szybko skalować
w celu obrócenia rosnących wymagań klientów
w zakresie 5G na własną korzyść

Obsługa wielu akceleratorów oraz do 92 TB
pamięci masowej

Dodawanie akceleratorów i pamięci masowej
zgodnie z ewoluującymi potrzebami
obliczeniowymi w celu obsługi aplikacji
telekomunikacyjnych i usług dla klientów

4. Wytrzymałość: Firmy telekomunikacyjne
potrzebują wydajnego rozwiązania, które
może wytrzymać trudne warunki w centrach
danych znajdujących się w pobliżu lokalizacji
brzegowych

Zwiększona odporność na temperatury
podczas pracy (od 5° do 40° C), opcjonalna,
filtrująca ramka zabezpieczająca urządzenia
w zapylonych środowiskach oraz certyfikat
Network Equipment-Building System (NEBS)
poziomu 1

Oszczędność kosztów napraw i konserwacji
dzięki rozwiązaniu zoptymalizowanemu pod
kątem trudnych warunków brzegowych

5. Bezpieczeństwo: Firmy telekomunikacyjne
wymagają rozwiązania chroniącego dane przed
złośliwymi podmiotami

Wszystkie wersje iDRAC9 zawierają rozwiązanie
Silicon Root of Trust, a nowa licencja Datacenter
wykorzystuje również skanowanie w czasie
rzeczywistym w systemie BIOS na żywo

Zminimalizowanie ryzyka narażania urządzeń
na brzegu i zabezpieczenie cennych danych

Ponadto firmy telekomunikacyjne potrzebują rozwiązania, które pozwoli na:
• Zdalne wdrażanie kluczowych usług bez angażowania działu IT
• Oszczędność kosztów zasilania i chłodzenia oraz uniknięcie kosztownej rozbudowy IT dzięki zagęszczonemu,
elastycznemu rozwiązaniu obliczeniowemu
• Łatwy dostęp do sprzętu nawet w ciasnych lub ograniczonych środowiskach
Aby sprostać tym wymaganiom, Dell EMC PowerEdge XE2420 zapewnia funkcje zarządzania z wysoce zautomatyzowanym
trybem instalacji, takie jak automatyczne rejestrowanie i odnawianie certyfikatów SSL, a także płytką obudowę (600 mm), która
zmieści się w małych obszarach i w istniejącej architekturze IT oraz łatwo dostępny włącznik we/wy i zasilania na przednim panelu.
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Korzystaj ze zoptymalizowanej infrastruktury
z rozwiązaniami zaprojektowanymi z myślą
o brzegu
Sieci 5G i aplikacje oparte na IoT są coraz popularniejsze,
więc firmy telekomunikacyjne muszą zbliżyć brzeg sieci do
klientów w celu osiągnięcia niższych opóźnień i większej
przepustowości. Jednak aby wdrożyć te innowacje,
potrzebują sprzętu zaprojektowanego z myślą o mocy,
szybkości, elastyczności i bezpieczeństwie na brzegu.
Firma Dell Technologies oferuje pełne portfolio rozwiązań,
które zaspokajają potrzeby firm telekomunikacyjnych
działających na brzegu w zakresie zasobów
obliczeniowych, sieci i pamięci masowej. Dzięki serwerom
Dell EMC PowerEdge XE2420 oraz oprogramowaniu
do zarządzania iDRAC9 firmy telekomunikacyjne
mogą zwiększyć zwrot z inwestycji, obniżyć całkowity
koszt użytkowania i chronić cenne dane. Firma Dell
Technologies ułatwia firmom rozwój – od brzegu przez
chmurę do głównego centrum przetwarzania danych.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób
rozwiązania firmy Dell Technologies mogą pomóc
Twojej firmie uzyskać przewagę, odwiedź stronę
https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers.

Intel i Dell Technologies:
Współpraca w celu tworzenia kompleksowych
rozwiązań dla brzegu
Organizacje telekomunikacyjne nie mogą sobie
pozwolić na kompromis w zakresie szybkości
i elastyczności usług — potrzebują wysokiej wydajności
infrastruktury, solidnych zabezpieczeń i niezawodnych
rozwiązań, które można skalować w celu spełnienia
wymagań regionalnych i ogólnoświatowych. Firmy Dell
EMC i Intel zapewniają infrastrukturę i partnerstwo,
na których firmy telekomunikacyjne muszą skupić
się przy wdrażaniu i rozszerzaniu usług. Dell EMC
PowerEdge XE2420 wykazuje ciągłą ewolucję od
rdzenia przez chmurę do brzegu, wykorzystując
możliwości procesorów Intel® Xeon® Scalable, gdy
firmy telekomunikacyjne przekształcają swoje sieci
i przygotowują się do rewolucji 5G. Połączenie tych
dwóch technologii zapewnia wydajną platformę
brzegową, z której firmy telekomunikacyjne mogą
dostarczać aplikacje (takie jak vCDN i vRAN),
zapewniając jednocześnie podstawę dla nowych usług
korporacyjnych opartych na 5G w takich branżach,
jak opieka zdrowotna i produkcja.

https://innovationatwork.ieee.org/3-key-benefits-of-5g/
https://www.ericsson.com/en/mobility-report
3
https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
4
https://www.techrepublic.com/article/data-streaming-on-the-rise-according-to-developers/
1
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Więcej informacji
o rozwiązaniach
brzegowych firmy
Dell EMC]

Skontaktuj się z ekspertem
firmy Dell Technologies

Zobacz więcej zasobów
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