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Sieci Fast Ethernet nie radzą sobie z rosnącym ruchem sieciowym. Nie zdają 
również egzaminu podczas konsolidacji oraz wirtualizacji infrastruktury sieciowej. 

Czas na zmianę warty. 

W
prawdzie Fast Ethernet wciąż 
znajduje zastosowanie, ale naj
bliższa przyszłość tego stan

dardu rysuje się w ciemnych kolorach. Dziś 
niemal wszystkie nowe projekty oraz roz
budowy istniejących instalacji bazują 
na standardach GbE, a coraz częściej 
10 GbE lub nawet 40 GbE. - Netgear wciąż 
produkuje przełączniki Fast Ethernet, acz
kolwiek ich udział w sprzedaży sukcesyw
nie maleje. Rozwój technologii wymusza 

perspektywiczne spojrzenie na LAN i za
stosowanie rozwiązań szybszych niż Fast 
Ethernet - tłumaczy Maciej Kaczmarek 
z Netgear Polska. W podobnym tonie wy
powiadają się przedstawiciele innych pro
ducentów sprzętu sieciowego, a zmianę 
warty na rynku przełączników obrazują 
najnowsze dane IDC W drugim kwartale 
bieżącego roku globalny rynek przełączni
ków osiągnął wartość 5,5 mld dol., co ozna
cza 8,5-procentowy wzrost w ujęciu 

rocznym. Analitycy z IDC przyznają, że 
motorem napędowym są przełączniki 
10 GbE. W badanym okresie producenci 
sprzedali trzy miliony portów 10 GbE, czyli 
tyle ile w całym 2010 roku. Dużą popular
nością cieszą się również przełączniki 
1 GbE, a także 40 GbE, w obu segmentach 
urządzeń występuje tendencja wzrostowa. 
- Poziom sprzedaży portów 1 GbE 
na świecie rośnie stabilnie na poziomie 
rzędu 20 proc. rocznie. Aczkolwiek dla 
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CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DZIAŁU 

SYSTEMÓW SIECIOWYCH, VERACOMP SA 

Jako dystrybutor rozwiązań LAN 

w standardzie 10 Gb/s różnych 

producentów: Alcatela, Extreme 

Networks, HP, D-Linka i Netgeara, 

obserwujemy wzrost popytu na nie 

praktycznie wśród wszystkich naszych 

klientów. Jednym z powodów jest, 

oczywiście, konsolidacja danych 

i migracja dużych użytkowników IT 

do modelu data center, ale też klienci 

z mniejszymi potrzebami doceniają 

Ethernet 10 Gb. W nowych inwestycjach 

jest to podstawowy standard łącza 

między serwerownią a rdzeniem sieci, 

oczywiście zwielokrotniony ze względu 

na lepsze pasmo i niezawodność. 

MARCIN SCIESLICKI 

ARCHITEKT ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH 

w HP NETWORKING, HP POLSKA 

Standard 10 GbE jest dla HP kluczowy 

w dostarczaniu klientom najlepszej 

podstawy do budowy flagowego rozwiązania 

HP - infrastruktury konwergentnej. Jest ona 

konieczna do budowy sprawnych, 

niezawodnych, szybkich i oszczędnych 

środowisk cloud, wirtualizacji czy też 

w praktyce jakichkolwiek środowisk data 

center. Interfejsy 10 GbE spotykamy 

w produktach serwerowo-bladowych, 

pamięciach masowych oraz w całej gamie 

rozwiązań sieciowych. Sam interfejs to 

jednak nie wszystko, dla HP kluczowa jest 

edukacja związana z wyzwaniami 

stawianymi przed rozwiązaniami 

zbudowanymi w oparciu o standard 10 GbE 

ROMAN SADOWSKI 

SZEF MARKETINGU NA REGION CIS, 

EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, 

ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 

Większe firmy coraz częściej integrują 

posiadane zasoby w ramach data center, co 

sprzyja szybszej adaptacji szybszych portów. 

Zwłaszcza, że jednocześnie rośnie udział 

urządzeń instalowanych w data center 

w stosunku do całej sprzedaży. Trend migracji 

do 10 GbE jest większy, ponieważ rosnący 

wolumen ruchu w sieci jest ściśle powiązany 

także z potrzebą magazynowania informacji 

w ramach różnego rodzaju systemów pamięci 

masowych w rozproszonej architekturze. 

W Polsce zainteresowanie urządzeniami 

sieciowymi z portami 10 GbE ma także 

tendencję wzrostową, czego dowodem jest 

pojawianie się w przetargach wymagań 

dotyczących przełączników dostępowych już 

z portami 10 GbE. 

portów 10 GbE wzrost wynosi około 
70 proc. dla przełączników stakowalnych 
i 40 proc. dla modularnych. Również 
w Polsce można zaobserwować podobny 
trend - dodaje Roman Sadowski z Alcate-
la-Lucenta. Analitycy z Dell'Oro Group 
przewidują, że na koniec 2012 roku jedną 
trzecią przychodów na rynku przełączni
ków drugiej i trzeciej warstwy wygenerują 
switche 10 GbE. 

SERWERY TEŻ MIGRUJĄ 
Ofensywa standardu 10 GbE staje się coraz 
bardziej zauważalna na rynku serwerów. 
To w dużej mierze zasługa Intela, który 
wprowadził w marcu nową rodzinę 
ośmiordzeniowych procesorów Xeon E5. 

Producent zapewnia, że ich wydajność jest 
o 80 proc. wyższa w porównaniu z proce
sorami poprzedniej generacji. Chipy Intel 
Xeon E5-2600 zawierają wbudowany kon
troler I/O z obsługą PCI Express 3.0. Inte
gracja pozwoli trzykrotnie zwiększyć 
wymianę danych miedzy procesorem 
a resztą systemu. Niemniej, z punktu wi
dzenia LAN, jedną z najważniejszych inno
wacji jest układ Ethernet Controller X54oo, 
pozwalający zaoferować łączność 10 GbE 
z poziomu płyty głównej serwera. Intel, aby 
przyspieszyć implementację tego rozwiąza
nia, zakupił w ubiegłym roku firmę 
Fulcrum Microsystems, opracowującą 
układy 10 GbE oraz 40 GbE dla przełączni
ków ethernetowych. Nowe chipy znajdą 

zastosowania w około 400 systemach, 
w tym HP, Della czy IBM. 
- W przypadku serwerów, 10 GbE oznacza 
ograniczenie liczby interfejsów sieciowych. 
Wcześniej do zbudowania w pełni funkcjo
nalnego środowiska wirtualnego serwer 
musiał być wyposażony nawet w 8 interfej
sów 1 GbE. Obecnie dwie karty 10 GbE za
pewnią pełną funkcjonalność, wysoką 
dostępność i przepustowość - tłumaczy Ra
dosław Machnica z Hitachi Data Systems. 
Analitycy DelTOro Group uważają, że mi
gracja do 10 GbE nabierze tempa w drugiej 
połowie bieżącego roku i będzie kontynu
owana w kolejnych latach. Zapotrzebowa
nie na nowe technologie sieciowe rośnie 
równolegle z rozwojem cloud computingu, 
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Logarytmiczny wzrost zapotrzebowania 

na przesyłanie mediów wysokiej jakości oraz 

szeroki dostęp do danych rozproszonych 

sprawiają, że technologia 10 GbE coraz 

częściej jest traktowana jako standard. 

Serwisy udostępniające filmy w technologii 

HD/3D, wirtualne przestrzenie dyskowe czy 

usługi w chmurze to jaskółki na drodze tych 

zmian, jednak prawdziwym motorem są 

sami użytkownicy. 

MACIEJ KACZMAREK 

VAR ACCOUNT MANAGER, 

NETGEAR POLSKA 

Rozwój technologii wymusza spojrzenie 

perspektywiczne na sieć LAN. Przyrost 

danych, a tym samym ilość przesyłanych 

informacji w wielu zastosowaniach 

aplikacyjnych, wymusza zastosowanie 

rozwiązań szybszych niż Fast Ethernet. 

Z tych samych powodów zwiększa się 

udział przełączników 10 GB, 

wykorzystywanych do agregacji 

segmentów sieci. 

HISTORIA 10 GBE 
STANDARD 10 GBE MA JUŻ NA KARKU DZIESIĘĆ LAT. JEDNAK 

BARDZO DŁUGO CZEKAŁ NA WYJŚCIE Z NISZY. PRZEZ KILKA LAT 
POZOSTAWAŁ ROZWIĄZANIEM ELITARNYM, PRZEZNACZONYM 

DLA SPECYFICZNYCH GRUP ODBIORCÓW. NIEWIELKA 
POPULARNOŚĆ 10 GBE WYNIKAŁA GŁÓWNIE Z WYSOKICH 

KOSZTÓW WDROŻENIA. POWAŻNĄ BARIERĄ BYŁA TEŻ 
KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA W INSTALACJACH OKABLOWANIA 
ŚWIATŁOWODOWEGO LUB SPECJALISTYCZNEGO OKABLOWANIA 
MIEDZIANEGO. DOPIERO W 2006 ROKU ZOSTAŁ ZATWIERDZONY 
STANDARD IEEE 802.3AN, POWSZECHNIE ZNANY JAKO 10GBASE-T. 

WYKORZYSTUJE ON OKABLOWANIA STRUKTURALNE DLA 
NIEEKRANOWANEJ SKRĘTKI UTP ORAZ ZŁĄCZA RJ-45. POPULARNA 

SKRĘTKA SPOTKAŁA SIĘ Z AKCEPTACJĄ RYNKU, PIERWSZE 
ROZWIĄZANIA BAZUJĄCE NA TYM STANDARDZIE POJAWIŁY SIĘ 

JESZCZE PRZED OFICJALNĄ RATYFIKACJĄ. W 2007 ROKU 
SPRZEDANO MILION PORTÓW 10 GBE, A DWA IATA PÓŹNIEJ 

SPRZEDAŻ SIĘ PODWOIŁA 

konwergencją centrów danych oraz wirtu
alizacją. Ten segment rynku napędzają też 
takie firmy, jak Google czy Facebook, budu
jące potężne centra danych i generujące 
ogromny ruch w sieci. 

10 G B E W ŚWIECIE PAMIĘCI 
MASOWYCH 

Popularyzacja standardu otwiera nowe 
możliwości zarówno przed producentami, 
jak i użytkownikami sprzętu. Wielu klien
tów korporacyjnych budowało sieci SAN 
w oparciu o protokół Fibrę Channel. Dziś 
mogą sięgnąć po rozwiązania alternatywne. 
Jednym z nich jest protokół Fibrę Channel 
over Ethernet. Jak do tej pory, technologia 
nie zyskała zbyt wielu użytkowników, ale 
niewykluczone, że jej rola wzrośnie wraz 
z upowszechnianiem się 10 GbE. - Rynek 
korporacyjny pozostanie z pewnością 
przy rozwiązaniach opartych na Fibrę 
Channel (8 Gb oraz 16 Gb). Tam gdzie po
trzebna jest eliminacja wielu nośników fi
zycznych, coraz popularniejsze staje się 
FCoE - mówi Bartosz Ślusarczyk z EMC 
Jak na razie, dużo groźniejszym konkuren
tem dla Fibrę Channel wydaje się protokół 
iSCSI. Wraz z rosnącą popularnością 
10 GbE jego akcje powinny szybko rosnąć. 
To dobra wiadomość dla Della, będącego 
liderem w tym segmencie rynku. Sprzęt 
do sieci Ethernet tanieje, atutem jest też 
znajomość technologii, co pozwala skrócić 
czas wdrożenia i ograniczyć koszty. Rado
sław Machnica uważa, że 10 GbE przyczyni 
się do zwiększenia sprzedaży systemów 
zunifikowanej pamięci masowej. - Wielu 
klientów może zrezygnować z budowania 
sieci SAN opartej o Fibrę Channel na rzecz 
klasycznego LAN i systemu plikowego 
NFS, na którym zostanie oparta infrastruk
tura maszyn wirtualnych. Takie rozwiąza
nie zapewni wysoką wydajność, 
elastyczność i dostępność dla wymagają
cych aplikacji i środowiska wirtualnego, 
bez konieczności stosowania zaawansowa
nych funkcji łączenia wielu portów 
1 GbE - dodaje Machnica. 
Standard 10 GbE szybko zdobywa rynek, 
ale w poczekalni czekają jego następcy: 
40 GbE oraz 100 GbE. Oba protokoły mają 
oficjalną ratyfikację. Jak na razie, ich zasto
sowanie jest stosunkowo niewielkie, za
zwyczaj wykorzystują je providerzy. Ale 
wykładniczy przyrost ruchu sieciowego 
i nowe trendy na rynku IT mogą sprawić, 
że w nieodległej przyszłości 40 GbE, a na
wet 100 GbE wejdą do głównego nurtu. 
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