Toshiba ogłasza certyfikację VMware 6.0 dla dysków klasy korporacyjnej
Serie AL13SX dysków eHHD i PX03SN dysków eSSD uzyskują certyfikację VMware ®
Virtual SAN™ 6.0
Düsseldorf, Niemcy, 29 września 2015 r. — Toshiba Electronics Europe ogłasza, że dyski
twarde HDD klasy korporacyjnej SAS 12 Gbps[1] 15 000 obr./min z serii AL13SX oraz dyski
półprzewodnikowe eSSD klasy korporacyjnej z serii PX03SN uzyskały certyfikat VMware
Virtual SAN™ 6.0 oraz 5.5 do środowisk VMware vSphere®. Virtual SAN dla VMware
vSphere® 6.0 jest nową platformą magazynowania danych opartą o działanie programu
hipernadzorcy, która została udostępniona w marcu i oferuje korzyści magazynowania
definiowanego programowo dla centrum danych. Dyski eHDD i eSSD są zoptymalizowane
do zadań o znaczeniu krytycznym w warstwowym magazynowaniu i w serwerach
korporacyjnych, a modele o wszystkich pojemnościach zostały poddane surowym procesom
walidacyjnym VMware.
Dyski z certyfikacją VMware pozwalają na wykorzystanie zalet VMware Virtual SAN, m.in.
wysokiej wydajności i ogromnie uproszczonej realizacji przechowywania danych w
definiowanych programowo centrach danych. Certyfikacja to pięcioetapowy proces, który
obejmuje przegląd, ocenę wydajności, niezawodności, zgodności i ogólnej integralności.
Dzięki certyfikacji VMware Virtual SAN te modele dysków eHDD i eSSD firmy Toshiba
oferują klientom korporacyjnym i z segmentu MŚP zalety rozwiązań warstwowego
przechowywania danych.
„Wielu klientów wykorzystuje wirtualne środowiska w celu optymalizacji wydajności i
funkcjonalności niezawodnych napędów Toshiba, które już poznali i których używają” —
powiedział Martin Larsson, wicedyrektor Toshiba Electronics Europe z działu produktów
pamięci masowej. „Toshiba ma przyjemność współpracować z VMware przy certyfikacji
naszych dysków eHDD i eSSD do zastosowań krytycznych. Ta certyfikacja serii AL13SX
SAS 12 Gbps i serii PX03SN SAS 12 Gbps stanowi kolejną gwarancję, że klienci mogą z
zaufaniem używać dysków korporacyjnych HDD i SSD firmy Toshiba w środowisku
vSphere® 6.0 w celu optymalizacji wydajności i funkcjonalności tych istotnych zasobów do
przechowywania danych o znaczeniu krytycznym”.
Serie AL13SX oraz PX03SN są obecnie dostępne. Więcej informacji o linii wiodących na
rynku dysków SAS klasy korporacyjnej typu SSD i HDD firmy Toshiba można znaleźć na
stronie www.toshiba.semicon-storage.com.
Przypisy:
[1] Prędkości odczytu i zapisu mogą być inne w zależności od współpracującego urządzenia,
warunków odczytu i zapisu oraz wielkości pliku.
VMware jest zarejestrowanym znakiem towarowym VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub
różnych regionach. VMware Virtual SAN jest znakiem towarowym VMware, Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych regionach.
VMware vSphere jest zarejestrowanym znakiem towarowym VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych
i/lub innych regionach.
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