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Κύξηνη, 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηνπ θεηκέλνπ Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηo έξγν «Σύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο 

Γηθηύωλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλωληώλ», ζα ζέιακε λα ζαο θαηαζέζνπκε ηηο 

Παξαηεξήζεηο καο γηα ην ελ ιόγω θείκελν: 

 

Α.3.7.6 Εξοπλιςμόσ πληροφορικήσ 

Σελίδα 172 , εξςπηπεηηηέρ , απαίηηζη για ηασύηηηα επεξεπγαζηή 3.0GHz . 

 

Παρατήρηση: Η απαίηεζε γηα ηαρύηεηα επεμεξγαζηή 3.0GHz απνθιείεη ηνπο λεόηεξνπο 

επεμεξγαζηέο Ιntel Xeon E5-2600 αληίζηνηρωλ ππξήλωλ, νη νπνίνη ζύκθωλα κε δηεζλώο 

αλαγλωξηζκέλεο κεηξήζεηο όπωο SPECint_rate2006 benchmarks (http://www.spec.org/) 

είλαη αξθεηά πην γξήγνξνη από ηνπο επεμεξγαζηέο παιαηόηεξεο γεληάο Ιntel Xeon 5600 ,  

παξόηη δηαζέηνπλ ρακειόηεξε ηαρύηεηα επεμεξγαζηή,  

 

Παπακαλούμε η πποδιαγπαθή να αλλάξει ζε "ηασύηηηα επεξεπγαζηή ηοςλάσιζηον 2.5GHz " 

ή ανηί ηηρ απαίηηζηρ για ζςγκεκπιμένη ηασύηηηα επεξεπγαζηή να πποζηεθεί η απαίηηζη : 

"Να καηαηεθούν ηα ζσεηικά αποηελέζμαηα benchmarks SPECint-rate2006 , η επίδοζη 

SPECint_rate2006 θα ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον 410". 

 

Γενικά ταρακτηριστικά εξσπηρετητών:  

Θεωξνύκε όηη έλαο ζύγρξνλνο server ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάηω 

ιεηηνπξγίεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δηαζεζηκόηεηαο: 

 

®
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- Πξόγλωζε Βιαβώλ , ε νπνία λα παξαθνινπζεί ζπλερώο ηα θξίζηκα κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (επεμεξγαζηέο , VRMs, κλήκε , δίζθνη ,  αλεκηζηήξεο θαη ηξνθνδνηηθά) πνπ 

ιεηηνπξγνύλ εθηόο ηωλ standard νξίωλ θαη λα παξάγεη πξνεηδνπνηήζεηο αθόκα θαη πξηλ 

ζπκβεί ε βιάβε απμάλνληαο έηζη ηνλ ρξόλν ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο . 

-Οπηηθή δηάγλωζε βιαβώλ (πνπ λα ιεηηνπξγεί αθόκα θαη ρωξίο ξεύκα) όπωο επίζεο θαη 

δηαγλωζηηθά LEDs ηα νπνία λα θαζνδεγνύλ γξήγνξα ηνλ ηερληθό ζηα κέξε πνπ έρνπλ 

θάπνηα βιάβε.   

- Υπνζηεξημε ΤPM 1.2 γηα κεγαιύηεξε αζθάιεηα δεδνκέλωλ.  

 

Οη παξαπάλω ιεηηνπξγίεο απινπνηνύλ ην service , επηηαρύλνπλ ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάηωλ θαη βνεζνύλ ζηελ κέγηζηε δηαζεζηκόηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

Σειηδα 173 , απνζεθεπηηθό ζύζηεκα , απαίηεζε γηα Cache αλά controler 2GB 

Παρατήρηση:  Θεωξνύκε όηη έλα ζύγρξνλν ζύζηεκα απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 4GB cache αλά controller γηα κεγαιύηεξε απόδνζε/ 

 

 

Σειηδα 173 , απνζεθεπηηθό ζύζηεκα , απαίηεζε γηα 12 δίζθνπο 3.5" 450GB 15k  

Παρατηρήσεις: H απαίηεζε γηα δίζθνπο 3.5" πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο ηωλ 

θαηαζθεπαζηώλ , παξαθαινύκε λα γίλνπλ δεθηέο θαη πξνζθνξέο δίζθωλ 2.5" θαη ε 

απαίηεζε γηα δίζθνπο ζπγθεθξηκέλεο ρωξεηηθόηεηαο λα αιιαρηεί ζε απαίηεζε γηα 

ζπλνιηθή ρωξεηηθόηεηα ηνπ storage πρ 5.4ΤΒ θηι  

 

 

 

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ απνξίεο ή παξαηεξήζεηο. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Γηάλλεο Πνπξλαξάο 
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