Հաշվողական համակարգ
Ապարատային և ծրագրային համալիր, նախատեսված հաշվողական համակարգերի
վիրտուալացման համար։ Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հետևյալ բաղադրիչներից․
• Հիմնական կայան (Base Chassis) թվով 1 հատ։
• Հաշվողական մոդուլ (Computing module) թվով 3 հատ։
• Ցանցային մոդուլ (Interconnect module) թվով 2 հատ։
• Կառավարման մոդուլ (Management Appliance) թվով 2 հատ։
Ստորև թվարկվում են ընդհանուր համակարգի և յուրաքանչուր բաղադրիչի տեխնիկական
պահանջները։

Հիմնական կայանի (Base Chassis) պահանջներ
Համակարգը պետք է կազմված լինի մեկ հիմնական կայանից և ունենա հետագա կայաններ
ավելացման հնարավորություն (Horizontal Scale): Ստորև թվարկվում են կայանի տեխնիկական
նվազագույն պահանջները․
- Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչները 19” 42Ux600x1200 սերվերային պահարանում
ներկառուցման համար։
- Առավելագույնը բարձրությունը ՝ 10U։
- Ապարատային բաղադրիչների, մոդուլների, տեղադրման նվազագույն
հնարավորություններ.
- Հաշվողական մոդուլների համար նախատեսված 12 հատ դարակ։
- Ցանցային մոդուլների համար նախատեսված 4 կամ 6 հատ դարակ որոնք
միացված են 2+2, կամ 3+3 բարձր հասանելիության սխեմայով։
- Հատուկ նշանակության 2 դարակ՝ ղեկավարման համար։ Չի թույլատրվում
ղեկավարման մոդուլների տեղադրումը հաշվողական մոդուլների համար
նախատեսված դարակներում։
- Հիմնական կայանը պետք է համալրված լինի առնվազն 6 հատ N+N բարձր
հասանելիության սնուցման աղբյուրներով։
- Առնվազն 6 հատ C19-C20 1 – ից 2 մետր երկարությամբ հոսանքի մալուխ։
- Առնվազն 8 հատ հովացման համակարգ, միացված N+1 բարձր հասանելիության
սխեմայով։

Հաշվողական մոդուլ (Computing module), թվով 3 հատ
Համակարգը պետք է կազմված լինի երեք հատ տաք փոխարինվող հաշվողական
մոդուլներից:

Ընդհանուր պահանջներ
-

Հաշվողական մոդուլը պետք է համատեղելի լինի հիմնական կայանի հետ և
տեղադրվի կայանի համապատասխան նախատեսված դարակում։
Երկու հատ Intel Ice Lake սերնդի պրոցեսորի համալրման հնարավորությամբ։
Առնվազն 32 հատ օպերատիվ հիշողության մոդուլի հնարավորություն։
Ցանցային LAN քարտի հնարավորություն 20Gbps թողունակությունով։
Ցանցային SAN FC քարտի հնարավորություն 16Gbps թողունակություններով։
Գաղտնագրման մոդուլ Trusted Platform Module 2.0։

Պրոցեսորի պահանջներ

-

Յուրաքանչուր հաշվողական հանգույց պետք է համալրված լինի 2 պրոցեսորով,
որոնցից յուրաքանչուրը պետք է բավարարի ստերև ներկայացված նվազագույն
պահանջներին՝
միջուկների քանակ – 16, հոսքերի քանակ – 32,
միջուկի հիմնական հաշվարկային հաճախականություն – 2,9 GHz,
պրոցեսորի L3 հիշողության ծավալը – 24Mb,

Օպերատիվ հիշողության պահանջներ
Յուրաքանչուր հաշվողական հանգույց պետք է համալրված լինի 512GB օպերատիվ
հիշողությաննով DDR 4 3200MHz միացված 8 channel սխեմայով։

Դիսկային պահանջներ
Յուրաքանչուր հաշվողական հանգույց պետք է համալրված լինի 2 հատ 480GB
ծավալով, M.2 տեսակի կոշտ վիճակի կրիչներից միացված Raid 1 տեխնոլոգիայիով։

Ցանցային պահանջներ

-

-

Յուրաքանչուր հաշվողական հանգույց պետք է համալրված լինի ցանցային միջներես
հետևյալ նվազագույն պահանջներով՝
ֆիզիկական պորտերի քանակ – 2,
վիրտուալ պորտերի քանակ – 8,
յուրաքանչուր ֆիզիկական պորտի թողունակություն – 20Gbps,
երեք հատ վիրտուալ ցանցային LAN և մեկ հատ FC SAN կարգաբերման
հնարավորություն,
IPv6, iSCSI, FCoE, Jumbo Frames, MSI-X, Network AdapterTeaming, PXE, RDMA (RoCE V1, RoCE
V2, iWARP), RSS, Secure Boot, Tunnel Offload (VXLAN / NVGRE / GENEVE), VMQ – LAN
ցանցայի տեխնոլոգիաների հնարավորությամբ,
ASN1 v.2.8.7, FEC, MCTP, T10-PI, VMWare VVoL, FDMI, FC Ping, FC Trace Route, BB_CR, VMID –
SAN տեխնոլոգիաների հնարավորությամբ։

Ցանցային մոդուլ (Interconnect module) թվով 2 հատ։
Ընդհանուր պահանջներ
-

-

Ցանցային մոդուլը պետք է համատեղելի լինի հիմնական կայանի հետ և տեղադրվի
կայանի համապատասխան նախատեսված դարակում։ Ցանցային մոդուլի
միացումները պետք է համատեղելի լինեն հաշվարկային մոդուլների մեջ տեղադրված
ցանցային մոդուլների հետ և ապահովեն կապուղիներ պահանջվող ֆունկցիոնալի
համար։
LAN և SAN ցանցերի հետ միացման և գործարկման բոլոր տեսակի արտոնագրերը
պետք է ներառված լինեն։
Multi-module link Aggregation (MLAG) հնարավորություն ցանցային թողունակության
բալանսավորման և բարձր հասանելիության համար։
Fiber Channel over Ethernet/CEE և Accelerated iSCSI հնարավորություն։
7 հատ vNIC և 1 հատ vHBA հնարավորություններ բոլոր ներքին պորտերի համար։

Պորտերի պահանջներ
-

ներքին պորտեր – հիմնական կայանի մեջ նախատեսված հաշվողական դարակների
քանակով, առնվազն 12 հատ 20/40Gbps կոնվերգենտ ցանցային պորտեր,
արտաքին պորտեր – 4 հատ 4x10/4x25/1x100Gbps LAN ցանցային և 2 հատ 4x32Gbps SAN
ցանցային պորտեր,
յուրաքանչուր ցանցային մոդուլում պետք է ներառված լինեն 1 հատ 40GbE/4x10GbE
QSFP+ փոխակերպիչ, 1 հատ 100GbE/4x32GbFC QSFP28 փոխակերպիչ 1 հատ 100Gb
QSFP28 to QSFP28 3 մետր երկարությամբ մալուխ և 2 հատ MPO to 4 x LC մալուխ 3 ից 5
մետր երկարությամբ։

Կառավարման մոդուլ (Management Appliance) թվով 2 հատ։
Ընդհանուր պահանջներ
-

կառավարման մոդուլը պետք է համատեղելի լինի հիմնական կայանի հետ և
տեղադրվի կայանի համապատասխան նախատեսված դարակում,
կառավարման բոլոր մոդուլների խափանման դեպքում համակարգը պետք է
շարունակի բնականոն աշխատանքը,
հասանելիություն HTTPS և SSH տեխնոլոգիաներով ներառված հեռահար գրաֆիկական
միացում,
յուրաքանչուր կառավարման մոդուլում պետք է ներառված լինի 1 հատ 10Gb SFP+ to
SFP+ 3 մետր երկարությամբ մալուխ և 1 հատ RJ 45 Base-T տեսակի փոխակերպիչ։

Գործարկման և սպասարկման պահանջներ
-

-

Համակարգը պետք է տեղադրվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի
կողմից։ Ծառայությունը պետք է ներառի տեղադրում սերվերային պահարանում,
սկզբնական միացում, ղեկավարման համակարգի կոնֆիգուրացում և ինտեգրում LAN և
SAN ցանցային միջավայրերի հետ։
Համակարգը պետք է ունենա 3 տարի երաշխիք ներառյալ 3 տարի մասնագիտացված
սպասարկում 24x7 հասանելիությամբ տրամադրվող արտադրողի կողմից։ Այն պետք է
սպասարկվի տեղադրման վայրում արտադրողի կողմից հավաստագրված
աշխատակցի կողմից։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է ներառի ծրագրային և
ապարատային բոլոր խնդիրները։ Բազային երաշխիքը ընդունելի չէ։

Տվյալների պահպանման SAN համակարգ
Ընդհանուր պահանջներ
-

Տվյալների պահպանման համակարգը պետք է լինի հիբրիդային համակարգ flashoptimized, ծրագրային կամ վիրտուալ համակարգերը ընդունելի չեն։
Պետք է չունենա բաղադրիչ, որի խափանումը կարող է հանգեցնել ամբողջ
համակարգի անջատման։
Առնվազն երկու ղեկավարման բլոկի (controller) առկայություն։
Մինչև 4 ղեկավարման բլոկի ավելացման հնարավորություն կամ scale-out
ֆունկցիոնալ։
Հնարավորություն աշխատանքը անխափան շարունակելու ցանկացած երեք դիսկի
վթարման դեպքում։

-

Հնարավորություն աշխատանքը անխափան շարունակելու ցանկացած երկու դիսկի
միաժամանակյա վթարման դեպքում։
Inline Compression and de-duplication հնարավորություններ։
Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
Առավելագույնը բարձրությունը՝ 4U։
Համակարգը պետք է համալրված լինի առնվազն 2 հատ N+N բարձր հասանելիության
սնուցման աղբյուրներով։
Snapshot, Application managed snapshots, Clone, Synchronies Replication, data Tiering, QoS, LUN
Configuration and Management և այլ հատկությունների արտոնագրերը պետք է ներառված
լինեն։

Պորտերի և դիսկային զանգվածների պահանջներ
-

-

-

2 հատ 32Gbps FC պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար ներառյալ
համապատասխան արագությամբ QSFP+ փոխակերպիչները։
2 հատ 10Gbps RJ45 պորտ յուրաքանչուր ղեկավարման բլոկի համար։
Հավելյալ FC մոդուլներ ավելացնելու հնարավորություն։
Առնվազն 16TB օգտագործելի դիսկային ծավալ Raid 6 կամ triple-parity raid
կարգավորման դեպքում, առավելագույնը 1․2 TB ծավալի SAS տեսակի դիսկերի
միջոցով։
Առնվազն 2․5 TB ծավալի SSD հիշողություն առավելագույնը 500GB SSD կրիչների
միջոցով։
Առանձնացված հատուկ SSD հիշողություն օպերացիոն համակարգի համար։
25.000 IOPS Random կարդալու արտադրողականություն Raid 6 կամ triple parity raid հաշվարկված 4k բլոկի չափսի համար (արտադրողի գրավոր հավաստումը պարտադիր է)։
25.000 IOPS Random գրելու արտադրողականություն Raid 6 կամ triple parity raid հաշվարկված 4k բլոկի չափսի համար (արտադրողի գրավոր հավաստումը պարտադիր է)։

Գործարկման և սպասարկման պահանջներ
-

-

-

Համակարգը պետք է տեղադրվի արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետի
կողմից։ Ծառայությունը պետք է ներառի տեղադրում սերվերային պահարանում,
սկզբնական միացում, զանգվածների կոնֆիգուրացում և ինտեգրում հաշվողական
համակարգի հետ։
Համակարգը պետք է ունենա 3 տարի երաշխիք ներառյալ 3 տարի մասնագիտացված
սպասարկում 24x7 հասանելիությամբ տրամադրվող արտադրողի կողմից։ Այն պետք է
սպասարկվի տեղադրման վայրում արտադրողի կողմից հավաստագրված
աշխատակցի կողմից։ Երաշխիքային սպասարկումը պետք է ներառի ծրագրային և
ապարատային բոլոր խնդիրները։ Բազային երաշխիքը ընդունելի չէ։
Համակարգը երեք տարի շարունակ պետք է սպասարկվի արտադրողի կողմից
առնվազն մեկ անգամ յուրաքանչուր ամսում։ Սպասարկման տեսակը հեռահար։
Սպասարկման ընթացքում պետք է օպտիմալացվի համակարգի կարգաբերումները
բարձրացնելով արտադրողականությունը։ Սպասարկման արժեքը պետք է ներառված
լինի առաջարկում։

Ցանցային LAN կոմուտատոր թվով 2 հատ
Ցանցային LAN կոմուտատորը նախատեսված է հաշվողական համակարգի և արտաքին
ցանցի հետ կապը ապահովելու համար։ Բարձր հասանելիություն ապահովելու նպատակով
կոմուտատորները պետք է լինեն 2 հատ, միացված հատուկ Stack կապուղով։ Ստորև
թվարկվում է յուրաքանչուր կոմուտատորի նվազագույն տեխնիկական պահանջները։

Հատկություններ
-

Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
Առավելագույնը բարձրությունը՝ 1U։
VLAN և tagging, IEEE 802.1Q protocol, RPDU filtering L2 switching հատկություններ:
ARP, DHCP relay L3 Services հատկություններ։
Static IPv4/IPv6 L3 Routing հատկություններ։
Selectable queue configurations, IGMP / MLD Snooping հատկություններ։
ACL, IEEE 802.1X and RADIUS network logins, Port isolation, ARP attack protection, STP BPDU
port protection, Automatic denial-of-service protection անվտանգության հատկություններ։
Stack կամ Switch virtualization կենտրոնացված ղեկավարման համար։
Սնուցման աղբյուրը պետք է ունենա հոսանքի մալուխ 1 ից 2 մետր երկարությամբ C13C14 խրոցներով։
Ցանցային կոմուտատորները պետք է ունենան առնվազն 10 – տարի երաշխիք։

Պորտերի և թոունակությունների պահանջներ
-

8 հատ 1/10Gbps BASE-T (RJ-45) պորտեր,
4 հատ 1/10Gbps SFP+ պորտեր,
2 հատ 10G SFP+ LC SR յուրաքանչուր կոմուտատորի համար,
2 հատ 2 մետր Multimode LC-LC Duplex օպտիկական մալուխ
1 հատ 10G SFP+ to SFP+ 1.2 մետր DAC մալուխ,
10 Gbps Latency < 1.5 µs,
Throughput – մինչև 238 Mpps (64-byte packets),
MAC address table size – 16384,

Անվտանգության համակարգ
Անվտանգության համակարգը նախատեսված է ՏՏ ցանցի, էլեկտրոնային փոստի և վեբ
ծառայությունների պաշտպանության համար։ Համակարգը պետք է լինի բարձր
հասանելիության ու չունենա բաղադրիչ, որի խափանումը կարող է հանգեցնել ամբողջ
համակարգի անջատման։ Ստորև թվարկվում են համակարգի նվազագույն պահանջները։

Հիմնական պահանջներ
-

-

Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
Առավելագույնը բարձրությունը՝ 6U։
NGFW, SD-WAN, VPN Server, Next-Generation Intrusion Prevention System (NG IPS), Flood
protection (TCP, IP, ACMP, UDP), Custome IPS signatures, SSL/TLS inspection, Advanced Threat
Protection (ATP), ցանցային անվտանգության հատկություններ։
Web Control, Application Control, Advanced Web Threat Protection Traffic Shaping, Proxy
Server անվտանգության և կառավարման հատկություններ։
Email Gateway, Anti-Spam, Mail spool, DKIM verification, SPX Email Encryption, Policy-based
DLP էլեկտրոնային փոստի անվտանգության հատկություններ։
Web Application Firewall, Reverse proxy, SQL injection, Cookie signing, URL and form hardening,
server load balancing Վեբ ծառայությունների անվտանգության հատկություններ։
Համակարգի յուրաքանչուր բաղադրիչ պետք է համալրված լինի առնվազն 2 հատ N+N
բարձր հասանելիության սնուցման աղբյուրներով։
Յուրաքանչուր սնուցման աղբյուր համար պետք է ներառված լինեն C13-C14 հոսանքի
մալուխներ 1 ից 2 մետր երկարությամբ։
Համակարգի բոլոր բաղադրիչները պետք է ունենան առնվազն 3 տարվա երաշխիք։

Պորտերի և թոունակությունների պահանջներ
-

-

Անվտանգության համակարգի ներքին միացումները կատարելուց հետո համակարգը
պետք է ունենա հետևյալ ազատ պորտերը՝
- 2 հատ 10G SFP+ պորտ, որոնց մեջ տեղադրված է 10GBase-T RJ 45
փոխակերպիչներ,
- 3 հատ 1G RJ 45 պորտ WAN ցանցի համար,
- 1 հատ 1G RJ 45 պորտ DMZ ցանցի համար,
- 3 հատ 1G RJ 45 պորտ LAN ցանցի համար:
Համակարգը պետք է ապահովի արագագործության հետևյալ նվազագույն
պահանջներին՝
- Firewall թողունակություն – 35 Gbps,
- IPS թողունակություն – 9 Gbps,
- IPsec VPN թողունակություն – 5 Gbps,
- VPN օգտագործողների սահմանափակում – անսահմանափակ,
- Threat Protection թողունակություն – 2 Gbps,
- WAF թողունակություն 350 Mbps,

Բաժանորդագրության պահանջներ
-

Համակարգը պետք է ունենա արտոնագրեր բոլոր կոմպոնենտրի բարձր
հասանելիության կլաստերի համար։
Անհրաժեշտ համակարգը պետք է ունենա 1 տարվա բաժանորդագրություն։
Անհրաժեշտ արտադրողականությունները պետք է արտոնագրված լինեն։

Սերվերային պահարան և սնուցման համակարգ
Ձեռք բերվող բոլոր համակարգերը տեղադրվելու են մեկ սերվերային պահարանում, իսկ
սնուցումը կատարվելու է պահարանի մեջ տեղադրված անխափան սնուցման աղբյուրից և
հոսանքի բաշխման վահանակներից։ Ստորև թվարկվում են բաղադրիչները․
•
•
•

Սերվերային պահարան (Server cabinet) թվով 1 հատ։
Հոսանքի բաշխման վահանակ (PDU) թվով 2 հատ։
Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) թվով 2 հատ։

Ստորև թվարկվում են յուրաքանչուր բաղադրիչի տեխնիկական պահանջները։

Սերվերային պահարան
-

Ֆիզիկական չափսեր – 42U բարձրություն, 600մմ լայնք, 1200մմ խորություն։
Թույլատրելի ծանրաբեռնվածություն – 1000կգ դինամիկ, 1300կգ ստատիկ։
Կողային մետաղական քանդվող դռներ բանալիներով։
Դիմացի կողմից մեկ մետաղական դուռ, հովացման ծակոտիներով 75% airflow
perforation։
Հետին կողմից երկու մետաղական դուռ, հովացման ծակոտիներով։
Դիմացի և հետին դռները պետք է ունենան փականներ և 4 օրինակ բանալի։
Սարքավորումների տեղադրման համար բոլոր անհրաժեշտ պտուտակեր և մանեկներ։
Հողանցման միացման բաղադրիչներ։
Բոլոր ազատ անցկերի քողարկիչներ։
Պահարանը պետք է բավարարի հետևյալ ստանդարտրների պահանջներին՝ UL/CES
Certification, RoHS compliant, TAA compliant։

Հոսանքի բաշխման վահանակ
-

-

Հոսանքի բաշխման վահանակը պետք է լինի սերվերային պահարանում
ներկառուցվող ուղղահայաց միացումով և պետք է զբաղեցնի 0U տարածք։ տեղադրման
համար բոլոր միացման բաղադրիչները պետք է ներառված լինեն։
Թույլատրելի հոսանքի հզորություն – 6kVA կամ առավել։
Մուտքային խրոց – IEC60309 332P6 Single Phase ։
Ելքային խրոցներ – 30 հատ C13 և 6 հատ C19
Երաշխիք – 3 տարի

Անխափան սնուցման աղբյուր
-

Բոլոր անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայություն 19” 42Ux600x1200 սերվերային
պահարանում ներկառուցման համար։
Առավելագույնը բարձրությունը՝ 5U։
Աշխատանքի տեսակը՝ կրկնակի փոխարկիչով, Double conversion (online)։

-

Թույլատրելի հոսանքի հզորություն – 6kVA։
Էֆեկտիվ հոսանքի հզորություն – 6KW։
Մուտքային խրոց – մալուխային միացում պտուտակներով։
Ելքային խրոցներ – 2 հատ C19, ներառյալ 2 հատ C19 - ից IEC60309 332C6 մինչև 1մ
երկարությամբ մալուխ։
Երաշխիք – 3 տարի

Պահանջներ մատակարար կազմակերպութանը
Մատակարարող կազմակերպությունը պետք է հանդիսանա առաջարկվող
սարքավորումների արտադրողների գործընկերը ՀՀ տարածքում։
Մատակարարող կազմակերպությունը պետք է տրամադրի արտադրողի հավաստման
թերթիկ (Manufacturer authorization forms, MAF)։
Մատակարար կազմակերպությունը պետք է ունենա արտադրողների կողմից որակավորված
տեխնիկական անձնակազմ՝ առաջարկվող սարքավորումների համար։

