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SUNUCU (1 Adet)

1.1 Sunucular rack tipte ve 2U yUksekliQinde olacaktrr.

1.2 Sunucunun merkezi iglem birimleri 64-bit mimaride galrgabilecektir.

1.3 Teklif edilecek sunuculartn 0reticisi, en son yayrnlanan Gartner danrgmanlrk girketinin "Magic

Quadrant for Modular Servers" raporunda "Leaders" bolUmunde yer alacaktrr.

1.4 Sunucu Uzerinde en az 2 adet fiziksel iqlemci yuvast bulunacaktrr.

1.5 Sunucu Uzerinde en az 2 adet, galrgma hrzr en a22.3 GHz olan iglemciler bulunacaktrr.

1.6 Sunucu Uzerindeki iglemcilerin her biri en az 32 adet gekirdege sahip olacakttr.

1'7 Sunucu Uzerindeki iglemcilerin her birinin Uzerinde en az 128M8 cache bellegi bulunacaktrr.

1.8 Sunucu Uzerinde en az 32 adet bellek yuvast bulunacaktrr.

1.9 Sunucu uzerinde DDR4 tipinde en az4 adet 32GB bellek bulunacaktrr. Bellek modUlleri en az

2933 MT/s hrzrnda olacaktrr.

1 .10 Teklif edilen sunucu Advanced ECC ve Online Spare ozelliklerini destekleyebilmelidir.

1'11 Sunucu uzerinde en az 8 adet 2.5" (SFF) disk yuvasr bulunacaktrr ve gerektiginde bu

sayr ilave donanrmlar ile 24 adete grkartrlabilecektir.

1'12 Sunucu Uzerinde en az 8 adet, 2.5" (SFF), en az 1 .92 TB kapasitede SATA Rl SSD diskler

bulunacaktrr.

1.13 Sunucu diskleri Uzerinde bulunan rgrklandrrma sistemi ile arza durumunoa ne zaman

sdkulmemeleri gerektigi uyarrsr verilebilecektir.

1.14 Sunucu uzerinde en az 1 adet, flash veya pil korumalt en az 2GB cache belle$i olan

donantmsal RAID denetleyicisi olmalrdrr. Gerektigi durumda flash veya pil korumalt en az

4GB cache belle$i olan donanrmsal RAID denetleyicisi takrlabilmelidir.

1.15 Sunucu RAID denetleyicisinin kriptolama destegi olacaktrr. Sunucu RAID denetleyicisi

kriptolama iglemini kendisi yapabilecek, merkezi iglemci birimi kaynaklarrnr kullanmayacaktrr.

Bu 6zellik igin lisans gerekli ise guan igin teklife dahil edilmeyecektir. Eger kriptolama iqin

merkezi iqlemci birimi kaynaklart kullanrlacaksa, sunucu istenen iglemci gekirdek adedinin

yUzde 50 fazlasrnr teklif edecektir.

1.16 Sunucu uzerinde en az 4 adet lGbps hrzrnda RJ-45 Ethernet portu bulunmalrdrr.

1.17 Sunucu Uzerinde en az 3 adet PCle Gen3 genigleme yuvast bulunacaktrr.

1.18 Sunucu Uzerinde her biri en az 800W kapasitede, galtgma esnasrnda sokulup takrlabilen,

en az n+1 adet yedekli gUg kaynaklarr bulunacaktrr. GuE kaynaklarr 80 PLUS Platinum

sertifikasrna sahio olacaktrr.

1.19 Sunucu Uzerinde galrgma esnasrnda sokUlUp takrlabilen ve yedekli sogutma tiniteleri bulunacakttr
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Sunucu uzerinde 1 adet en
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1.27

arabirimi bulunacakrr r.

Sunucu uzerinde sunucuya uzaktan erigimi sa$layan ve sunucunun yonetsel faaliyelerini
gergeklegtirecek yonetim iglemcisi bulunacaKtrr.

sunucu yonetim iglemcisine ait guvenli depolama alanr olarak kullanrlabilecek NAND ozellikli
bellek bulunacaktrr.

sunucu, uzerinde entegre gelen bir chip ile ekstra bir cD,ye ihtiyag duyulmadan
provizyonlanabilmeli, kurulabilmeli, gerekliguncellemeleri yaprlabilmelidir. Sunucular igin otomatik
anza bildirim sistemi aktiflegtirilebilecektir.

sunucular virtual power ozelligi ile uzaktan agrlrp, kapatrlabilmelidir.
Sunucuya uzaktan ba$lanrldr$rnda SSL, Secure Shell, AES, Rc4 guventik protokolleri
desteklenecektir.

Sunucunun kabin montajr igin gerekli olan donanrmlar teklife dahil edilecektir.
sunucu, uretici firma taraftndan saglanan, 3 Yrl suresince ertesi ig gunu igerisinde mudahale
garantisi kapsam r nda olacaktrr.
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