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1.  PROJE TANIMI
TUBİTAK  ULAKBİM  bulut  altyapısında  kullanılmak  üzere  10  adet  depolama  sunucusu  alımı
yapılacaktrr  Sunucular  fzzksel  olarak  TÜBİTAK  ULAKBİM  Yüksek  Başarımlı  ve  Grzd  Hesaplama
Merkezz szstem odasında konumlandırılacaktrr
2. TANIMLAR
İdare: TÜBİTAK ULAKBİM

Firma: İhaleye teklzf veren kuruluş veya ortaklık, Yüklenzcz

Depolama Sunucusu: Depolama amaçlı kullanılacak sunucu

Gigaflops: Bzr sanzyede gerçekleştrzlen çzf hassaszyetlz (“double-preczszon”) kayan nokta (“foatng-
poznt”)  operasyon sayısını  gösterzr  performans ölçütüdürr  1  gzgafops  =  1  mzlyar  çzf hassaszyetlz
kayan  nokta  operasyonudurr  Bu  operasyonlar,  IEEE  754  formatndakz  64-bzt  sayılar  zle
gerçekleştrzlmelzdzrr

U: Kabznde zlgzlz czhazın yükseklzğznz gösterzr bzrzmr 1 U = 44r45 mmr

MT / s: Bzr sanzyede gerçekleştrzlen mzlyon hareket (“transacton”) sayısı

GT / s: Bzr sanzyede gerçekleştrzlen mzlyar hareket (“transacton”) sayısı

X86: AMD, Intel ve dzğer başka üretczler tarafndan kullanılan temel komut kümesz mzkrozşlemcz
mzmarzsz

DIMM: “Dual In-lzne Memory Module” form faktörü

DDR: Çzf verz hızı senkron dznamzk rastgele erzşzmlz bellek (“Double Data Rate Synchronous Dynamzc
Random Access”)

DDR4: Çzf verz erzşzmlz dördüncü neszl DDR SDRAM bellek tpz

ECC: Hata kontrol ve düzeltme (“Error Check and Correcton”) teknolojzsz

TDP: Isıl tasarım gücür Bzr bzleşen tarafndan harcanan en yüksek enerjz mzktarıdırr

Teraflops: 1000 gzgafops değerzne eşzt performans değerzdzrr

Terabyte: Onluk düzende hesaplanmış halz zle kullanılacaktr: 1 Tbyte = 1012 Byte
Gigabyte: Onluk düzende hesaplanmış halz zle kullanılacaktr: 1 Gbyte = 109 Byte
Ham  Disk  Alanı:  (Sunucu  üzerzndekz  dzsk  sayısı)  x  (kullanılan  dzsklerzn  üretcz  tarafndan  verzlen
kapasztesz) formülü zle hesaplanan verz alanıdırr

Teorik Tepe Değeri (Rpeak): Bzr sanzyede gerçekleştrzlen çzf hassaszyetlz (“double-preczszon”) kayan
nokta (“foatng-poznt”) operasyon sayısının teorzk tepe değerz

IOPS: Dzskler üzerznde bzr sanzyede gerçekleşen gzrzş/çıkış (I/O) zşlemz sayısı
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3. GENEL ŞARTLAR
3.1. Fzrma,  tüm  depolama  sunucularını  bütün  dâhzlz  donanımları  monte  edzlmzş  şekzlde  teslzm

etmelzdzrr
3.2. İhale  gününe  kadar  depolama  sunucularına  azt  önerzlen  bzleşenler,  üretmden  kalkmamış

olmalıdırr
3.3. Teslzm edzlecek depolama sunucusunun dzsklerzne zşletm szstemz yüklenmeyecektrr 
3.4. Teknzk  şartnamede  belzrtlen  teknzk  özellzklerden  herhangz  bzrznz  sağlamayan  teklzfer

değerlendzrme dışı bırakılacaktrr 
3.5. Önerzlecek tüm depolama sunucuları aynı üretcz tarafndan üretlmzş olmalıdırr 
3.6. Teknzk şartnamenzn maddelerzne; marka, model gzbz zstenzlen bzlgzlerz zçerecek açık bzr şekzlde

cevap  verzlmelzdzrr  Okunmuştur,  anlaşılmıştr,  kabul  edzlmzştr  vbr  türdekz  yanıtlar  kabul
edzlmeyecektrr 

3.7. Teknzk özellzklerzn değerlendzrzlebzlmesz zçzn önerzlen bzleşenlere azt hız ve kapaszte gzbz detaylar
açıkça belzrtlmelzdzrr

3.8. İdare, teklzferzn değerlendzrzlmesz sırasında ek açıklama zsteme hakkına sahzptrr
3.9. Sunucuların teslzmat, taşınması, fzzksel kurulumu ve gereklz tüm bağlantlar frma tarafndan

gerçekleştrzlecektrr  Bağlantlar  zçzn  gereklz  tüm  kablolar  teklzfe  dâhzl  edzlmelzdzrr  Fzrma,
kurulum çalışmaları sırasında kendz zhmal ya da kusuru nedenzyle oluşabzlecek hasarları tazmzn
etmekle yükümlüdürr

3.10. Fzrma depolama sunucularını İdarenzn göstereceğz lokasyona monte edecektrr
3.11. Czhazların  bağlantları  zçzn  kullanılacak  tüm  fşler  ve  kablolar  Türk  Standartları'na  uygun

olacaktrr Renk, zşaretleme ve sembollerde bu standartlara uyulacaktrr
4. DEPOLAMA  SUNUCUSU TEKNİK ÖZELLİKLER
4.1.Genel Özellikler
4r1r1r Önerzlen  Depolama sunucusu  performansının  zşlemcz  bazlı  (yardımcı  zşlemczler  veya  grafk

zşlemczler harzç) teorzk tepe değerz (Rpeak), en az 700 Gzgafops olmalıdırr  Depolama sunucusu
zçzn Rpeak hesaplanırken:

Rpeak=( DepolamaSunucusu
Üzerindekiİşlem ciSayısı)×( İşlemci

SaatHızı(Ghz ))×(ÇekirdekSayısı )×( Herbirdöngüdeki
kayannoktaoperasyon (“ flop”) sayısı)

formülü kullanılarak depolama sunucusuna azt Gzgafops değerz bulunacaktrr Hesaplanan
değer teknzk şartname cevaplarında yer alacaktrr İşlemcz saat hızı zçzn zşlemczye azt bütün
çekzrdeklerzn aynı anda kullanılabzldzğz zşlemcz üretczsz tarafndan belzrtlen nomznal değer
(“clock speed”, “core speed”) kullanılacaktrr

4r1r2r Her  bzr  depolama sunucusunda  en  az  12  adet  3r5’’  dzsk  yuvası  bulunmalıdırr  Bu  dzsk
yuvaları herhangz bzr ek donanıma gerek duyulmadan zlgzlz sunucu üzerznden kullanılabzlzr
durumda olmalıdırr

4r1r3r Depolama sunucusunda en az 128 Gbyte bellek olacaktrr
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4r1r4r Depolama sunucusunda en az 2 adet  Gzgabzt BaseT ethernet arayüzü olacaktrr 

4r1r5rDepolama sunucusuna herhangz bzr yazılıma gerek olmadan ekran ve klavye zle doğrudan
erzşzlmelzdzrr

4r1r6r Depolama sunucusuna ayrı  bzr  ethernet arabzrzmz aracılığı  zle  uzaktan erzşzlmelz  ve tam
yönetm sağlanmalıdırr 

4r1r7r Sağlanacak uzaktan erzşzm arayüzü veya arabzrzmz sunucunun açılışından ztbaren ekran,
klavye ve fareszne erzşzm sağlanmasına zzzn vermelzdzrr Uzaktan erzşzm zçzn bağlanılacak olan
zstemczye depolama sunucusuna özel ayrıca program kurulmasına gerek olmamalıdırr 

4r1r8r Depolama sunucusu Lznux zşletm szstemz zle sorunsuz çalışmalıdırr 

4.2. İşlemci Özellikleri
4r2r1r İşlemczler x86 32bzt komut setnz ve x86 64bzt uzantlarını desteklemelzdzrr 
4r2r2r Her bzr depolama sunucusunda en az 2 (zkz) adet zşlemcz bulunmalıdırr 
4r2r3r Teklzf edzlen her bzr zşlemcz en az 10 (on) adet çekzrdeğe sahzp olmalıdırr
4r2r4r İşlemczlerzn soğutma teknolojzsz teklzfe açık olarak belzrtlmelzdzrr
4r2r5r Teklzf edzlen zşlemczlerzn markası, modelz ve özellzklerz teklzfe belzrtlmelzdzrr
4r2r6r Depolama sunucusunda teklzf  edzlen bütün zşlemczler  aynı  marka,  model  ve özellzklere

sahzp olmalıdırr
4.3.Anakart Özellikleri

4r3r1r Anakart “chzpset” teknolojzsz teklzfe belzrtlmelzdzrr
4r3r2r Anakart, önerzlecek zşlemczlerle uyumlu olmalıdırr  
4r3r3r Anakart, önerzlecek bellekler zle sorunsuz şekzlde çalışabzlmelzdzrr
4r3r4r Anakart üzerznde yer alan toplam DIMM yuva sayısı teklzfe belzrtlmelzdzrr
4r3r5rTeklzf edzlen tüm bzleşenler szsteme eklendzkten sonra anakart üzerznde en az 1 adet PCI-e

x8 ve üzerz hızlarda çalışan kullanıma hazır boş yuva bulunmalıdırr
4r3r6r Madde 4r3r5 te belzrtlen PCI-e yuvası,  10Gbps Full  hezght  ethernet kart takılabzlecek

özellzkte olmalıdırr 
4r3r7r Hata düzeltme kodu (ECC vb) desteklz olmalıdırr
4r3r8r Anakartn markası, modelz ve özellzklerz teklzfe belzrtlmelzdzrr

4.4.Sabit Disk ve Disk Denetleyicisi Özellikleri 
4r4r1rÖnerzlen Sunucuda 2 adedz zşletm szstemz boot dzskz, 1 adedz NVM Express tampon dzskz,

12 adedz depolama dzskz olmak üzere toplamda asgarz 15 adet dzsk bulunacaktrr 

4r4r2rİşletm  szstemzn  kurulacağı  zkz  adet  boot  dzsklerzn  her  bzrz  asgarz  olarak  120  Gbyte
büyüklüğe sahzp olmalıdırr

4r4r3rBoot dzsklerz SATA veya SAS arabzrzme sahzp olmalıdırr Boot dzskler Mr2 form faktöre sahzp
olabzlzrlerr 
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4r4r4rDepolama  sunusunda  en  az  1  adet  pass-through  bağlant destekleyen  12Gb  SAS
denetleyzczsz  olacaktrr  Bu  denetleyzcz  12  adet  depolama dzsklerznzn  bağlantsı  amacı  zle
kullanılacaktrr

4r4r5rÖnerzlecek depolama sunucusu zşletm szstemz zçzn alınacak boot dzsklerz RAID-1 yapacak
yazılımsal  veya  donanımsal  RAID  denetleyzczsz  zle  önerzlmelzdzrr  Önerzlecek  RAID
denetleyzczsz  anakart  üzerznde  bütünleşzk  olabzlzrr   Denetleyzcz  Lznux  zşletm  szstemznde
sorunsuz çalışmalıdırr

4r4r6rKullanılacak RAID denetleyzczsznzn marka, model ve özellzklerz teklzfe bzrlzkte sağlanacaktrr
4r4r7rDepolama sunucuları tampon alanı zçzn kullanılacak olan SSD dzsk NVM Express arayüzü

üzerznden PCI-e verz  yoluyla sunucuya bağlanmalı  ve asgarz  olarak 400Gbyte büyüklüğe
sahzp olmalıdırr Tampon SSD dzskzn sıralı yazma performansı en az 1080 MByte/s olmalı, 4
KByte verz  büyüklüğünde 450r000 IOPS rastgele  okuma ve 75r000 IOPS rastgele  yazma
yapabzlmelzdzrr 

4r4r8rTampon  SSD  dzsk,  sunucu  üzerzndekz  dzsk  yuvalarından  bzrzne  takılabzleceğz  gzbz  PCI-e
yuvalara da takılabzlzrr Dolayısıyla bu dzskzn tak-çıkar (“hot-swap” veya “hot-plug”) özellzkte
olması gerekmemektedzrr

4r4r9rTampon SSD dzsk, kullanım ömrü olarak en az 10 günlük dzsk başına yazma (DWPD) oranı
ve  en  az  7  PetaByte  kullanım  ömrü  boyunca  rastgele  verz  yazma  mzktarını  (PBW)
desteklemelzdzrr

4r4r10r Depolama sunucusunda asgarz  12 adet 3r5” NL-SAS 8 TB kapasztelz  7200 RPM dönüş
hızına  sahzp  depolama dzskz  bulunmalıdırr  Depolama dzsklerz  tak-çıkar  (“hot-swap” veya
“hot-plug”) özellzkte olmalıdırr

4r4r11r Mr2  faktöre  sahzp  olan  dzsklerzn  bağlant hızı  asgarz  6Gbps  olmalıdırr  Dzğer  dzsklerzn
bağlant hızı asgarz  12Gb/s kapasztesz (throughput) bulunmalıdır

4r4r12r
4.5.Gigabit Ethernet Ağ Bileşeni Özellikleri

4r5r1r Ağ bzleşenz en az 2 adet Gzgabzt BaseT Ethernet arabzrzmznden oluşmalıdırr
4r5r2r Ağ bzleşenz anakart zle bütünleşzk olabzlzrr
4r5r3r Ağ bzleşenznzn “chzpset” marka, modelz ve özellzklerz teklzfe belzrtlmelzdzrr
4r5r4r Ağ bzleşenz, Lznux kernelz tarafndan desteklenmelz veya üretczsz tarafndan yazılmış Lznux

sürücüsü olmalıdırr
4.6.40 Gigabit Ethernet Ağ Bileşeni Özellikleri

4r6r1r Her  bzr  depolama  düğümünde  mevcut  ethernet  anahtarlama  czhazına  bağlant
yapılabzlmesz zçzn üzerznde en az zkz adet port bulunan bzr adet ethernet ağ sunucu bağlant
kart olmalıdırr

4r6r2rTeklzf  edzlecek ethernet ağ sunucu bağlant kartları,  mevcut Huawez CloudEngzne 12812
Ethernet Anahtarlama Czhazı zle sorunsuz çalışmalıdırr

4r6r3rEthernet ağ sunucu bağlant kartları, en az 40Gbps hızını desteklemelzdzrr
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4r6r4rEthernet ağ sunucu bağlant kartları, IEEE 802r3ae 10 Gzgabzt, IEEE 802r3ba 40 Gzgabzt, IEEE
802r3ad Lznk Aggregaton Ethernet standartlarını desteklemelzdzrr

4r6r5rEthernet ağ sunucu bağlant kartları üzerznde bulunan portlar QSFP+ formda olmalıdırr
4r6r6rEthernet ağ sunucu bağlant kartları, en az PCI Express gen2 x 8 veya PCI Express gen2 x 8

verz hızı referans olmak üzere daha yüksek hızlarda anakarta bağlanmalıdırr
4r6r7rTeklzf edzlecek olan Ethernet ağ sunucu bağlant kartları, aynı marka, model ve özellzklere

sahzp olmalıdırr
4r6r8rEthernet ağ sunucu bağlant kartları,  anakart zle bütünleşzk olabzlzrr
4r6r9rHer  bzr  depolama  düğümünün  mevcut  ethernet  ağına  bağlantsı  tkanmasız  ve  bzrebzr

olmalıdırr
4r6r10r Önerzlecek ethernet kart donanım tabanlı olarak RoCE standardını desteklemelzdzrr 
4r6r11r  Önerzlecek  ethernet  ağ  sunucu  bağlant kartnın  markası  ve  modelz  teklzfe

belzrtlmelzdzrr
4r6r12r Her  bzr  depolama  düğümü  zle  bzrlzkte  mevcut  ethernet  anahtarlama  czhazı  zle

zlzşkzlendzrzlebzlmesz zçzn en az 7 metre uzunluğa sahzp QSFP+ uca bzrer adet DAC (Dzrect
attach  copper)  veya  fber  optk  modül  ve  kablolar  Fzrma  tarafndan sağlanacaktrr
Önerzlecek  kablolar  mevcut  anahtarlama  czhazı  ve  teklzf  edzlen  ethernet  kartları  zle
sorunsuz çalışmalıdırr

4.7.Bellek Özellikleri
4r7r1r Bellekler modüler yapıda ve her bzr depolama sunucusu zçzn toplamda en az 128 Gbyte

olmalıdırr
4r7r2r Kullanılacak DIMM bellek modüllerz ECC desteklz PC4-19200 (DDR4, 2400MT / s verz hızı)

modüller veya daha hızlı modüller olacaktrr
4r7r3r Her bzr bellek modülünün büyüklüğü en az 16 Gbyte olmalıdırr 
4r7r4r Bellekler hata düzeltme kodu  (ECC  vb) özellzğznz desteklemelzdzrr
4r7r5r Bellek modüllerznzn marka, model ve teknolojz özellzklerz teklzfe yer almalıdırr

4.8.  Depolama Sunucusu Kasa Özellikleri
4r8r1r Bzr depolama sunucusunun yükseklzğz en fazla 2U olmalıdırr 
4r8r2r Depolama sunucusunun zçzn kullanılacak kasalar, standart 19” kabznlere uygun olmalıdırr

Depolama sunucusu, gereklz tüm kabzn bağlant ekzpmanları (ray, vzda, kablo düzenleyzczsz
vrbr) zle teslzm edzlmelzdzrr

4r8r3r Depolama sunucusu azt  güç kaynağı  yapısı,  200-230V AC aralığında çalışma gerzlzmz  zle
sorunsuz bzr şekzlde çalışmalıdırr 

4r8r4r Sunucuların  elektrzk  bağlantsının  yapılacağı  kabznlerde  C14  przzler  bulunmaktadırr
Sunucuların  bağlantsının  C13  uçlu  kablolarla  sağlanmadığı  durumlarda  gereklz  elektrzk
altyapı düzenlemesznzn kabzn tarafnda yapılması sorumluluğu Fzrmaya azt olacaktrr

4r8r5r Depolama sunucusuna azt güç kaynağı yapısı bzrebzr yedeklz ve tak-çıkar (“hot-swap” veya
“hot-plug”)  özellzkte  olmalıdırr  Her  bzr  depolama  sunucusu  2  ayrı  elektrzk  hatndan
beslenecektrr  Bu  elektrzk  hatlarından  herhangz  bzrznde  oluşacak  keszntden  depolama
sunucusu etkzlenmemelzdzrr
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4r8r6r Depolama  sunucusu  zçzn  bzrebzr  yedeklzlzk;  bütün  yuvaların  dolu  ve  çekzlebzlecek
makszmum gücü destekleyecek yapı ve tpte olmalıdırr 

4r8r7r Depolama sunucusunda önerzlen bzleşenler zçzn yeterlz soğutma szstemz bulunmalıdırr

5. GARANTİ-BAKIM-ONARIM
5.1. Fzrma, teklzf etğz czhazlar zçzn en az 5 (beş) yıl, en geç ertesz zş günü müdahale edzlmek üzere

yerznde  garant verecektrr  Garant süresznzn  başlama  tarzhz  keszn  kabulün  yapıldığı  tarzh
olacaktrr

5.2. Fzrma, garant süresz zçznde, her bzr sunucunun keszntszz çalışmasından sorumludurr Bunun zçzn
gereklz  bakım,  onarım,  arızalı  ekzpman  ve  sarf  malzemesznzn  yenzsz  zle  değzştrzlmesz,  Fzrma
tarafndan  ücretszz  olarak  yapılacaktrr  Fzrma,  kötü  derecede  kırılmış  veya  (donanım  arızası
kaynaklı  olmayan) büyük ölçüde yanmış olanların dışında bütün ekzpmanı öngörülen süreler
zçerzsznde tamzr ederek İdareye zade edecektrr Bu durumda tamzr edzlemeyen ürünün yenzsz
veya muadzlz Fzrma tarafndan verzlecektrr 

5.3. Garant-bakım hzzmetlerz,  yürürlüğe gzrecek sözleşmenzn hükümlerz  ve çağırma esasına göre
yürütülecektrr Garant süresznce herhangz bzr sunucunun performansını negatf yönde etkzleyen
veya  sunucunun  zşlevsellzğznz  tamamıyla  durduran  donanım  arızaları,  yerznde  1  zş  günü
zçerzsznde müdahale gerektrzrr İdare, Fzrmaya, yazılı (faks veya e-posta) veya sözlü olarak (sözlü
çağırmalar ayrıca faks zle teyzt edzlecektr) arızayı bzldzrebzlzrr 

5.4. Fzrmanın arızaya yerznde müdahale etmesznzn gerektğz durumlarda, sorunu 1 zş günü zçerzsznde
çözmelz ve çözümü yazılı olarak (faks veya e-posta) bzldzrmelzdzrr 

5.5. Fzrmanın yerznde müdahale veya arızaları gzderme süresznz aşması durumunda, zş günü olarak
toplam sözleşme bedelznzn %0,1 (bznde bzr) oranında günlük geczkme cezası uygulanırr

5.6. Fzrma, garant süresz  zçznde saptanan donanım hatalarını  veya donanım kaynaklı  performans
yeterszzlzklerznz düzeltcz veya zyzleştrzcz değzşzklzklerz yapacaktrr 

5.7. Arızaların tespzt zçzn zşletm szstemz katmanında üretczye veya ürüne özel herhangz bzr yazılım
kurulumu  gerçekleştrzlmeyecektrr  Bu  nedenle  üretcz  frma  tarafndan  arızanın  veya  zlgzlz
bzleşenlerzn  dökümünün  belzrlz  bzr  araç  zle  dökümü  zstendzğz  durumlarda  frmanın  arızalı
depolama sunucusuna eş bzr depolama sunucusu sağlaması gerekmektedzrr

5.8. Fzrma,  üretcz  frmadan  veya  üretczsznzn  Türkzye’de  ofsznzn  bulunmaması  durumunda
dzstrzbütöründen  alacağı  belge  zle  yukarıda  belzrtlen  5r1,  5r2,  5r3,  5r4  ve  5r6  maddelerznz
kapsayan üretcz frmanın sağladığı garant, bakım, onarım paketnz teslzmat sırasında İdare’ye
sunmalıdırr
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