
Załącznik nr 1b 
1. Serwer NAS:

Budowa/wyposażenie:
• procesor o architekturze 64-bitowej, min. 4-rdzeniowy, sprzętowe wsparcie szyfrowania 

(AES-NI)
• 16 GB RAM (ECC DDR4, możliwość rozbudowy do 64GB)
• 12 zatok na dyski twarde 2,5/3,5” SATA III, instalacja i wymiana dysków podczas pracy 

urządzenia (hot-swap), możliwość rozbudowy do min. 36 zatok przy użyciu jednostek 
rozszerzających

• interfejsy LAN 1000Base-T – 4 porty
• interfejsy LAN 10GBase-T – 2 porty
• zasilanie redundantne 230V AC/50Hz z możliwością wymiany pojedynczego zasilacza 

podczas pracy urządzenia
• obudowa typu rack, przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość maksymalnie 2U, 

szyny do montażu rack w zestawie

Wspierane usługi/funkcjonalności, parametry minimalne:
• obsługa dysków twardych o pojemności do 14TB
• maksymalna ilość woluminów wewnętrznych: 256
• wsparcie konfiguracji RAID: basic/single disk, JBOD, 0, 1, 10, 5, 6
• obsługa funkcjonalności dysku zapasowego (global hot spare)
• szyfrowanie na poziomie zasobu współdzielonego 
• serwer SMB

◦ współpraca z Microsoft Active Directory, LDAP w zakresie autoryzacji i praw dostępu 
użytkowników/grup do zasobów

◦ integracja Windows ACL na poziomie zasobów współdzielonych i podfolderów
◦ maksymalna ilość jednoczesnych połączeń: 2000

• serwer iSCSI
◦ maksymalna ilość celów iSCSI (iSCSI target): 64
◦ maksymalna ilość LUN iSCSI: 256

• serwer NFS
• aktywna funkcjonalność agregacji łącza / przełączania awaryjnego (port trunking /link 

aggregation – load balancing /failover) na interfejsach LAN
• aktywna funkcjonalność pamięci podręcznej odczytu/zapisu wykorzystującej nośniki SSD, 

nośniki o pojemności nie mniejszej niż 250GB w konfiguracji zapewniającej nadmiarowość 
zapisu, nośniki nie mogą zajmować zatok przeznaczonych na rozbudowę zasobów 
dyskowych

• wydajność urządzenia (odczyt / zapis): 
◦ przepustowość pow. 2 200 MB/s / 2 000 MB/s  – warunki pomiaru: protokół SMB, 

połączenie przez agregowane interfejsy 10GbE, jumbo frame, zasób nieszyfrowany, 
operacje I/O sekwencyjne, wolumin RAID5 

◦ pow. 120 000 IOPS / 80 000 IOPS – warunki pomiaru: protokół iSCSI, połączenie przez 
agregowane interfejsy 10GbE, jumbo frame, operacje I/O losowe, wolumin RAID5

◦ spadek wydajności zapisu do zasobu szyfrowanego SMB (AES-256) nie większy niż 
40%.

◦ wyniki testów powinny być dostępne na stronie internetowej producenta urządzenia
• zarządzanie urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową (protokół HTTP/HTTPS), 

terminal SSH, monitorowanie SNMP, syslog, interfejs przeglądarkowy w języku polskim
• gwarancja na urządzenie: 5 lat



2. Dysk twardy:

• pojemność: 10 TB
• prędkość obrotowa: 7200 obr/min.
• interfejs: SATA III
• przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS/RAID 
• gwarancja: 5 lat


