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Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου, συµµετείχαν 2 φορείς ή εταιρείες.  
 
Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την Ε∆ΕΤ Α.Ε. 
 
Συνηµµένα. 

1) Πίνακας Αποτελεσµάτων ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

1. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Scale out σε >20 nodes NAI 

Η αύξηση των Non Structured data θα είναι καταιγιστική, 

μέχρι το 2018. Θα υπάρχουν τότε δεκάδες φορές 

περισσότερα δεδομένα από ότι σήμερα, σε όλα τα επίπεδα 

και παντού. Εφόσον η εν λόγω προδιαγραφή υποστηρίζεται 

από τουλάχιστον 2 κατασκευαστές θεωρούμε ότι δεν πρέπει 

ο αριθμός να περιορίζεται σε λιγότερο από 

20 nodes/controllers per cluster. 

ΟΧΙ 

Δεν απαιτείται η προσθήκη προδιαγραφής 

αναφορικά με τις δυνατότητες scale out του 

συστήματος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 

έργου. 

2. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Υποστήριξη Block (FCP , ISCSI) και File Protocols . Nα 

προσφερθεί ένα τουλάχιστο Block πρωτοκολλο 

NAI 

Στα clouds εκτιμώνται ιδιαίτερα οι δυνατότητες των 

multiprotocol συστημάτων , δεδομένου ότι η έννοια του 

cloud είναι ότι προσθέτω επάνω του services από παντού και 

για όλα , με πολλά διαφορετικά data και access ways . Υπό 

αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι περιορίζετε πολύ τις 

δυνατότητες σας με το να 

μην έχετε και SAN/Block πρωτόκολλα στην προδιαγραφή 

σας, και να καταλήξετε να προμηθευτείτε ένα typical NAS 

Only σύστημα που είναι πχ 

σχεδιασμένο μόνο για High definition Video, ή seismic data 

κτλ . 

ΟΧΙ 

Οι ανάγκες του συγκεκριμένου έργου 

καλύπτονται με τη υποστήριξη του 

πρωτοκόλλου NFS. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

3. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Μέγιστη συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα στο υποσύστημα 

bulk 

storage με χρήση δίσκων SATA/NL-SAS μέσω αναβάθμισης 

συστήματος με επιπλέον ελεγκτές. 

>50ΡΒ 

Η αύξηση των Non Structured data θα είναι καταιγιστική, 

μέχρι το 2018. Θα υπάρχουν τότε δεκάδες φορές 

περισσότερα δεδομένα από ότι σήμερα, σε όλα τα επίπεδα 

και παντού. 

Θεωρούμε ότι δεν πρέπει η επεκτασιμότητα του Cluster να 

περιορίζεται σε λιγότερο από 50 PB. 

ΟΧΙ 
Η προδιαγραφή καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου και τις πιθανές αναβαθμίσεις του. 

4. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Ενσωματωμένη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ιδίων 

blocks σε περισσότερα από ένα αρχεία (de-duplication). 

ΝΑΙ 

Σε σχέση με την παραπάνω προτεινόμενη προδιαγραφή, η 

δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων των ιδίων αρχείων είναι 

ένα από τα μεγάλα challenges που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείες που αποθηκεύουν unstructured data. Θεωρούμε 

την εν λόγω προδιαγραφή υψίστης σημασίας και 

σπουδαιότητας και θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτική. 

ΝΑΙ 
Η προδιαγραφή 8.9.4 μετατράπηκε σε 

υποχρεωτική. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

5. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Διαδικασία deduplication Οn line και όχι post process 

ΝΑΙ 

Η ουσία του Deduplication είναι να γίνεται κατά την εγγραφή 

των δεδομένων έτσι ώστε να γίνεται διασφάλιση της του 

saving σε χώρο στο storage. Σε πολύ μεγάλα περιβάλλοντα 

όπως το δικό σας, είναι μέγιστης σπουδαιότητας να μπορεί 

το deduplication να γίνεται άμεσα ώστε οι απαιτήσεις σε 

capacity να μένουν σε επίπεδα ανεκτά και όχι post process 

που σημαίνει ότι ο pre deduplicated χώρος θα πρέπει να 

είναι έτσι και αλλιώς διαθέσιμος. 

ΝΑΙ 

Η προδιαγραφή 8.9.4 τροποποιείται ως εξής: 

“Ενσωματωμένη δυνατότητα 

επαναχρησιμοποίησης ιδίων blocks σε 

περισσότερα από ένα αρχεία (de-duplication) 

χωρίς επίπτωση της απόδοσης και για όλη την 

ωφέλιμη προσφερόμενη χωρητικότητα”. 

6. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Dedupe για αρχεία κάθε μεγέθους μέχρι και 4Κ 

EΠΙΘΥΜΗΤΟ 

Κάποιες λύσεις προσφέρουν deduplication μέχρι ένα 

μέγεθος αρχείου συνήθως 32Κ. Υπάρχουν εφαρμογές και 

δεδομένα με εκατομμύρια αρχεία τα οποία είναι από 32Κ 

και κάτω και καταλαμβάνουν τεράστιους χώρους . Για ποιόν 

λόγο θα πρέπει μια λύση να σας περιορίζει με τέτοιου τύπου 

προδιαγραφές? 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 

7. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Compression 

ΝΑΙ 

Μία ιδιαίτερη τεχνολογία η οποία και λόγω της cloud 

υποδομής σας , δεν πρέπει κατά την γνώμη μας να λείπει 

από κανένα DC και cloud storage 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

8. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Μηχανισμός QOS , να εξηγηθεί λεπτομερώς πως λειτουργεί 

ΝΑΙ 

Τεχνολογία ιδιαίτερα απαραίτητη σε περιβάλλοντα cloud, 

δεν πρέπει κατά την γνώμη μας να λείπει από κανένα DC και 

cloud storage 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 

9. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Χαρακτηριστικά Secure Multi-Tenancy για ΟΛΑ τα 

πρωτόκολλα και ειδικά για το NFS. Nα αναλυθεί λεπτομερώς 

NAI 

Σε ΟΛΕΣ τις περιπτώσεις Cloud provisioning τόσο private όσο 

και Public αλλά και Hybrid, η πλέον απαιτητή τεχνολογία 

είναι το Secure Multitenancy δεδομένου ότι θα πρέπει να 

μπορείτε να χωρίζετε τους χρήστες / νοσοκομεία / services 

σαφώς και διακριτά μεταξύ τους. Είναι απαραίτητο να 

μπορεί το storage cluster να διαχωριστεί σε πολλαπλά 

‘’virtual storages’’ και τα services/data να είναι 

διαχωρισμένα μεταξύ τους με διαφορετικά credentials, 

security και access levels κτλ 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 

10. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Υποστήριξη SVM’s (Storage Virtual Machines) 

EΠΙΘΥΜΗΤΟ 

Είναι η σχετική προδιαγραφή η οποία συνάδει με την 

παραπάνω 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

11. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

IP table per SVM 

ΝΑΙ 

Πολύ σημαντική προδιαγραφή η δυνατότητα σας να δίνετε 

πολλαπλά ΙP, ένα ανά πόρτα, SMV, VIC, Service, Νοσοκομείο 

και ούτω καθ’ εξής. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή δεν απαιτείται 

στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής του 

συγκεκριμένου έργου. 

12. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Integrated λύση με κοινό support και SLA για S/W και H/W 

EΠΙΘΥΜΗΤΟ 

Υφίστανται σχετικά αποδεκτής τεχνολογίας λύσεις S/W Only 

file system. Σε αυτές τις περιπτώσεις το integration με το 

hardware (servers – δίσκοι κτλ) γίνεται με την ευθύνη του 

integrator και την αποδοχή στα SLA από τον πελάτη/τελικό 

χρήση. Είναι σαφές ότι ‘’αγνώστου’’ απόδοσης integration 

και μη δοκιμασμένο περιβάλλον / συνδυασμός software και 

hardware, δύναται να φυλάει πολλές εκπλήξεις και Bugs που 

να έχουν downtime στην Υπηρεσία που επιθυμεί να δώσει το 

ΕΔΕΤ. Ως εκ τούτου θεωρούμε ως πολύ βασική 

προδιαγραφή. 

ΝΑΙ 

Προστέθηκε η προδιαγραφή 10.1.9: 

“Αναφορικά με το τμήμα Γ, η παρεχόμενη 

εγγύηση για το λογισμικό και το υλικό θα 

παρέχεται από ένα κατασκευαστικό οίκο” 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

13. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Σύστημα Αποθηκευτικού Χώρου 

(Storage Array) 

Αν είναι λύση OPEN File system, να τρέχει σε περιβάλλον 

LINUX X86 

NAI 

Σε σχέση με την παραπάνω προτεινόμενη προδιαγραφή, με 

την παρούσα προδιαγραφή , σας συνιστούμε την χρήση 

τεχνολογίας Χ86 για ενδεχόμενες λύσεις File system . Με 

αυτόν τον τρόπο διασφαλίζετε για πάντα ότι θα έχετε Open 

Technology λύσεις και όχι proprietary στο Hardware , 

πράγμα που σημαίνει ότι έχετε ανεξαρτησία και ευελιξία σε 

μελλοντικές επιλογές σας. 

ΟΧΙ 

Η προτεινόμενη προδιαγραφή στο πλαίσιο 

αυτού του τμήματος δεν έχει αντίκτυπο και 

δεν επηρεάζει λειτουργικά ή σε θέματα 

απόδοσης. 

14. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Πίνακας Συμμόρφωσης 9: Τμήμα 

Δ –Σύστημα βιβλιοθήκης ταινιών 

Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης της πλατφόρμας σε 

πλήρη έκταση με το μέγιστο αριθμό καμπίνων χωρίς 

συμπίεση. ≥50 PB 

H μέγιστη τεχνολογία της SPECTRALOGIC επιτρέπει στην 

Library T950 με 8 Frames συνολικά να υποστηρίζει 

Uncompressed 25PB και Compressed 63PB 

ΝΑΙ 

Τροποποιείται η προδιαγραφή 9.1.14 ως 

εξής: “ Μέγιστη χωρητικότητα, χωρίς 

συμπίεση, αποθήκευσης της πλατφόρμας σε 

πλήρη έκταση με το μέγιστο αριθμό 

καμπίνων.” ≥20 PB. 

15. 

Πίνακας Συμμόρφωσης – Πίνακας Συμμόρφωσης 9: Τμήμα 

Δ –Σύστημα βιβλιοθήκης ταινιών 

Αίτημα για πρόσθεση προδιαγραφής που την θεωρούμε 

σημαντική : 

Δυνατότητα Partitioning της Βιβλιοθήκης ΝΑΙ 

Δεδομένης της Χρήσης του Library σε περιβάλλον cloud , 

θεωρούμε την εν λόγω προδιαγραφή ως ύψιστης σημασίας / 

σπουδαιότητας 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή 9.1.34 "Δυνατότητα 

δυναμικής ανακατανομής κασετών μεταξύ 

των partition.” Καλύπτει τις ανάγκες του 

έργου. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

16. 

8.2.10 (Σελίδα 165): Όπου αναφέρετε «Υψηλή 

διαθεσιμότητα του Συστήματος Αποθήκευσης 

πιστοποιημένη από ανεξάρτητη αρχή, >99,999%» λόγω 

πολυπλοκότητα της λύσης αλλά και υγιούς ανταγωνισμού 

προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε «Το προσφερόμενο 

σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει υψηλή διαθεσιμότητα με 

χαρακτηριστικά εφεδρείας και αντικατάσταση εξαρτημάτων 

εν λειτουργία» 

ΝΑΙ Διαγράφηκε η προδιαγραφή 8.2.10 

17. 

8.4.2 (Σελίδα 166): Όπου αναφέρετε «Αριθμός ελεγκτών που 

περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο σύστημα >=4» 

λόγω υψηλής ζητούμενης ωφέλιμης χωρητικότητας (800ΤΒ) 

προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε «Αριθμός 

ελεγκτών που περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο σύστημα 

>=10» 

ΝΑΙ 

Διαγράφεται η επιθυμητή προδιαγραφή 8.4.3 

και τροποποιείται η 8.4.2 ως εξής 

“Αριθμός ελεγκτών που περιλαμβάνεται στο 

προσφερόμενο σύστημα” ≥ 6. 

18. 

8.4.3 (Σελίδα 166): Όπου αναφέρετε «Επιθυμητός αριθμός 

ελεγκτών που περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο 

σύστημα >=6» λόγω υψηλής ζητούμενης ωφέλιμης 

χωρητικότητας (800ΤΒ) προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε 

«Αριθμός ελεγκτών που περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο 

σύστημα >=12» 

ΝΑΙ Η προδιαγραφή διαγράφεται.  

19. 

8.4.7 (Σελίδα 167): Όπου αναφέρετε «Συνολική μνήμη Cache 

(Read/Write). Να περιγραφεί η διάταξη της μνήμης 

Cache >=192GB» λόγω υψηλής ζητούμενης ωφέλιμης 

χωρητικότητας (800ΤΒ), κατανομής των πόρων και υψηλής 

διαθεσιμότητας προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε 

«Συνολική μνήμη Cache (Read/Write). Να περιγραφεί η 

διάταξη της μνήμης Cache.σύστημα >=700GB» 

ΟΧΙ 

Οι ανάγκες του συγκεκριμένου έργου 

καλύπτονται με τη συγκεκριμένη 

προδιαγραφή. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

20. 

8.7.2 (Σελίδα 179) : Όπου αναφέρετε «Συνολικός αριθμός 

διεπαφών 10 Gigabit Ethernet για σύνδεση με τους 

εξυπηρετητές. >=12» λόγω υψηλής ζητούμενης ωφέλιμης 

χωρητικότητας (800ΤΒ), κατανομής των πόρων και 

υψηλής διαθεσιμότητας προτείνουμε να διαφοροποιηθεί σε 

«Συνολικός αριθμός διεπαφών 10 Gigabit Ethernet 

για σύνδεση με τους εξυπηρετητές. >=20» 

ΟΧΙ 
Με 12x10=120Gbps καλύπτονται επαρκώς οι 

ανάγκες των φιλοξενούμενων υπηρεσιών. 

21. 

8.8.1 (Σελίδα 170) : Όπου αναφέρετε «Υποστήριξη επιπέδων 

RAID με προστασία σε μορφή mirror, και 2 parity 

(RAID1 και RAID6 ή ανάλογων διατάξεων). ΝΑΙ (για όλα)» 

παρακαλώ πολύ διευκρινίστε κατά πόσο RAID6 ή 

ανάλογων διατάξεων όπου η απρόσκοπτη λειτουργία θα 

επιτυγχάνεται ακόμα και αν χαθεί ένας ή δύο 

Ελεγκτής(ές)/Κόμβος(οι) του συστήματος» 

ΝΑΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.8.1 

“Μηχανισμός προστασίας δεδομένων ώστε 

να εξασφαλίζεται η ακεραιτότητα και η 

διαθεσιμότητα των δεδομένων σε περίπτωση 

βλάβης, ενός ελεγκτή, ενός ελεγκτή και ενός 

δίσκου σε άλλον ελεγκτή και δύο δίσκων στον 

ίδιο ελεγκτή. Να τεκμηριωθεί ο 

συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας 

καθώς και τυχόν επιπρόσθετοι διαθέσιμοι 

μηχανισμοί.” 

22. 

8.8.11 (Σελίδα 171): Όπου αναφέρετε «Ο συγχρονισμός των 

δεδομένων να είναι κρυπτογραφημένος , ΝΑΙ» 

παρακαλώ πολύ διευκρινίστε εάν η κρυπτογράφηση θα είναι 

σε επίπεδο δίσκων. 

ΝΑΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.8.10 ως 

εξής: 

“Τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται για 

τον συγχρονισμό των δύο συστημάτων θα 

πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Ο 

υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον 

τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται.” 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

23. 

8.16.1 (Σελίδα 176): παρακαλείσθε όπως μεταβάλετε τον 

αριθμό των ζητούμενων IOPS σε 50000 λαμβάνοντας 

υπ’ όψη στην προσφερόμενη λύση τα Meta-Data 

αποθηκεύονται στους SSD δίσκους με την ίδια ή καλύτερη 

επίδοση. 

ΝΑΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.16.1 ως 

εξής:” Να δοθεί η συνολική απόδοση του 

προσφερόμενου συστήματος για random 

write operations, 4k block size για NFS στο 

υποσύστημα δίσκων υψηλής ταχύτητας (SSD 

και SAS) 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των 

παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και 

συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο.” ≥ 50000 IOPs 

24. 

Επίσης δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων και ευχρηστίας 

της προσφερόμενης λύσης θα μπορούσαν να 

προστεθούν και κάποιες επιπρόσθετες απαιτήσεις όπως: 

- Min μέγεθος του File System >= 20PB 

- NFS connecXons per node(Ελεκτή) >=1000 

- Max υποστηριζόμενοι Ελεκτές/κόμβοι >= 100 

ΝΑΙ 

Προστέθηκε η προδιαγραφή 8.10.8: 

“Ελάχιστο μέγεθος υποστηριζόμενου File 

System” ≥ 4PB και η προδιαγραφή 8.10.9: 

“Ελάχιστες συνολικές συνδέσεις NFS ” ≥ 1000 

25. 

Στον Γ.3.6. Πίνακας Συμμόρφωσης 6: Τμήμα Β –

Εξυπηρετητές VMC και τις απαιτήσεις 

6.4.7 Ωφέλιμη χωρητικότητα έκαστου δίσκου (GΒ) ≥ 1000 

6.4.8 Τύπος δίσκων Serial ATached SCSI (SAS) ΝΑΙ 

6.4.9 Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) ≥ 10.000 

προτείνεται η χωρητικότητα έκαστου δίσκου να γίνει 900GB 

μιας και οι περισσότεροι κατασκευαστές δίσκων έχουν 

σταθεροποιήσει τα 

μοντέλα τους σε αυτή τη χωρητικότητα. Οι δίσκοι 1000GB 

έχουν ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm)7200. 

ΝΑΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή ενσωματώθηκε στο 

τεύχος της προκήρυξης 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

26. 

Στις απαιτήσεις των Πινάκων Συμμόρφωσης 6.6.1 & 7.7.1 

απαιτούνται 4 θύρες Ethernet 1000Base-T. Παρακαλούμε 

εξετάσετε την πιθανότητα μείωσης της απαίτησης σε 2 

θύρες Ethernet 1000Base-T η οποία θα επιτρέψει τη 

συμμετοχή σε μεγαλύτερο αριθμό 

μοντέλων εξυπηρετητών στον διαγωνισμό. 

ΝΑΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή ενσωματώθηκε στο 

τεύχος της προκήρυξης 

27. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.5 «Ελεγκτές/κόμβοι 

συστήματος (Storage Nodes) – Χωρητικότητες» :  

 

Δεδομένου ότι ζητούνται αναλυτικές προδιαγραφές 

απόδοσης (παράγραφος 8.16), επειδή ο τρόπος 

υλοποίησης της τεχνολογίας storage διαφέρει ανάμεσα 

στους κατασκευαστές, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

σύνθεσης της λύσης προς όφελος του οργανισμού σας, 

κρίνουμε απαραίτητο την προδιαγραφή μόνο της 

απαραίτητης συνολικής χωρητικότητας, χωρίς 

καθορισμό επιμέρους προδιαγραφών για καθένα από τα 

μέρη (SAS/SSD/NL-SAS). Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται 

η ευχέρεια σε κάθε κατασκευαστή να καθορίσει τη 

διάταξη και τον καθορισμό της επιμέρους 

χωρητικότητας, έτσι ώστε να επιτευχθεί τουλάχιστον η 

απαραίτητη προδιαγραφή απόδοσης I/O.  

 

Με τον τρόπο αυτό, ο οργανισμός σας επωφελείται τα 

μέγιστα αφού αφενός πληρούνται οι προδιαγραφές 

χωρητικότητας και απόδοσης, με την πλέον βέλτιστη  

λύση από καθένα από τους συμμετέχοντες 

κατασκευαστές. 

 

ΟΧΙ 

Ο καθορισμός των δομικών στοιχείων του 

αποθηκευτικού συστήματος είναι 

απαραίτητος για την ορθή διαστασιολόγηση 

και αξιολόγηση της προσφερόμενου 

συστήματος. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

28. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.8.10 «Να είναι εφικτή η 

ρύθμιση της ταχύτητας συγχρονισμού (throttling) μεταξύ 

των δύο συστημάτων πάνω από WAN» :  

 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την εταιρία 

μας από τη συμμετοχή της, παρακαλούμε να μετατραπεί 

σε Επιθυμητή. 

 

ΟΧΙ 

Η προδιαγραφή είναι απαραίτητη δεδομένου 

του κινδύνου κορεσμού του WAN κατά το 

συγχρονισμό των δεδομένων.  

29. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.8.1 «Υποστήριξη επιπέδων 

RAID με προστασία σε μορφή mirror, και 2 parity (RAID1 

ΚΑΙ RAID6 ή ανάλογων διατάξεων, ΝΑΙ (για όλα) » :  

 

Είναι απαραίτητη η διόρθωση της προδιαγραφής, ώστε 

να επιτρέπει τη χρήση προστασίας RAID1 ή RAID6, 

δεδομένου ότι όπως έχει διατυπωθεί, αποκλείει την 

εταιρία μας από τη συμμετοχή της. Παρακαλούμε να 

μετατραπεί σε : RAID1 ή RAID6 ή ανάλογων διατάξεων, 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.8.1 

“Μηχανισμός προστασίας δεδομένων ώστε 

να εξασφαλίζεται η ακεραιτότητα και η 

διαθεσιμότητα των δεδομένων σε περίπτωση 

βλάβης, ενός ελεγκτή, ενός ελεγκτή και ενός 

δίσκου σε άλλον ελεγκτή και δύο δίσκων στον 

ίδιο ελεγκτή. Να τεκμηριωθεί ο 

συγκεκριμένος μηχανισμός προστασίας 

καθώς και τυχόν επιπρόσθετοι διαθέσιμοι 

μηχανισμοί.” 

30. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.6.5 «Μέγιστη συνολική 

ωφέλιμη χωρητικότητα στο υποσύστημα bulk storage με 

χρήση δίσκων SATA/NL-SAS μέσω αναβάθμισης συστήματος 

με επιπλέον ελεγκτές : ≥ 25 PB» 

 

Η προδιαγραφή αποκλείει την εταιρία μας από τη 

συμμετοχή της, παρακαλούμε να μετατραπεί σε > 18 PB. 

Εναλλακτικά, να επιτραπεί η επεκτασιμότητα της 

χωρητικότητας να μπορεί να γίνει με πολλαπλά 

συστήματα. 

 

ΝΑΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή ενσωματώθηκε στο 

τεύχος της προκήρυξης 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

31. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.8.11 «Ο συγχρονισμός των 

δεδομένων να είναι κρυπτογραφημένος». 

 

Η προδιαγραφή αποκλείει την εταιρία μας από τη 

συμμετοχή της, παρακαλούμε να μετατραπεί σε 

Επιθυμητή. 

 

ΟΧΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.8.10 ως 

εξής: 

“Τα δεδομένα που θα ανταλλάσσονται για 

τον συγχρονισμό των δύο συστημάτων θα 

πρέπει να είναι κρυπτογραφημένα. Ο 

υποψήφιος θα πρέπει να τεκμηριώσει τον 

τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται.” 

32. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.9.8 «Ενσωματωμένη 

δυνατότητα δημιουργάς πόρων (filesystems, luns) με την 

λογική του Thin Provisioning» :  

 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την εταιρία 

μας από τη συμμετοχή της, παρακαλούμε να 

μετατραπεί σε Επιθυμητή 

 

ΝΑΙ Η προδιαγραφή διαγράφηκε. 

33. 

Πίνακας Γ.3.8, προδιαγραφή 8.16.1 «Να δοθεί η συνολική 

απόδοση του προσφερόμενου συστήματος για random write 

operations, 4k block size για NFS στο υποσύστημα δίσκων 

υψηλής ταχύτητας (SSD και SAS) : ≥ 80000 IOPs» :  

 

Συνήθως ο αριθμός read IOPS είναι πολύ μεγαλύτερος 

από αυτόν των write IOPS, δεδομένου ότι ζητείται ο 

ίδιος αριθμός IOPS σε read operations, προτείνουμε την 

προδιαγραφή των write IOPS να μετατραπεί σε ≥ 20.000 

IOPs προκειμένου να μην επιβαρυνθεί άσκοπα το 

κόστος της λύσης.  

 

ΟΧΙ 

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.16.1 ως 

εξής:” Να δοθεί η συνολική απόδοση του 

προσφερόμενου συστήματος για random 

write operations, 4k block size για NFS στο 

υποσύστημα δίσκων υψηλής ταχύτητας (SSD 

και SAS) 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των 

παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και 

συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο.” ≥ 50000 IOPs 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

34. 

Επιπλέον παρατήρηση για το I/O performance :  

Σε ένα περιβάλλον NAS, ο συνήθης τρόπος μέτρησης της 

απόδοσης είναι MB/sec (throughput), κάτι που δεν 

συναντήθηκε στις προδιαγραφές σας. Προτείνουμε 

λοιπόν την τοποθέτηση της παρακάτω προδιαγραφής :  

Συνολική απόδοση (throughput) του συστήματος 

χωρητικότητας : ≥ 12.000 ΜΒ/sec σε sequential read 

operations 

Συνολική απόδοση (throughput) του συστήματος 

χωρητικότητας : ≥ 8.000 ΜΒ/sec σε sequential write 

operations 

Επιπλέον, απαιτείται να είναι επιτρεπτό η 

προσφερόμενη χωρητικότητα να προσφέρεται από 

συγκρότημα ενός ή περισσότερων συστημάτων του 

ίδιου κατασκευαστή σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας 

με την κατάλληλη χωρητικότητα se back-end storage 

systems, δεδομένου ότι αυτό εξάλλου αποτελεί και τη 

συνήθη πρακτική των περισσότερων κατασκευαστών. 

Επομένως προτείνουμε η προδιαγραφή 8.1.1 του 

πίνακα Γ3.8 να αναδιατυπωθεί ως εξής: 

8.1.1 Να προσφερθεί συγκρότημα αποθήκευσης 

δεδομένων του ίδιου κατασκευαστή για χρήση ως 

κεντρικό αποθηκευτικό μέσο για την αποθήκευση 

δεδομένων εικονικών μηχανών (virtual machines) και 

δεδομένων/αρχείων, παράγωγων απεικονιστικών 

εξετάσεων. 

 

ΟΧΙ  

Τροποποιήθηκε η προδιαγραφή 8.16.1 ως 

εξής:” Να δοθεί η συνολική απόδοση του 

προσφερόμενου συστήματος για random 

write operations, 4k block size για NFS στο 

υποσύστημα δίσκων υψηλής ταχύτητας (SSD 

και SAS) 

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των 

παραπάνω μετρήσεων σε εξυπηρετητή/ες και 

συστοιχία που θα δοθεί από τον υποψήφιο 

ανάδοχο.” ≥ 50000 IOPs 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

35. 

Προϋπολογισμός τμήματος  Γ: 

 

Τέλος, δεδομένου ότι ζητείται να συμπεριληφθεί 

εγγύηση διάρκειας 5 ετών, είναι απαραίτητο να 

αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός του έργου τουλάχιστον 

κατά 200.000 ευρώ ή εναλλακτικά απαιτείται η 

ζητούμενη περίοδος εγγύησης να μειωθεί στα 3 έτη. 

 

ΟΧΙ 
Δεν είναι δυνατή η αύξηση του 

προϋπολογισμού του υποέργου. 

36. 

Πίνακας Γ.3.9, προδιαγραφή 9.1.25 «Θύρες διαχείρισης 

τύπου gigabit Ethernet ≥ 2 interfaces»  

 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αποκλείει την εταιρία 

μας από τη συμμετοχή της. Δεδομένου ότι για την 

διαχείριση του συστήματος δεν απαιτείται υψηλή 

ταχύτητα διαμεταγωγής (διακινούνται μόνο 

administration commands), παρακαλούμε όπως η 

προδιαγραφή 9.1.25, διαμορφωθεί ως εξής :  

«Θύρες διαχείρισης τύπου Ethernet : >= 2» 

 

ΝΑΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή ενσωματώθηκε στο 

τεύχος της προκήρυξης. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

37. 

Πίνακας Γ.3.9. Σχετικά με τις προδιαγραφές 9.1.12 

«Μέγιστος αριθμός library slots που μπορεί να υποστηρίξει 

η λύση με την προσθήκη του μέγιστου αριθμού 

υποστηριζόμενων καμπινών ≥8000» και 9.1.14 «Μέγιστη 

χωρητικότητα αποθήκευσης της πλατφόρμας σε πλήρη 

έκταση με το μέγιστο αριθμό καμπινών χωρίς συμπίεση >= 

50PB» 

 

Σύμφωνα με την πρώτη προδιαγραφή, η προσφερόμενη 

βιβλιοθήκη θα πρέπει να διαθέτει συνολικά 1.200 

Cartridge Slots, τα οποία με τη χρήση LTO6 Cartridges, 

μπορούν να προσφέρουν συνολικά 20 PB συνολική 

χωρητικότητα χωρίς συμπίεση. Εφόσον η παραπάνω 

επεκτασιμότητα είναι αποδεκτή (20 PB), προτείνουμε 

τον εναρμονισμό και της δεύτερης προδιαγραφής 

(9.1.14) στα ίδια επίπεδα, δηλαδή τα 20 PB (αφού ο 

περιορισμός των cartridge slots ικανοποιεί τις ανάγκες 

σας), δεδομένου ότι εξάλλου με τον τρόπο αυτό, 

επιβαρύνεται σημαντικά το κόστος της λύσης, πέραν 

από το οριοθετημένο προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, η 

συγκεκριμένη προδιαγραφή προτείνουμε να 

διαμορφωθεί ως εξής:  

 

9.1.14 : Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης της 

πλατφόρμας σε πλήρη έκταση με το μέγιστο αριθμό 

καμπινών χωρίς συμπίεση :  >= 20PB. 

 

ΝΑΙ 

Τροποποιείται η προδιαγραφή 9.1.14 ως 

εξής: “Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης 

της πλατφόρμας σε πλήρη έκταση με το 

μέγιστο αριθμό καμπίνων χωρίς συμπίεση 

χωρίς συμπίεση.” ≥20 PB 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

38. 

Παρακαλούμε διευκρινήστε σε πόσα data centers θα 

υλοποιηθεί η λύση.  

 

Με βάση την παράγραφο Α.3.1.1. (σ.24) φαίνεται ότι 

υπάρχει ένα μόνο data center (αρχικά 20 racks, με 

δυνατότητα επέκτασης στα 46). Η λίστα του εξοπλισμού 

στην ενότητα Α.3.2.7.2 υπονοεί μόνο 2 spine switches 

συνολικά (SPINE-DC1) και 40 leaf-switches συνολικά. 

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένας πίνακας στη σελίδα 112 ο 

οποίος αναφέρεται στο SPINE-DC2, με 4 spine switches. 

NAI 

Ο εξοπλισμός αφορά σε ένα data center. Εκ 

παραδρομής γίνεται αναφορά σε SPINE-DC2 

στην παράγραφο 1.2 του Πίνακα Γ.3.1 

39. 

Παρακαλούμε διευκρινήστε πόσες πόρτες απαιτούνται στο 

SPINE Switch. Προτείνουμε, με βάση την επεξήσγηση που 

ακολουθεί, να ζητούνται αρχικά τουλάχιστον 40 πόρτες στα 

SPINE Switches με δυνατότητα επέκτασης ως 96. 

Στον πίνακα της ενότητας Α.3.2.7 (σ. 32) ζητούνται 32 πόρτες 

στο SPINE switch. Αυτή η απαίτηση δεν συνάδει με τον 

κατάλογο υλικού των 40 leaf switches, καθώς απαιτείται μια 

πόρτα για κάθε leaf switch. Στην υποενότητα Α.3.2.7.1, 

ζητούνται spines με 16 πόρτες και επεκτασιμότητα μέχρι τις 

32 – ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν με 40 και να υπάρχει 

επεκτασιμότητα για περισσότερες. Στον πίνακα της σελίδας 

112 (σημείο 1.2.3) αναφέρεται επεκτασιμότητα ως 96 πόρτες 

QSF στα spine switches. 

ΟΧΙ 

Απαιτούνται 32 θύρες. Κάποια LEAF-T θα 

χρησιμοποιηθούν σε αυτόνομη λειτουργία 

όπως αναφέρει ο πίνακας 3 στη σελίδα 131 

40. 

Παρακαλούμε διευκρινίστε την μέγιστη απόσταση μεταξύ 

των Interconnects και των Nodes. Π.χ. μικρότερη από 10m, 

από 10m ως 150m, ή από 150m ως 300m. 

Η απόσταση επηρεάζει τον τύπο καλωδίων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τις διασυνδέσεις. 

ΟΧΙ 

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.3.2.8 είναι 

υποχρέωση του αναδόχου η εγκατάσταση της 

απαραίτητης καλωδίωσης 

συμπεριλαμβανομένων και των patchcords. 

Τα patchcord που συνδέουν τα SPINE με τα 

LEAF θα έχουν απόσταση μικρότερη των 

150m. Αποτελεί συμβατική υποχρέωση του 

αναδόχου η διαστασιολογήση της 

απαιτούμενης καλωδίωσης. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

41. 

§ 1.3.3, σελ. 115/226 Σε συσκευές τύπου LEAF-T, αριθμός 

προσφερόμενων θυρών 10GBASE-T. ≥48 

Προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

προτεινόμενη λύση, θα ζητούσαμε να μπορούν οι 

συμμετέχοντες να υποβάλουν προτάσεις με LEAF-T που να 

διαθέτει είτε 32 είτε 48x 10GBASE-T θύρες – εφόσον αυτή θα 

είναι μόνο 1U appliance και όχι 2U, όπως επιτρέπει η 

προδιαγραφή 1.3.15. 

ΟΧΙ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.3 και 3.2.4 

απαιτούνται παραπάνω από 32 θύρας ανά 

μεταγωγέα ToR LEAF-T. Συνεπώς ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

διπλασιάσει την προσφορά του αναφορικά 

με τα προσφερόμενα LEAF-T και αντίστοιχα 

να διπλασιαστούν οι θύρες στους μεταγωγείς 

SPINE. Κάτι τέτοιο δε μπορεί να υποστηριχθεί 

από τον προϋπολογισμό του έργου. 

42. 

§ 2.1.11, σελ. 120/226 Αριθμός MAC διευθύνσεων που 

υποστηρίζονται ταυτόχρονα από το fabric. ≥200.000 

Παρακαλούμε όπως το μέγεθος των MAC διευθύνσεων  να 

επιτρέπεται να προσαρμοστεί στα <=128.000 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 

43. 

§ 2.2.10, σελ. 123/226 Οι πόρτες που έχουν προβλεφθεί για 

την διασύνδεση του fabric (μέσω των NET-LEAVES ή των 

SPINES) με τρίτα δίκτυα θα πρέπει να ικανοποιούν, πλέον 

των προδιαγραφών 2.2.3 έως 2.2.9, τα εξής  […] 

Στα παραπάνω bonds να υποστηρίζονται να υποστηρίζονται 

λειτουργίες L3 όπως Routing (OSPF/BGP/IS-IS) και L3/L4 

firewalling στο hardware 

Παρακαλούμε όπως για όλες τις παραπάνω προδιαγραφές, 

να τεθεί "προαιρετική" η υποστήριξη για: " L3/L4 firewalling 

στο hardware". 

ΝΑΙ 

Η υποστήριξη Access List, δεν αναφέρεται σε 

statefull firewall αλλά σε κανόνες stateless . 

Έγινε διευκρίνηση στην προδιαγραφή.  

44. 

§ 2.3.6, σελ. 124/226 Μέγιστος αριθμός εγγραφών 

δρομολόγησης που μπορεί να διατηρήσει τοfabric (RIB 

Capacity). ≥128K v4 και ≥64K v6 

Ανεξάρτητα από το capacity σε επίπεδο fabric, χάριν 

ευκολότερης τεκμηρίωσης, θα ζητούσαμε τα επιμέρους 

leaves να έχουν routing capables προσαρμοσένα προς το 

κάτω, π.χ.   >=16Κ v4 και >=8K v6. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

45. 

§ 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, σελ. 126-127/226 

Καθώς τα RFC revisions συχνά επικαλύπτονται από άλλα 

συναφή RFC, θα προτείναμε να προστεθεί η διευκρίνιση "ή 

ανάλογων". 

ΝΑΙ Γίνεται αποδεκτή η παρατήρηση 

46. 

§ 3.1.2 σελ. 131/226 Αριθμός MAC διευθύνσεων που 

υποστηρίζονται ταυτόχρονα από το fabric. ≥200.000 

Παρακαλούμε όπως το μέγεθος των MAC διευθύνσεων  να 

επιτρέπεται να προσαρμοστεί στα <=128.000 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 

47. 

§ 3.1.12,  §3.1.13,  §3.1.14, §3.1.15, σελ 132/226 

3.1.12 Αριθμός IPv4 unicast routes που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή . ≥128Κ 

3.1.13 Αριθμός IPv4 multicast routes που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. ≥ 100Κ 

3.1.14 Αριθμός IPv6 unicast routes που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. ≥64Κ 

3.1.15 Αριθμός IPv6 multicast routes που μπορεί να 

υποστηρίξει η συσκευή. ≥16Κ 

Θα ζητούσαμε τα επιμέρους leaves να έχουν routing 

capables προσαρμοσμένα προς το κάτω, π.χ.   >=16Κ (για 

IPv4 tables) και >=8K (για IPv6 tables) αντίστοιχα. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 

48. 

Προδιαγραφή 4.1.11 

§ 4.1.11, σελ. 134/226  Μέγιστος αριθμός διευθύνσεων MAC 

που μπορούν να υποστηριχτούν ταυτόχρονα από τον 

μεταγωγέα. ≥200.000 

Παρακαλούμε όπως το μέγεθος των MAC διευθύνσεων  να 

επιτρέπεται να προσαρμοστεί στα <=128.000 

ΝΑΙ 

Η προδιαγραφή 4.1.11 τροποποιείται ως 

εξής: “Μέγιστος αριθμός διευθύνσεων MAC 

που μπορούν να υποστηριχτούν 

ταυτόχρονα από τον μεταγωγέα.” ≥16000 
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Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 
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στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

49. 

§ 7.4, σελ. 155/226 Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων Τύπου Α 

και § 7.5, σελ. 156/226 Υποσύστημα Σκληρών Δίσκων Τύπου 

Β 

Προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος μέσα στο κέντρο 

δεδομένων και αντίστοιχα να μειωθεί το κόστος ψύξης, 

προτείνουμε την αλλαγή του αριθμού των δίσκων στο 

υποσύστημα Α και Β αντίστοιχα, χωρίς φυσικά να 

επηρεάζεται η απόδοση και η συνολική χωρητικότητα του 

κάθε υποσυστήματος. 

Συνεπώς προτείνουμε τα 1.2ΤΒ raw capacity του 

υποσυστήματος Α να παραμείνουν σαν σύνολο 

χωρητικότητας και να δίνεται η δυνατότητα να προσφερθεί 

αυτή με δίσκους >= 200GB αλλά σε πλήθος >=4 αντί για >=6, 

και αντίστοιχα τα 48ΤΒ raw capacity του υποσυστήματος Β 

να παραμείνουν σαν σύνολο χωρητικότητας και να δίνεται η 

δυνατότητα προσφερθεί αυτή με δίσκους >=4ΤΒ αλλά σε 

πλήθος >=8 αντί για >=12. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου 

50. 

§ 7.12.5, σελ. 162/226   Πτυσσόμενος βραχίονας διαχείρισης 

καλωδίων, ώστε να επιτρέπεται η εξαγωγή του εξυπηρετητή 

για εργασίες συντήρησης χωρίς την αποσύνδεση των 

καλωδίων τροφοδοσίας και δικτύου (εφόσον αυτό 

υποστηρίζεται). 

Δεδομένης της φύσης του έργου, όπου οι κόμβοι 

λειτουργούν σαν υπολογιστικό νέφος, θεωρούμε την 

ολιγόλεπτη διακοπή της λειτουργίας ενός Server, ως μη 

έχουσα σημαντικό αντίκτυπο στην συνολική απόδοση του 

νέφους, αφού και τα φορτία του μετακινούνται στους 

υπόλοιπους κόμβους του νέφους, εκ φύσεως. 

Συνεπώς, ζητάμε την αλλαγή της συγκεκριμένης απαίτησης 

σε προαιρετική δίδοντας την δυνατότητα στους 

κατασκευαστές εξοπλισμού για περισσότερες επιλογές στην 

επιλογή μοντέλων εξυπηρετητών SC.    

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου 
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στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

51. 

§ 8.5.5, σελ. 169/226  

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε 

με «το άθροισμα της συνολικής ωφέλιμης χωρητικότητας 

του bulk storage παραμένει μέσα στης προδιαγραφές» σε 

περίπτωση διάσπασης του συστήματος σε Primary & DR. 

ΝΑΙ 

Βάσει των προδιαγραφών 8.6.7 & 8.8.6, η 

ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται να διαχωρίσει το σύστημα 

σε δύο μέρη και να τα εγκαταστήσει σε δύο 

διαφορετικά data center για την επίτευξη 

λειτουργιών disaster recovery.  

Στην περίπτωση αυτή, το άθροισμα των 

ωφέλιμων χωρητικοτήτων των δύο 

συστημάτων θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

προδιαγραφές της παραγράφου 8.5. 

Η προδιαγραφή τροποποιήθηκε ως εξής: 

“Σε περίπτωση που το σύστημα διασπαστεί 

σε δύο μέρη για την επίτευξη DR capability, 

το άθροισμα της συνολικής ωφέλιμης 

χωρητικότητας των δύο συστημάτων 

παραμένει μέσα στις προδιαγραφές 8.5.1-

8.5.4” 

52. 

§ 8.8.10, 8.8.11, σελ. 171/226 & § 8.9.6, 8.9.7, σελ. 172/226 

Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να γίνει επιθυμητές 

(προαιρετικές) για να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στον 

διαγωνισμό. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου 

53. 

§ 8.10.2, σελ. 172/226 

Παρακαλούμε όπως η προδιαγραφή για την υποστήριξη των 

πρωτοκόλλων NFS v3 και NFS V4 αλλάξει σε  «υποστήριξη 

πρωτοκόλλων NFSv3 ή NFS v4» 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη μείωση περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου 

54. 

§ 8.10.5, σελ. 173/226 

Για λόγους μεγαλύτερης ευελιξίας θα επιθυμούσαμε να 

προστεθεί ενναλακτικά και  το λειτουργικό σύστημα  Cent OS 

σε σχέση με το Debian 

ΟΧΙ 
Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε 

είναι το Debian Linux 
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55. 

§ 9.1.8, .10, .12, .14., 30 σελ. 178/226 &  σελ. 180/226  

Δεδομένης της δυνατότητας της τεχνολογίας LTO-6 να 

συμπιέζει τα δεδομένα έως και 2.5:1 με πολύ μεγάλη 

επιτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις και για τα 

περισσότερα περιβάλλοντα (VM, DB, OS κτλ.) θα προτείναμε 

την μείωση των προδιαγραφών σε ορισμένα σημεία ως εξής: 

 

9.1.8  

 Μέγιστος αριθμός hot pluggable drives που 

μπορούν να φιλοξενηθούν στο σύστημα με την μέγιστη 

επέκταση υλικού και τον μέγιστο αριθμό καμπίνων. >=40 

9.1.10 Αριθμός library slots της προσφερόμενης λύσης.

 >=320 

9.1.12 Μέγιστος αριθμός library slots που μπορεί να 

υποστηρίξει η λύση με την προσθήκη του μέγιστου αριθμού 

υποστηριζόμενων καμπινών. >=550 

9.1.14 Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης της 

πλατφόρμας σε πλήρη έκταση με το μέγιστο αριθμό 

καμπίνων χωρίς συμπίεση. >=1375 

9.1.30 Να αναφερθεί o Mean Time Between Failures 

(MTBF) ≥100.000 ώρες λειτουργίας 

 

Οι παραπάνω προτάσεις δεν θα μειώσουν δραματικά την 

δυνατότητα της ΕΔΕΤ ΑΕ για αποθήκευση δεδομένων στο εν 

λόγω tape library, ενώ θα της δώσουν τη δυνατότητα να 

εκμεταλλευτεί μια τεχνολογία που δωρεάν παρέχεται μαζί 

με την τεχνολογία του LTO-6. 

ΟΧΙ 

Οι προτεινόμενες αλλαγές μειώνουν 

δραστικά τις δυνατότητες επέκτασης της 

βιβλιοθήκης ταινιών, οι οποίες κρίνονται 

αναγκαίες για την κάλυψη των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

56. 

§ 9.1.14, σελ. 178/226   Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης 

της πλατφόρμας σε πλήρη έκταση με το μέγιστο αριθμό 

καμπίνων χωρίς συμπίεση. 

Σε περίπτωση μη αλλαγής της πρότασης σε 1375, τότε 

δεδομένου του μέγιστου των 8000 slots και της 

χωρητικότητας των 2.5ΤΒ ανά tape, κρίνεται αναγκαία η 

αλλαγή της απαίτησης 9.1.14 από >=50ΡΒ σε >=20ΡΒ. 

Η μη ικανοποίηση μέρους των παραπάνω παρατηρήσεων 

μπορεί να αποβεί σε αποκλεισμό της εταιρείας μας από την 

συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

ΝΑΙ 

Τροποποιείται η προδιαγραφή 9.1.14 ως 

εξής: “ Μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης 

της πλατφόρμας σε πλήρη 

έκταση με το μέγιστο αριθμό καμπίνων χωρίς 

συμπίεση χωρίς συμπίεση.” ≥20 PB 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

57. 

Η εταιρεία μας έχει συγκεκριμένη λύση για την υλοποίηση 

serverised storage (ή αλλιώς Scale-out ή Hyper-Scale 

Immortal Storage) με την χρήση OpenStack και Ceph έχοντας 

αντιμετωπίσει τα bottlenecks του σχεδιασμού και επίσης 

έχοντας αναπτύξει παραμετροποιήσεις και υλοποιήσεις 

πρωτοκόλλων κλπ. Για αυτό στα συγκεκριμένα συστήματα 

παρέχει και την υποστήριξη του Open Λογισμικού.   

Η υλοποίηση αυτή χρησιμοποιεί για την διασύνδεση μεταξύ 

των SC κόμβων Infiniband 40Gbps που έχει αποδειχτεί ότι 

έχει πολλά πλεονεκτήματα απόδοσης και επεκτασιμότητας 

ειδικά σε υλοποιήσεις Full fat tree. Επειδή η λύση αυτή έχει 

ξεπεράσει τα στάδια ωρίμανσης και έχει παραμετροποιηθεί 

για την βέλτιστη λειτουργία χωρίς να χρησιμοποιεί 

υπερβολικές προδιαγραφές αλλά μόνο τόσες όσες 

χρειάζονται και με βάση το σκεπτικό ότι έρχεται έτοιμη, άρα 

το συνολικό deployment του έργου θα επιταχυνθεί 

ιδιαζόντως, θεωρούμε ότι πρέπει να της δοθεί η ευκαιρία 

συμμετοχής. 

1. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε την 

υλοποίηση αυτή προτείνουμε να γίνει επίσης αποδεκτή η 

λύση Infiniband μεταξύ των SC με την αντίστοιχη 

προαιρετική χρήση infiniband switches. Επίσης επειδή πλέον 

ξεχωρίζει σαν οντότητα το πλήθος των SC εξυπηρετητών, 

αλλά και επειδή τα nodes (SC) προσφέρουν load balancing 

προτείνεται η διαμόρφωση σε διαφορετικά ικριώματα με 

transparent redundancy. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 



Έντυπο :   “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ “  

             

Α/Α 
Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) 

με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 

Απάντηση 

Δικαιούχου – 

Ενσωματώθηκε  

στη Διακήρυξη : 

Τεκμηρίωση Απάντησης 

58. 

Επίσης βασικό χαρακτηριστικό είναι η χρήση συγκεκριμένων 

τύπων κόμβων (Servers), έναν βασικό, έναν performance και 

έναν capacity, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται (με το load 

balancing του Ceph) η απαιτούμενη απόδοση. Επειδή πλέον 

ξεχωρίζει σαν οντότητα το πλήθος των SC εξυπηρετητών, 

αλλά και επειδή τα nodes (SC) προσφέρουν load balancing 

προτείνεται η διαμόρφωση σε διαφορετικά ικριώματα με 

transparent redundancy 

Για αυτόν τον λόγο ζητάμε  

2. Αντί για ύψος κάθε SC <=5U (7.1.4), η μετατροπή σε 

συνολικά προσφερόμενο ύψος προς τον αριθμό των 

εξυπηρετητών <=5U 

3. Αντί για απαίτηση συγκεκριμένου αριθμού δίσκων 

ανά εξυπηρετητή, η Συνολική απαίτηση χωρητικότητας ανά 

τύπο δίσκου (έστω και προαιρετικά). 

4. Επίσης να επιτραπεί η χρήση PCIe-SSD 

5. Εφόσον θα χρησιμοποιηθεί Infiniband για το 

Interconnect των SC, χρειάζονται μόνο 2x 10GE και 2x 1GE 

(6.7.1) για τα host connections. 

6. Χρειάζονται και ένας ή δύο management server με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. (χώρος 2U). Να επιτραπεί για 

την διαχείριση και άλλος τύπος. 

7. Εφόσον η υλοποίηση γίνεται με τα βέλτιστα ανά 

περίπτωση resources, δεν έχουν νόημα οι προδιαγραφές για 

τους επεξεργαστές άμα συμμετέχει η συγκεκριμένη λύση, 

άρα να επιτραπεί η σύνθεση με 2x Intel XEON CPU και 128 

GB RAΜ. Επίσης σαω χωρητικότητα εκάστου SC, τα 12,6ΤΒ 

,34,2ΤΒ ή 252,6ΤΒ συνολικής χωρητικότητας. 

ΟΧΙ 
Η προτεινόμενη αλλαγή περιορίζει σημαντικά 

το τεχνικό σχεδιασμό του έργου. 

 
                                                                                   O υπεύθυνος επικοινωνίας για την Πράξη, 

 
Χρυσόστοµος Τζιουβάρας 


