نرمافزارهای جامع
مدیریت اطالعات نوسا
نیازمندیهای
سختافزاری و نرمافزاری

نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری
نرمافزارهای جامع مدیریت اطالعات نوسا

پیکرهبندی شبکه سیمرغ
در این پیکرهبندی از دو سرور  Windows 2012/2016یکی به عنوان سرور
پایگاههای کتابشناختی و هم به عنوان سرور وب و هم به عنوان سرور
نگهداری موجودی فیزیکی و گردش امانات و یکی به عنوان سرور آرشیو و
فروش منابع دیجیتال استفاده میگردد.

Simorgh Web Access / Portal

���ر�� وب ����غ �� /ر��ل

Windows 2012/2016

& Simorgh Database
Web & Circulation Server

���ر ا����ت و وب ����غ
و ����ا�ی ����دی ������ و
��دش ا����ت

HTTP Windows Client

���ر�� ����غ

Circulation Windows Client

���ر�� ����ا�ی ����دی
������ و ��دش ا����ت

Windows 2012/2016

Repository Server

���ر آر��� و ��وش
����� د�����ل
Repository Windows Client

���ر�� آر��� و ��وش
����� د�����ل

INTERNET

ا������

Simorgh Web Access / Portal

Repository Windows Cliet

���ر�� وب ����غ �� /ر��ل

���ر�� آر��� و ��وش
����� د�����ل

Circulation Windows Client

���ر�� ����ا�ی ����دی ������
و ��دش ا����ت
2

HTTP Windows Client

���ر�� ����غ

سرور اطالعات ،وب و نگهداری موجودی
فیزیکی و گردش امانات
Database, Web & Circulation Server

ایستگاههای کاری

HTTP, Circulation & Repository Windows Clients

سختافزار

حداقل

مناسب

حداقل

مناسب

پردازنده

Intel Core 2 Duo

Intel Core i5

پردازنده

Intel Core i5

Intel Core i7

حافظه

2 GB

4 GB

حافظه

4 GB

6 GB

دیسک سخت

300 GB

300 GB

دیسک سخت

300 GB

500 GB

چاپگر لیزری

HP LaserJet 1200

HP LaserJet 2014

حافظه جانبی

DVD Drive
)(Read/Write

DVD Drive
)(Read/Write

حافظه جانبی

DVD Drive
)(Read/Write

DVD Drive
)(Read/Write

سختافزار

نرمافزار

نرمافزار
سیستم عامل

Windows 2012/2016 Server
with Latest Microsoft Windows Updates
+ SQL Server 2012/2016
Enterprise Edition

سیستم عامل

Windows 7
with Latest Microsoft Windows Updates

رعایت نکات زیر در خصوص نحوه استفاده از نرمافزار الزامی میباشد:
•

سرور آرشیو و فروش منابع دیجیتال

•

Repository Server

سختافزار

•
حداقل

مناسب

پردازنده

Intel Core i5

Intel Core i7

حافظه

4 GB

12 GB

دیسک سخت

500 GB

1 TB

حافظه جانبی

DVD Drive
)(Read/Write

DVD Drive
)(Read/Write

•

پشتیبانی  TCP/IPبدون هیچ محدودیتی در پورتهای بزرگتر از  1023در
شبکه اینترانت
امکان مالحظه  Virtual Directoryمخصوص سیمرغ توسط Anonymous
 Userاز هر نقطه در اینترنت
امکان ایجاد ارتباط دو طرفه ( )Peer to Peerدر شبکه اینترنت با سایر
سرورهای سیمرغ .سرورهای سیمرغ با پروتکل  httpو توسط ابزارهای
موجود در  MSXML ver 3.5یا باالتر این کار را انجام میدهند که در
 IE6 SP1موجود هستند و فقط کافی است سرور  httpسیمرغ به نحو
مناسب در شبکه اینترنت  Publishشود.
سرورها باید مختص سیمرغ باشند و نصب هرگونه نرمافزار کاربردی یا
سرویسهای ویندوز حتما با هماهنگی و تائید مسئولین بخش پشتیبانی
نوسا صورت گیرد.

نرمافزار
سیستم عامل

Windows 2012/2016 Server
with Latest Microsoft Windows Updates
+ SQL Server 2012/2016
Enterprise Edition
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