
Οι σημερινές ανάγκες του Οργανισμού για Backup είναι: 

Α) Σύστημα IBM (z/os) 

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM  z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και 

του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels. 

Β) Open Systems 

  Υπάρχουν ανάγκες για Backup στα παρακάτω συστήματα: 

 Εικονικές μηχανές VMware και Hyper-V. 

 Βάσεις δεδομένων oracle μέσω rman 

 Βάσεις δεδομένων Microsoft sqlserver 

 Microsoft Exchange Server 

 Sap ERP μέσω brtools. 

 Βάση δεδομένων Smallworld (σύστημα GIS) 

 Αρχεία απευθείας από file systems λειτουργικών συστημάτων (Linux & Microsoft 

Windows) 

Προδιαγραφές Νέου Συστήματος Backup 

Πίνακας 1 

 

Ειδικό Σύστημα Backup to Disk με deduplication 

Α/Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1  Να προσφερθεί ένα ειδικό σύστημα backup to disk για την 

τήρηση του συνόλου των αντιγράφων ασφαλείας. 

ΝΑΙ   

1.2 1 Αριθμός προσφερόμενων μονάδων. 2   

1.3  Μία μονάδα θα συνδεθεί στο κεντρικό Data Center του 

Οργανισμού και η άλλη σε χώρο που θα υποδειχθεί. 

ΝΑΙ   

1.4  Στην απομακρυσμένη μονάδα θα υπάρχουν μόνο τα replicated 

backup δεδομένα αρχικά χωρίς τους σχετικούς servers 

ανάκαμψης (DR system z δεν θα εγκατασταθεί ποτέ – στο DR 

δεν απαιτείται η διασύνδεση με το mainframe). 

ΝΑΙ   

1.5 2 Να αναφερθούν ο κατασκευαστής και το μοντέλο του 

προσφερόμενου συστήματος. 

ΝΑΙ   

1.6 3 Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου. ΝΑΙ   

1.7  Το προσφερόμενο σύστημα να αποτελεί συγκεκριμένο ενιαίο 

προϊόν και να μην προκύπτει από συνδυασμό ανεξάρτητων 

hardware και software. 

ΝΑΙ   

1.8  Να αναφερθεί η τοπολογία διασύνδεσης και να περιγραφεί 

αναλυτικά η λειτουργικότητα. 

NAI   

1.9 5 Το προσφερόμενο σύστημα να πληροί χαρακτηριστικά 

υψηλής διαθεσιμότητας (data availability). Να αναφερθεί η 

αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. 

NAI   

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ    



1.10 7 Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει τεχνολογία data 

deduplication. 

ΝΑΙ   

1.11  Να καλύπτει τις backup απαιτήσεις του ΙΒΜ System z και των 

open συστημάτων του Οργανισμού. 

NAI   

1.12  Να υποστηρίζει source και target deduplication σε συνδιασμό 

με το προσφερόμενο backup λογισμικό. 

NAI   

1.13  Να υποστηρίζει όλες τις γνωστές archiving εφαρμογές με 

hardware enforced data retention. 

NAI   

1.14  Να  υποστηρίζει διασυνδεσιμότητα μέσω FC/VTL, IP/NFS & 

CIFS, FICON, η κάποιου άλλου πρωτοκόλλου με αντίστοιχη 

περιγραφή. 

ΝΑΙ   

1.15  To deduplication να είναι global (source & target deduplicated  

δεδομένα σε οποιοδήποτε VTL, network share ή άλλο backup 

device να αποθηκεύονται μόνο μία φορά).  

ΝΑΙ   

1.16 8 Να αναλυθεί ο μηχανισμός data deduplication, Να γίνει 

αναλυτική αναφορά στον τρόπο υλοποίησης και την 

αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται.  

ΝΑΙ   

1.17  Το προσφερόμενο σύστημα  είναι συμβατό με όλα τα  

καθιερωμένα λογισμικά backup (όπως EMC Networker,  IBM 

TSM, Veritas Netbackup, κλπ). 

Επίσης, να δοθεί πλήρης λίστα υποστηριζόμενων λογισμικών.  

ΝΑΙ   

1.18  Να αναφερθούν και αναλυθούν άλλες δυνατότητες χρήσης 

του συστήματος (απευθείας χρήση από εφαρμογές όπως 

Oracle, SAP…, archiving εφαρμογές…) 

ΝΑΙ   

1.19  Ενσωμάτωση μηχανισμών εξασφάλισης της ακεραιότητας 

των δεδομένων (data integrity) που εισάγονται για 

αποθήκευση στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο.  

Ο μηχανισμός αυτός να υποστηρίζει τον έλεγχο της 

ορθότητας των δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή απαιτηθεί. 

Επιπρόσθετα, να αναλυθεί ο μηχανισμός που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

NAI   

1.20  Να διαθέτει hardware data remote replication με encryption 

(από ένα σύστημα σε άλλο απομακρυσμένο) μέσω TCP/IP 

πρωτοκόλλου . 

ΝΑΙ   

1.21  Κατά το data remote replication να μεταφέρονται 

κρυπτογραφημένα μόνο τα νέα deduplicated blocks στο 

απομακρυσμένο σύστημα.  

NAI   

1.22  Υποστήριξη bandwidth management για το  data remote 

replication ανάλογα με ώρα και ημέρα. 

NAI   

1.23  Να υποστηρίζει τη δημιουργία snapshots ΝΑΙ   

1.24  Να υποστηρίζει κρυπτογράφηση των αποθηκευμένων 

δεδομένων ώστε ακόμη και με απώλεια των δίσκων να μην 

μπορούν αυτά να ανακτηθούν (encryption at rest). 

   

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

1.25  Να διαθέτει FC θύρες 8Gbps - για διασύνδεση με το SAN. ≥ 4   

1.26  Θύρες διασύνδεσης 1 Gigabit Ethernet. ≥ 4   



1.27  Θύρες διασύνδεσης 10 Gigabit Ethernet >=2   

1.28  Θύρες διασύνδεσης 8 Gbps FICON (μόνο το ένα σύστημα της 

παραγωγής). 

>=1   

1.29  Ταχύτητα εγγραφής των backup δεδομένων στο σύστημα (με 

inline deduplication). 

≥20 ΤΒ/hour   

1.30  Mimimum restore throughput ανά εφαρμογή ή/και file σύστημα 

100ΜΒ/sec για τουλάχιστον τρία παράλληλα restore 

(>300MB/sec aggregate restore throughput). 

   

1.31  Applications single stream restore throughput. >100 MB/sec   

1.32  Προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα . ≥  70 ΤΒ   

1.33  Μέγιστη επεκτασιμότητα σε ωφέλιμη χωρητικότητα (χωρίς 

αναβάθμιση μοντέλου ή προσθήκη κεφαλών/controllers) 

≥ 180 ΤΒ   

1.34  Να υποστηρίζει την παράλληλη/ταυτόχρονη δημιουργία 

τουλάχιστον 150 αντιγράφων ασφαλείας σε αυτό. 

ΝΑΙ   

1.35  Να διαθέτει global hot spare δίσκους  ΝΑΙ   

1.36  Να υποστηρίζει dual disk parity. ΝΑΙ   

1.37 Y Υποστήριξη tape library emulation με LTO drives  

(open systems). 

ΝΑΙ   

1.38  Υποστήριξη tape library emulation με 3490/3590 drives (IBM 

system z). 

   

1.39  Μέγιστος αριθμός ιδεατών tape drives. ≥  128   

 Διαχείριση/παρακολούθηση εξοπλισμού    

1.40  Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από το 

απαραίτητο λογισμικό κεντρικής διαχείρισης μέσω γραφικού  

περιβάλλοντος (GUI).  

ΝΑΙ   

1.41  Υποστήριξη  για πλήρη απομακρυσμένη διαχείριση του 

συστήματος μέσω TCP/IP.Να γίνει αναφορά στις 

προσφερόμενες δυνατότητες. 

ΝΑΙ   

1.42  Το προσφερόμενο σύστημα σε περίπτωση βλάβης να 

ειδοποιεί αυτόματα τον διαχειριστή (Administrator) και τον 

Ανάδοχο ή κατασκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής 

λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

1.43  Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με γνωστές 

πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, Unicenter, κλπ). 

ΝΑΙ   

1.44  Ο κατασκευαστής του αποθηκευτικού συστήματος να 

προσφέρει υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης και 

υποστήριξής τουλάχιστον καθ’ όλη τη διάρκεια της 

προσφερόμενης υποστήριξης. Να περιγραφεί αναλυτικά. 

ΝΑΙ   

1.45  Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών στοιχείων για την 

δραστηριότητα και τις επιδόσεις λογικών και φυσικών 

συσκευών σε ανάλογα χρονικά διαστήματα και παραγωγή 

στατιστικών αναφορών με δυνατότητα επιλογής της χρονικής 

περιόδου. Να περιγραφεί αναλυτικά 

ΝΑΙ   



1.46  Διαστάσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας 
 

  

1.47  Τα συστήματα (2) να προσφερθούν εντός ικριώματος   ΝΑΙ   

1.48  Να αναφερθούν οι απαιτήσεις θερμοαπαγωγής σε τυπική 

λειτουργία (BTUs/hr) τόσο για την προσφερόμενη σύνθεση όσο 

και για την μέγιστη. 

ΝΑΙ 

  

1.49  Να αναφερθεί η συνολική απαίτηση ισχύος ρεύματος (σε W 

στα 220V) σε κατάσταση τυπικής και μέγιστης λειτουργίας τόσο 

για την προσφερόμενη σύνθεση όσο και για την μέγιστη.. 

ΝΑΙ 

  

1.50  Να αναφερθεί το συνολικό βάρος του προσφερόμενου 

συστήματος καθώς και το επιμέρους βάρος κάθε rack(σε κιλά) 

τόσο για την προσφερόμενη σύνθεση όσο και για την μέγιστη. 

ΝΑΙ 

  

1.51  Να αναφερθούν οι μηχανισμοί διασφάλισης χαμηλής 

κατανάλωσης ρεύματος και ψύξης. 

ΝΑΙ 
  

1.52  Να αναφερθούν τα πρότυπα συμμόρφωσης (compliance 

regulations) 

ΝΑΙ 
  

 Υποστήριξη - Εκπαίδευση 
 

  

1.53  Τα συστήματα θα παραδοθούν, τοποθετηθούν, και 

παραμετροποιηθούν όπως απαιτείται προς χρήση από το IBM 

System z και τα Open Systems/Backup sw. 

NAI   

1.54  Χρονικό διάστημα προσφερόμενης υποστήριξης για εργασία 

και ανταλλακτικά. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

τεκμηριώσει τη δυνατότητά του για την παροχή αυτής της 

εγγύησης. 

3 έτη   

1.55  Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται και να εκτελείται από την 

κατασκευάστρια εταιρεία του προσφερόμενου αποθηκευτικού 

συστήματος 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 

ημέρες το χρόνο. 

NAI   

1.56  365x7x24 τηλεφωνική υποστήριξη. NAI   

1.57  Ανταπόκριση σε περίπτωση προβλήματος μέσα σε 4 ώρες. ΝΑΙ   

1.58  Να παρασχεθεί εκπαίδευση από τον κατασκευαστή σε 5 

άτομα. 

ΝΑΙ   



Πίνακας 2 

Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

2.1  Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. ΝΑΙ   

2.2  Πιστοποιητικό ποιότητας ISO-9001 για τον κατασκευαστή. NAI NAI   

 Εξυπηρετητής – Backup server    

2.3  
Να προσφερθούν ένας εξυπηρετητής για την λειτουργία του 

συστήματος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας 

ΝΑΙ 
  

2.4  Αριθμός εξυπηρετητών 1   

2.5  CPU cores ≥8   

2.6  RAM memory ≥16GB   

2.7  local mirrored Hard Disks ≥100GB   

2.8  Network Connections ≥ 2 x1 Gbps   

2.9  SAN connections FC 8Gbps ≥2   

 Λειτουργικότητα     

2.10  
Το προσφερόμενο λογισμικό πρέπει να συνεργάζεται πλήρως 

με το προσφερόμενο ειδικό σύστημα για backup to disk. 

ΝΑΙ 
  

2.11  

Να προσφερθούν άδειες χρήσης για την προστασία 20ΤΒ 

δεδομένων που βρίσκονται σε διάφορα λειτουργικά 

συστήματα, βάσεις δεδομένων και εφαρμογές σε φυσικούς και 

εικονικούς servers. Σε περίπτωση που η αδειοδότηση γίνεται 

με βάση το συνολικό μέγεθος των αντιγράφων ασφαλείας που 

διατηρούνται να θεωρηθεί ότι είναι 15 φορές περισσότερα από 

τον προστατευόμενο χώρο (300ΤΒ). 

ΝΑΙ 

  

2.12  

Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες του λογισμικού και 

ειδικότερα πως προσφέρονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

λήψης αντιγράφων ανάλογα με τις πολιτικές που θέλει να 

εφαρμόσει η εταιρεία  

ΝΑΙ 

  

2.13  

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων μέσω του δικτύου Fibre 

Channel (SAN) – η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να 

γίνεται μέσω του SAN με source και target dedupliaction για τα 

λειτουργικά συστήματα και τις εφαρμογές.. 

ΝΑΙ 

  

2.14  

Υποστήριξη λήψης αντιγράφων μέσω του Ethernet δικτύου – η 

μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με source και 

target dedupliaction για τα λειτουργικά συστήματα και τις 

εφαρμογές. 

ΝΑΙ 

  

2.15  

Λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας κατ΄ ελάχιστο με τους 

παρακάτω τρόπους:  

 Full backup 

 Incremental backup 

NAI 

  

2.16  Τα αντίγραφα ασφαλείας να δημιουργούνται απευθείας από NAI   



Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

τους servers που προστατεύονται προς το ειδικό σύστημα για 

backup to disk (χωρίς τα δεδομένα να περνούν από  άλλους  

servers) μέσω του LAN και του SAN. 

2.17  
Υποστήριξη του προτύπου NDMP για προστασία NAS 

συστημάτων. 

NAI 
  

2.18  

Δημιουργία χρηστών και ομάδων χρηστών με διαφορετικές 

αρμοδιότητες και δικαιώματα στη διαχείριση και χρήση του 

backup λογισμικού. 

ΝΑΙ 

  

2.19  
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για αρχεία ακόμα και όταν 

αυτά χρησιμοποιούνται (open). 
ΝΑΙ   

2.20  

Να διαθέτει αναφορές για την εκτέλεση κάθε εργασίας λήψης/ 

αποκατάστασης εφεδρικών αντιγράφων που έχει 

πραγματοποιηθεί ώστε να είναι εύκολη η σε βάθος ανάλυσή 

τους. Εξαγωγή των αναφορών κατ΄ ελάχιστο σε μορφότυπους 

HTML και CSV. 

ΝΑΙ 

  

2.21  

Δυνατότητα αποκατάστασης (restore) των δεδομένων σε 

διαφορετικό σημείο ή σύστημα, από αυτό από το οποίο είχε 

γίνει η λήψη του αντιγράφου ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

  

 Ασφάλεια 

2.22  
Υποστήριξη κρυπτογράφησης δεδομένων  κατά τη διάρκεια 

της μεταφοράς τους μέσω δικτύου  

ΝΑΙ 
  

 Αποδοτικότητα 

2.23  Υποστήριξη συνθετικών backup και block based backup. ΝΑΙ   

2.24  Υποστήριξη backup σε δίσκους και μετά σε κασέτες. ΝΑΙ   

2.25  

Υποστήριξη συνέχισης backup από το σημείο που διεκόπη 

(backup resume) μετά από διακοπή backup λόγω 

προβλήματος 

ΝΑΙ 

  

2.26  

Σε συνεργασία με τις replication δυνατότητες του ειδικού 

backup to disk συστήματος, πρέπει να υποστηρίζεται η 

μεταφορά των αντιγράφων ασφαλείας στο απομακρυσμένο 

backup to disk σύστημα και ο backup server να γνωρίζει την 

ύπαρξη των απομακρυσμένων αντιγράφων τα οποία πρέπει 

να ακολουθούν την δική τους ανεξάρτητη πολιτική.  

NAI 

  

2.27  

Να υποστηρίζει την διενέργεια online backup από όλες τις 

γνωστές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων (Oracle, MS SQL, 

MS Exchange,  DB2…) 

NAI 

  

2.28  
Να υποστηρίζει όλες τις δυνατότητες και APIs που προσφέρει 

το λογισμικό VMWARE (image backup, change block tracking ) 

ΝΑΙ 
  

2.29  Να υποστηρίζει VMware change block tracking και στο restore NAI   

2.30  

Να υποστηρίζει την άμεση πρόσβαση και ενεργοποίηση των 

backed up VMs από το ειδικό backup to disk σύστημα και την 

μεταφορά του με vmotion στον VMware cluster. 

 

  



Λογισμικό Δημιουργίας Αντιγράφων Ασφαλείας για τα open systems 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Αναφορές 

2.31  
Παροχή λεπτομερών αναφορών για τα backups, tapes, drives, 

Libraries 

ΝΑΙ 
  

 Διαφορετικά Περιβάλλοντα 

2.32  

Υποστήριξη του backup λογισμικού για εγκατάσταση και 

προστασία στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα. Solaris, 

ΑΙΧ, HP-UX, Windows, Linux. καθώς και η δυνατότητα 

ανάκτησής τους (Λειτουργικό & δεδομένα), σε διαφορετικά 

συστήματα (διαφορετικό hardware).  

ΝΑΙ 

  

2.33  
Τα source & target deduplicated δεδομένα να αποθηκεύονται 

στο  προσφερόμενο ειδικό σύστημα για backup to disk. 

NAI 
  

 Διαχείριση/παρακολούθηση εξοπλισμού    

2.34  Το backup λογισμικό πρέπει να διαχειρίζεται μέσω γραφικού  

περιβάλλοντος (GUI) αλλά και από command line.  

ΝΑΙ   

2.35  Το λογισμικό σε περίπτωση βλάβης να ειδοποιεί αυτόματα τον 

διαχειριστή (Administrator) και τον ανάδοχο που παρέχει την 

υποστήριξη. 

ΝΑΙ   

2.36  Καταγραφή ιστορικών και online στατιστικών στοιχείων για την 

δραστηριότητα και τις επιδόσεις των αντιγράφων ασφαλείας. 

Να περιγραφεί αναλυτικά 

ΝΑΙ   

2.37  Υποστήριξη πρωτοκόλλου SNMP για ολοκλήρωση με γνωστές 

πλατφόρμες διαχείρισης (OpenView, Tivoli, Unicenter, κλπ). 

ΝΑΙ   

 Εκπαίδευση - Τεχνική Υποστήριξη    

2.38  Χρονικό διάστημα προσφερόμενης υποστήριξης. 3 έτη   

2.39  Να παρασχεθεί εκπαίδευση σε 5 άτομα. ΝΑΙ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 3 

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης 

Α/Α 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

 Γενικά Χαρακτηριστικά 

3.1  

Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρασχεθούν από 

πιστοποιημένους μηχανικούς σε όλα τα προϊόντα που 

προσφέρονται  

ΝΑΙ 

  

3.2  

Οι μηχανικοί θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 5-ετή 

εμπειρία  

 

NAI 

  

 Εξυπηρετητής – Backup server    

3.3  

Πλέον της εμπειρίας στα προσφερόμενα προϊόντα, θα πρέπει 

να διαθέτουν αντίστοιχη εμπειρία και πιστοποίηση σε  

a. Red Hat Certified Engineer (RHCE) 

b. Microsoft Certified Systems Administrator 

(MCSE) 

c. IBM Certified Specialist – (Storwize 

V7000)   

ΝΑΙ 

  

3.4  

Να προσφερθούν διακριτά τρείς ανθρωπομήνες για την 

υλοποίηση των πολιτικών backup της ΔΕΔΗΕ, από μηχανικούς 

με τις παραπάνω πιστοποιήσεις & εμπειρία.  

ΝΑΙ 

  

3.5  

Να παρασχεθούν όλες οι υπηρεσίες εγκατάστασης και αρχικής 

παραμετροποίησης που θα θέτουν το σύνολο του εξοπλισμούς 

(VTL, Backup server, λογισμικό) σε πλήρη ετοιμότητα και 

λειτουργία. 

ΝΑΙ 

  

 

 


