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Solicitação de Compra dos Servidores do Grupo de Controle 
 
No total, é solicitada a compra de dois servidores para o Grupo de Controle do LNLS, que 
hospedarão sistemas requisitados para o controle e monitoração do Sirius. Dentre as 
aplicações que rodarão nestas duas máquinas, destacam-se o arquivamento de variáveis, o 
servidor de alarmes e um repositório para persistência de projetos da área de engenharia 
do LNLS. Tais programas são essenciais ao nosso sistema e, portanto, devem rodar 24h em 
todos os 7 dias da semana. Deste modo, dois servidores são requisitados com o intuito de 
garantir a redundância, isto é, caso um deles sofra um eventual defeito, o outro garantirá 
que os sistemas continuem operando. Além disso, como o volume de dados gerado pelo 
arquivador será elevado (temos estimativas de ~9000GB/ano, quando o acelerador 
estiver operando completamente), uma grande quantidade de discos também foi 
especificada (16 discos de 8TB por máquina, somando 128TB). É importante observar que 
tais discos serão controlados por um controlador RAID dedicado e configurado com o 
nível 6 de redundância, capaz de assegurar a recuperação de dados caso até dois discos 
quebrem simultaneamente. Por fim, as fontes e fans são redundantes e hot-swap. 
 
No total, tivemos cotações das principais fabricantes do mercado nacional e internacional, 
sendo elas a Dell, HPE, Lenovo e Supermicro, sendo a última a que foi escolhida pela 
qualidade do produto, atestada por outros grupos que já adquiriram produtos deste 
fabricante, e, sobretudo, pela diferença de preço em relação às demais.  
 
Especificação Técnica dos Dois Servidores de Controle: 
 

• 1x SuperServer 6038R-E1CR16H (Black) 
• 2x BDW-EP 18C E5-2695V4 2.1G 45M 9.6GT QPI 
• 8x 64GB DDR4-2400 4Rx4 ECC LRDIMM 
• 2x Intel® Ethernet Converged Network Adapters X710 10GbE 
• 8x SFP+ transceiver 1G/10G Dual-rate Short Range 
• 16x Seagate 3.5”, 8TB, SAS 12Gb/s, 7.2K RPM, 256M, 512E, Performance 

(MAKARA+) 
• 2x Seagate Nytro XF1230, 480GB, SATA 6Gb/s, enterprise 2.5" (0.6 DWPD) 
• 1x Rear hot-swap drive bay for 2x 2.5" drives 
• 1x Garantia 3 anos onsite - 9x5 - SLA NBD 
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