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Simorgh Web Access
مرورگر وب سيمرغ

HTTP Windows Client
مرورگر سيمرغ

HTTP Windows Client
مرورگر سيمرغ

Internet

Circulation Windows Client
مرورگر گردش امانات

Circulation Windows Client
مرورگر گردش امانات

Simorgh Web Access
مرورگر وب سيمرغ

Repository Windows Client
مرورگر منابع ديجيتال

Repository Windows Client
مرورگر منابع ديجيتال

Windows 2003/2008
Simorgh Database Server
سرور اطالعات
و سرور گردش امانات سيمرغ

Windows2003/2008
Simorgh Web Server
سرور وب سيمرغ

Windows 2003/2008
Simorgh Repository Server
سرور منابع ديجيتال سيمرغ

1 1نوسا )نرم افزار و سخت افزار ایران(

نیازمندیه�ای
سختافزاریونرمافزاری

سیستم جامع اطالع  رسانی
سیمرغ

پیکرهبندیشبکهسیمرغش�ماره2
سیستماماناتتکاستفادهکننده

 Windows 2003/2008 د     ر این نوع پیکره بند     ی از س��ه س��رور
یکی به عنوان س��رور پایگاه های کتابش��ناختی و هم به عنوان سرور 
گردش امانات و یکی به عنوان س��رور وب س��یمرغ و یکی به عنوان 

سرور منابع دیجیتال سیمرغ استفاد    ه می گرد    د    .
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سخت افزار

سخت افزار

نرم افزار

نرم افزار

H
TT

P 
W

in
do

w
s C

lie
nt

 &
 C

irc
ul

at
io

n
W

in
do

w
s C

lie
nt

 &
 R

ep
os

ito
ry

 C
lie

nt

حداقل

حداقل

مناسب

مناسب

مناسبحداقل

نرم افزار

سخت افزار

Core i7

Core i7

Intel Core2Duo 1.86 GHz

Intel Core2Duo 1.86 GHz

6 GB

12 GB

2 GB

4 GB

500 GB

1 TB

300 GB

500 GB

DVD Drive (Read/Write)

DVD Drive (Read/Write)

DVD Drive (Read/Write)

DVD Drive (Read/Write)

Windows 2003/2008 Server with Latest Microsoft   
Windows Updates 

Windows 2003/2008 Server with Latest Microsoft   
Windows Updates + SQL Server 2000/2008

Enterprise Edition

Intel Core2Duo 1.86 GHz Pentium 4 - 3.0 GHz

2 GB 1 GB

300 GB 40 GB

19” Wide 17” Wide

HP 2014 HP 1200

Microsoft Windows XP with Latest Microsoft
Windows Updates + Internet Explorer 8 with

latest Updates

پردازنده
حافظه

دیسکسخت
حافظهجانبی

سیستمعامل

پردازنده
حافظه

دیسکسخت
حافظهجانبی

سیستمعامل

پردازنده
حافظه

دیسکسخت
چاپگرلیزری

مانیتور

سیستمعامل

نوسا )نرم افزار و سخت افزار ایران(2

سیستم جامع اطالع رسانی

نیازمند     ی های سخت افزاری و نرم افزاریسیمرغ



سختافزاریکهازنظراقتصادیباتوجهبهشرایطروزبازارمقرونبهصرفهمیباشد
درجدولذیلبیانشدهاست.

پردازنده
حافظه

دیسکسخت
چاپگرلیزری

Core i5

6 GB

500 GB

HP 1320
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پشتیبانیTCP/IP بدونهیچمحدودیتیدرپورتهایبزرگتراز1023درشبکهاینترانت

پشتیبانیDCOM درشبکهاینترنتبرایسرویسامانت

Anonymous userمخصوصسیمرغتوسطVirtual directoryامکانمالحظه
ازهرنقطهدراینترنت

4

استفاد     ه محلی + اتصال به شبکه سیمرغ

عالوهبرنکاتفوقشرایطزیرنیزبایددرتمامیمواردرعایتشوند:
1-سرورهابایددارایدرگاهموازی(Parallel port)باشند.

2-سرورهابایدمختصسیمرغباشندونصبهرگونهنرمافزارکاربردییاسرویسهای
ویندوزبایدحتماباهماهنگیوتائیدمسئولینبخشپشتیبانیسیمرغصورتگیرد.

امکانایجادارتباطدوطرفه (Peer-Peer)درشبکهاینترنتباسایرسرورهای
سیمرغ.سرورهایسیمرغباپروتکلhttpوتوسطابزارهایموجوددر

MSXML Ver 3.5 یاباالتراینکارراانجاممیدهندکهدرIE6 SP1موجودهستند
وفقطکافیاستسرورhttp سیمرغبهنحومناسبدرشبکهاینترنت

Publishشود.

رعایتنکاتزیردرخصوصنحوهاستفادهازنرمافزارالزامیمیباشد.

1
پشتیبانیDCOM برایسرویسامانت2
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پشتیبانیTCP/IP بدونهیچمحدودیتیدرپورتهایبزرگتراز1023درشبکهاینترانت

پشتیبانیDCOM درشبکهاینترنتبرایسرویسامانت

Anonymous userمخصوصسیمرغتوسطVirtual directoryامکانمالحظه
ازهرنقطهدراینترنت

فقط استفاد     ه محلی

استفاد     ه محلی + استفاد     ه کاربران اینترنت از اطالعات مرکز

پشتیبانیTCP/IPبدونهیچمحدودیتیدرپورتهایبزرگتراز1023

تهران، خیابان سپهبد      قرنی، خیابان شاد     اب شرقی، پالک 4
نمابر: 79 29 8882 - 60 53 8883 تلفن/
info@nosa.com :پست الکترونیک نوسا )نرم افزار و سخت افزار ایران(3

نیازمند     ی های سخت افزاری و نرم افزاری
سیستم جامع اطالع رسانی

سیمرغ


