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ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների
ինստիտուտ, ցանցի սպասարկման խմբի ղեկավար՝

Նարինե Մանուկյան



ASNET-AM ցանցի մասին

Ստեղծվել է 1994թ.
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ASNET-AM ցուցանիշներ

• 3000+ օգտագործողներ
• Սերվերներ` 100+
• Օպտիկական կապուղի` 57+ km
• Անդամ-կազմակերպություններ (Members)` 65
• Փոխկապակցված քաղաքներ` 6
• Ելքային կապուղի` ավելի քան 1 Gbit/s
• GÉANT կապուղի` 1 Gbit/s
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ASNET-AM ծառայություններ
• Գրիդ և հաշվողական ռեսուրսներ
• Գիտական հրատարակությունների
համակարգ

• Հեռարձակում, հեռակոնֆերանսներ
• Հաղորդագրությունների համակարգ

(Mailinformer, Mail2SMS, WebSMS)
• Կրթության ռոումինգ (Eduroam)
• Ամպային պահոցներ
• Էլեկտրոնային ուսուցում
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Միջազգային համագործակցություն

• GÉANT ( The pan European data network
dedicated to the research and education
community)

• EaPConnect (Eastern Partnership Connect)
• EGI (European Grid Infrastructure)
• ISOC (Internet Society)
• RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network

Coordination Centre)
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Առցանց ծառայություններ՝
հետազոտություն և կրթություն



eduroam.am



eduroam.am



ASNET-AMամպային պահոցներ

drive.asnet.am



Անվճար գլոբալ ամպային պահոցներ
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15GB
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10GB 5GB 5GB

drive.asnet.am



Drive ծառայության առավելությունները

●Ներբեռնումները և վերբեռնումները ASNET-AM ցանցում

●Տեխնիկական օժանդակություն և արագարձագանք

●Արագություն և հուսալիություն, ASNET-AM ապահովում է

1Գբ/վրկանվտանգ և ֆիզիկապես առանձնացված կապուղի
●Լրացուցիչ ծախսերի բացակայություն

Ձեր հետազոտությունները մինչև 100ԳԲ
ծավալով անվտանգ կպահպանվեն

Հայաստանում

●Ներբեռնումները և վերբեռնումները ASNET-AM ցանցում

●Տեխնիկական օժանդակություն և արագարձագանք

●Արագություն և հուսալիություն, ASNET-AM ապահովում է

1Գբ/վրկանվտանգ և ֆիզիկապես առանձնացված կապուղի
●Լրացուցիչ ծախսերի բացակայություն

Ձեր հետազոտությունները մինչև 100ԳԲ
ծավալով անվտանգ կպահպանվեն

Հայաստանում

drive.asnet.am



filesender.asnet.am



Տեսակոնֆերանս

handipum.asnet.am



Տեսակոնֆերանս
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Մեդիա հոսքերի հեռարձակում

webconf.asnet.am
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Հասանելի շտեմարաններ
 ajm.asj-oa.am
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 astro.asj-oa.am
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Հետազոտական և կրթական
ինքնության հայկական ֆեդերացիա

Armenian Federation Identity for
Research and Education, AFIRE

afire.asnet.am
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ՇնորհակալությունՇնորհակալություն


