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» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

EMC VNX Block Storage Deployment and Management

 اعتبار دهنده: EMCپيش نياز: EMCISMمدت)ساعت(:  40 

معرفي دوره :
این دوره جهت كسب مهارتهای مدیریت , پيكربندی و یكپارچه سازی سيستم های 
ذخيره سازی سری VNX  كمپانی EMC می باشد. با توجه به اینكه این رده 
استوریج EMC به دو شكل File و Block  و یا Unified به مشتریان ارایه 
می گردد لذا دوره های اموزشی EMC  به صورت دوره های مختص فایل و یا 

Block و یاهر دو آنها یعنی Unified می باشد.

اهداف دوره :
دوره های EMC در سه سطح

 Associate Level, Specialist Level, Expert Level

تشكيل می شود كه دوره مورد نظر ما در سطح Specialist Level می باشد.
این دوره شامل 24  ساعت آموزش  و ۱6 ساعت   LAB می باشد. با توجه به 
اقبال باالی سری Block استوریج های VNX كمپانی EMC در كشور عزیزمان 

این دوره با اهداف زیر پيشنهاد می گردد.
EMC VNX ۱. پرورش متخصصان سيستم های ذخيره سازی خانواده

VNX2. آشنایی كامل با تكنولوژی های موجود بر روی رده
3. به كارگيری تكنولوژی های موجود بر روی VNX و ادغام سازی آنها با سيستم 

VMware عامل های ویندوز لينوكس و
FAST VP, FAST Cache مانند VNX 4. اموزش مباحث پيشرفته

5. مانيتورینگ
EMC VNX 6. آشنایی با معماری استوریج

7. اشنایی با نحوه طراحی ,  Capacity Planning  و Sizing  استوریج

مخاطبان دوره :
مدیران سيستم های ذخيره سازی
مدیران سيستم های مجازی سازی

مدیران دیتابيس
مدیران فروش 

كارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات 

EMC VNX Block Storage Deployment and Management

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از :
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيك  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :
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   Course Outline :

 • Implement Unisphere security 

 • Provision block-level storage

 • Manage host access to block storage

 • Perform basic host integration tasks for block storage

 • Integrate a Windows host to VNX block storage

 • Integrate a Linux host to VNX block storage

 • Describe VNX support for virtualized environments

 • Implement advanced storage features


