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« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

Implementing	HP	MSA	2000	Storage	Solutions	

 اعتبار دهنده: HPپیش	نیاز:	آشنایى با مبانى سیستم هاى ذخیره سازىمدت(ساعت):  20
معرفی دوره :

این دوره جهت کسب مهارتهاى مدیریت , پیکربندى و یکپارچه سازى سیستم هاى 
ذخیره سازى سرى MSA 2000  کمپانى HP مى باشد.

اهداف دوره :
این دوره شامل 10 ساعت آموزش و 6 ساعت LAB و 4 ساعت طراحى استوریج 
مى باشد. دوره مورد نظر ما در سطح  Introductory مى باشد. و اهداف آن 

به شرح زیر مى باشد.
Entry Level رده HP 1. پرورش متخصصان سیستم هاى ذخیره سازى خانواده

HP2. آشنایى کامل با تکنولوژى هاى موجود بر روى رده
3. به کارگیرى تکنولوژى هاى موجود بر روى HP و ادغام سازى آنها با سیستم 

VMware عامل هاى ویندوز لینوکس و
4. آشنایى با معمارى   سخت افزار 

5. آشنایى با نحوه طراحى ,  Capacity Planning  و Sizing  استوریج
HP 6. پرورش متخصصان فروش استوریج هاى

مخاطبان دوره :
مدیران سیستم هاى ذخیره سازى
مدیران سیستم هاى مجازى سازى

مدیران دیتابیس
مدیران فروش 

کارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات 

Implementing	HP	MSA	2000	Storage	Solutions	

			Course	Outline	:

	• Storage	Design
	• Product	Overview
	• Installation	and	Con iguration
	•MSA	Family	Management
	• Caching	and	ULP
	• Local	Replication
	• Remote	Snap
	•MSA	Troubleshooting,	Upgrading	and	Best	Practices
	• Servicing

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از :
    سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

     مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :


