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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 

	Storage	Fundamentals(Storage+)

 اعتبار دهنده:  compTIAپیش	نیاز:		Net+,CCNAمدت(ساعت):  20
معرفی دوره :

و  امن  محلى  در  سازى  ذخیره  به  نیاز  و  اطالعات  چشمگیر  رشد  با  امروزه 
از  به آنها، نقش دستگاه هاى ذخیره سازى اطالعات را بیش  دسترسى سریع 
پیش آشکار نموده است. این سخت افزارها با امکانات متعدد توسط شرکت هاى 
مختلفى تولید و عرضه مى گردند. در این میان آشنایى با اصول و استانداردهاى 
رایج در دستگاه هاى ذخیره سازى اطالعات کمک شایانى به درك هرچه بهتر 
شرکت  توسط  فوق  دوره  نمود.  خواهد  ها  سیستم  این  معمارى  و  کارکرد  از 
در  پایه  مباحث  و  استانداردها  تمامى  و  گردیده  عرضه   CompTIA معتبر 
سخت افزارهاى موجود را در بر خواهد گرفت. این دوره پایه و اساس دوره هاى 

تخصصى بعدى در زمینه ذخیره سازى اطالعات مى باشد.

اهداف دوره :
دوره	فوق	در	برگیرنده	تمامى	مباحث	پایه	در	زمینه	ذخیره	سازى	اطالعات	بوده	و	
هیچ	شرکت	خاصى	را	مطرح	نمى	نماید.	غالبا	مطالب	مطرح	شده	در	مستندات	
شرکت	هاى	معتبر	مانند	EMCو	HP	برگرفته	از	استانداردهاى	موجود	مى	باشد.	
در	زمینه	طراحى,	نحوه	عملکرد	و	 پایه	 دوره	آشنائى	افراد	با	مباحث	 این	 از	 هدف	
خاص	عرضه	شده	در	دستگاه	هاى	رده	میانى	و	باال	شرکت	هاى	 همچنین	امکانات
دوره	افراد	آمادگى	 این	 از	طى	 معتبر	مانند	EMC,HP,NetApp	مى	باشد.	پس	
داشت.	 را	خواهند	 بر	محصول	خاصى	 تر	و	تمرکز	 دوره	هاى	تخصصى	 در	 شرکت	
همچنین	این	افراد	درك	بسیار	خوبى	از	نحوه	عملکرد	ذخیره	سازها	با	سرویس	هاى	
	Virtualization,	 Video	 Surveillance,	 Big	 Data, مانند	 مرتبط	

Solution	DR	Archiving,	خواهند	داشت.

مخاطبان دوره :
تمامى	افرادى	که	قصد	استفاده	از	دستگاه	ذخیره	سازى	اطالعات	بصورت	مستقل	
و	یا	در	ارتباط	با	سرویس	هاى	مختلفى	که	نیاز	به	دستگاه	ذخیره	سازى	اطالعات	را	دارا	هستند.		
افرادى	که	قصد	سپرى	نمودن	و	ورود	به		دوره	هاى	تخصصى	شرکت	هاى	مانند	

EMC,HP,NetApp	را	دارند.
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			Course	Outline	:   محتواي دوره :

(SAN(SAN Switch,SFP,HBA,FC Cables 7.شناخت اجزاء تشکیل دهنده
FCOE 8.شناخت و توضیح اجزاء تشکیل دهنده تکنولوژى

9.شناخت و تعریف Topolgy  ذخیره سازى DAS و پروتکل هاى مربوطه
10.شناخت و تعریف Topolgy  ذخیره سازى NAS و پروتکل هاى مربوطه

11.مقایسه و بحث درمورد Topology هاى مختلف
Midrange,Enterprise 12.معرفى و شناخت سخت افزارى ذخیره سازها  در رده
(iSCSI,FC)13.کارکرد عملى با ذخیره ساز و پیاده سازى پروتکلهاى توضیح داده شده
14.مباحث اولیه طراحى SAN و Redundancy در محیط هاى مجازى و فیزیکى

1.تعریف و مزایاى استفاده از ذخیره ساز
2.شناخت تکنولوژى هاى SATA,SAS,SCSI و نحوه عملکرد آنها

3.شناخت تکنولوژى دیسکهاى سخت (SCSI,SATA, SAS,SSD) بصورت جامع
4.شناخت و تعریف RAID Level استاندارد بصورت جامع

5.شناخت و بحث در مورد IOPS,RAID Performance و نحوه محاسبه طبق 
استاندارها و RAID Level موجود

6.شناخت و تعریف Topolgy  ذخیره سازى SAN و پروتکل هاى مربوطه

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 :


