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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

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

VMware VSAN v6x

اعتبار دهنده: VMwareپيش نياز: VCP-DCV  مدت)ساعت(:  14

معرفي دوره :
 این دوره برای كارشناسانی می باشد كه بر روی مطالب دوره های VCP-DCV تسلط 
 Hypervisor نسبی داشته و به دنبال پياده سازی ذخيره سازهای مبتنی بر
می باشد. این دوره برای كارشناسانی كه به دنبال پياده سازی دیتا سنتر مبتنی 

بر نرم افزار )SDDC( هستند حياتی می باشد.

اهداف دوره :
VSAN پياده سازی ذخيره ساز مبتنی بر نرم افزار

باالبردن كارایی زیر ساخت مجازی دیتاسنتر با استفاده از قابليت این ماژول
تسلط بر بهينه سازی كارایی این ماژول

عيب یابی مشكالت بوجود آمده

   Course Outline :

 • Overview – VMware Virtual SAN )VSAN( Fundamentals

 • What Is VMware Virtual SAN )VSAN(

 • How VSAN Fits Into the Software Defined Datacenter (SDDC)

 • Planning Virtual SAN )VSAN( Deployment

 • Installing VMware Virtual SAN )VSAN(

 • Configuring and Administering Virtual SAN

 • Monitoring Virtual SAN )VSAN(

 • Advanced Virtual SAN (VSAN) Concepts

 • Troubleshooting Virtual SAN )VSAN(

 • Running Virtual SAN )VSAN( in a Lab

مخاطبان دوره :
مدیران ،كارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوری اطالعات

Vmware Virtual Storage Area Network

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 :


