
 

EMC Storage VNX Series 

در عصر تکنولوژی و فناوری اطالعات،به دلیل اهمیت بسیار باالی داده ها، ذخیره سازی اطالعات به عنوان مهمترین 

در این میان . شاخص شناخته میشود که به همین سبب شرکت های زیادی را به فعالیت در این زمینه واداشته است

بزرگترین  و پرچمدار سیستم های ذخیره سازی داده های دیجیتالی در جهان شناخته به عنوان   EMC شرکت بزرگ

 .میشود

 EMC،از نامداران سیستم های عالوه بر طراحی و ساخت اَبَرسیستم های ذخیره سازی اطالعات Backup 

،Recovery  و Archiving م این مهم، استفاده یکی از اساسی ترین و جدیدترین تکنولوژی ها برای انجا. نیز میباشد

 .باشد می ( cloud computing) از رایانش ابری

 EMCبا سرعت بخشیدن به مسیر استفاده از این تکنولوژی، به ذخیره سازی ، مدیریت ، حفاظت و تحلیل 

  .که اطالعات آن میباشد، از طریقی سریعتر، امن و مقروم به صرفه کمک میکند ارزشمندترین دارایی یک سازمان،

  

 : مخاطبین دوره

 مدیران پایگاه داده

 IT مدیران

 مدیران سیستم های ذخیره سازی

 مدیران سیستم های مجازی سازی

 Storage کارشناسان و فعاالن در زمینه

  

 

 



          :سرفصل های دوره 

Storage Design 

Implement Unisphere security 

              Configure a VNX storage system 

              Manage host access to storage with Access Logix 

              Describe common host integration tasks and concepts 

              Integrate a Windows host with a VNX Block Storage system 

              Integrate a Linux host with a VNX Block Storage system 

              Describe the process to integrate ESXi with a VNX Block Storage system 

              Implement advanced storage features 

              Configure Event Monitor and Alerts 

              Configure Unisphere Analyzer 

              Describe VNX SnapView principles 

              Deploy and manage VNX SnapView snapshots 

              Deploy and manage VNX SnapView clones 

  



 

 

EMC Information Storage and Management V3 

  

ذخیره سازی اطالعات به عنوان مهمترین در عصر تکنولوژی و فناوری اطالعات، به دلیل اهمیت بسیار باالی داده ها، 

در این میان . شاخص شناخته میشود که به همین سبب شرکت های زیادی را به فعالیت در این زمینه واداشته است

به عنوان بزرگترین  و پرچمدار سیستم های ذخیره سازی داده های دیجیتالی در جهان شناخته   EMC شرکت بزرگ

 .میشود

EMC  بر طراحی و ساخت اَبَرسیستم های ذخیره سازی اطالعات،از نامداران سیستم های الوهع Backup ،Recovery 

یکی از اساسی ترین و جدیدترین تکنولوژی ها برای انجام این مهم، استفاده از رایانش . نیز می باشد  Archiving و 

 .میباشد ( cloud computing) ابری

 EMCستفاده از این تکنولوژی، به ذخیره سازی ، مدیریت ، حفاظت و تحلیل با سرعت بخشیدن به مسیر ا

 .ارزشمندترین دارایی یک سازمان،که اطالعات آن میباشد، از طریقی سریعتر، امن و مقروم به صرفه کمک میکند

  

 :اهداف دوره 

آنها در تکنولوژی های مجازی  بررسی معماری سیستم های ذخیره سازی و عناصر کلیدی در دیتا سنتر و همچنین کاربرد 

و سیستم  RAID زیر ساخت ذخیره سازی که شامل logical بررسی اجزای فیزیکی و Cloud Computing سازی و

 .های ذخیره سازی هوشمند می باشد

 Unified Storage ,FCOE ,Object Based ,IP-SAN ,FC-SAN :مثل  Network بررسی تکنولوژی های

 Backup & Replication در زمینه راه حل های Business Continuity بررسی

 Cloud Computing آشنایی و بررسی عناصر زیرساخت ذخیره سازی در



 SAN آشنایی با ملزومات و راه حل های امنیتی حوزه

 آشنایی با مدیریت و مانیتورینگ زیرساخت ذخیره سازی

 

 :مخاطبان دوره 

 Storage کارشناسان و فعاالن در زمینه

 IT مدیران

 

 :پیشنیاز دوره 

  آشنایی با مفاهیم پایه شبکه

 تجربه کار با سیستم عامل

 تجربه کار با سیستمهای ذخیره سازی داده

  

  

 : سیالبس

Storage System  

Information Storage, Virtualization, and Cloud Computing 

Key Data Center Elements 

Compute, Application, and Storage Virtualization 

Disk Drive and Flash Drive Components 

Performance 

RAID 

Intelligent Storage System and Storage Provisioning Including Virtual Provisioning 

  

Storage Networking Technologies 



Fibre Channel SAN Components, FC Protocol, and Operations 

Block Level Storage Virtualization 

iSCSI and FCIP as an IP-SAN Solutions 

Converged Networking Option: FCoE 

Network Attached Storage (NAS): Components, Protocol, and Operations 

File-Level Storage Virtualization 

Object-Based Storage and Unified Storage Platform 

  

Backup, Archive, and Replication 

Business Continuity Terminologies, Planning, and Solutions 

Clustering and Multipathing Architecture to Avoid Single Points of Failure 

Backup and Recovery: Methods, Targets, and Topologies 

Data Deduplication and Backup in Virtualized Environment 

Fixed Content and Data Archive 

Local Replication in Classic and Virtual Environments 

Remote Replication in Classic and Virtual Environments 

Three-Site Remote Replication and Continuous Data Protection 

  

Cloud Computing 

Characteristics and Benefits 

Services and Deployment Models 

Cloud Infrastructure Components 

Cloud Migration Considerations 

  

 Securing and Managing Storage Infrastructure  



Security Threats and Countermeasures in various domains 

Security Solutions for FC-SAN, IP-SAN, and NAS Environments 

Security in Virtualized and Cloud Environments 

Monitoring and Managing Various Information Infrastructure Components in Classic and Virtual 

Environments 

Information Lifecycle Management (ILM) and Storage Tiering 

  

 

 


