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 hpتاریخچه ی  .1

 

برگرفته است یکی از   که نام خود را برگرفته از دو موسس آن به نام های هیولت و پاکارد HPشرکت 

برجسته ترین شرکت های فناوری اطالعات در امریکا می باشد که ساختمان مرکزی آن در دره 

 سیلیکون ایالت کالیفرنیا واقع گردیده است. 

تولید و عرضه ی پس از مدت کوتاهی اقدام به  کرداین شرکت که فعالیت خود را با فروش چاپگر آغاز 

 رایانه های قابل حمل و نرم افزارهای مدیریت شبکه نمود. رتمند،انواع سرور های قد

  

 HP  بدینوسیله ،اولین شرکت حوزه صنعت الکترونیک بود که در منطقه کالیفرنیا تأسیس شد و

به  HPها و صدها شرکت دیگر از این نوع گذاشته شد. امروزه شرکت سنگ بنای تأسیس و تکثیر ده

ومین قطب عظیم صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان عنوان دبه IBMعنوان رقیب سرسخت 

 است.گردیده مطرح 

 

 از مهمترین سرورهای تولید شده ی این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

 

 Proliant Rack Server (DL)  Proliant Blade Servers (BL) 

 Proliant Tower Servers (ML)  

 Options & Accessories  

 Memory, Security, NICS  

 Industry Standard Operating System 

 Proliant Scalable (SL)  

 Storage Products  

 Virtualization Management Software  

 Insight Control  

 System Insight Manager 
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 hpدوره های آموزشی  .2

 

هایی را در نظر گرفته است که این شرکت به منظور معرفی و نحوه ی کار محصوالت خود دوره 

 قه ی نصب،  راه اندازی و پشتیبانی از تجهیزات خود را آموزش می دهد.یدر این دوره ها  طر

تقسیم بندی  Network Toolsو  Server, Storage, Soft wareاین دوره ها به چهار دوره ی 

 تدریس می گردند. ساعت در چهار روز متوالی 23هر یک از این دوره ها طی مدت  می شوند.

 

 Serverدوره های  .2.1

 

 می باشند. Blade Serverو   ML,DL,SL این دوره های شامل دو بخش 

 

 Serving ML,DL Serversدوره ی  .2.1.1

 

 مضامین دوره 

 

 مفاهیم اولیه تکنولوژی کامپیوتر های صنعتی 

  معرفی اجزا سرور 

 معرفی اجزا و قطعات داخل سرور 

 CPU(Intel,AMD),Cache, Memory 

 System Broad, Storages, Chipset 

 Cooling, Power, Drive Arrays, I/O 

 پایداری اطالعات و رده های مختلف پایداری 

 اشکال های نرم افزاری و سخت افزاری 

 بررسی تکنولوژی عملکرد قطعات داخلی سرور 

  معرفی انواعRaid  و استفاده عملی از این نرم افزارArray Configuration Utility (ACU) 

  معرفی و بررسی  خانواده سرور هایHP 

 معرفی خانواده سرورهای سری HP (ML-DL-SL-Micro Server) 
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  معرفی خانواده سرورهای سزیBlade  (HP Blade System) 

  معرفی و آموزش کار با نرم افزارHP Bulletin 

 نصب سخت افزاری اولیه 

 نصب و پیکربندی اولیه سخت افزار 

 ن و تعویض قطعاتباز و بسته نمود 

  تست صحت و سالمت قطعات با استفاده از نرم افزارهایHP 

 )نصب نرم افزاری اولیه)عملی 

 نصب و پیکربندی سیستم عامل 

  نصب و پیکربندیSmart Start 

  پیکربندی از طریقRBSU 

  پیکربندی با استفاده ازILO 

 سرویس و عیب یابی 

  معرفی روش استاندارد عیب یابی  و رفع ایرادHP 

  ارتقاءFirmware 

 معرفی سایر ابزار ها و تکنیک های عیب یابی 

 معرفی منابع موجود برای مدیریت و عیب یابی سرورها 

 Server Options: 

  معرفی انواعRack ها 

  معرفی انواعUPS ها 

 معرفی نرم افزارمدیریتی 

 ( معرفی نرم افزارSIM)HP Insight Manager 

 ( معرفی و استفاده از نرم افزارOnline. Offline)  HP Insight Diagnostic 

 معرفی امکانات و ابزار مدیریتی  سیستم  عاملها 

 Learning Check 
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 HP آزمون هایجدول  .3

 پیش نیاز آزمونشماره  عنوان

Servicing hp Proliant ML/DL/SL servers T17 A+  

Servicing hp blade system solution T19 A+ , Network + 

Supporting hp Storageworks p2000 solutions K20 A+ , Network + 

Servicing hp network products Z12 Network + 
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