
                              

www.Cdigit.com

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.

EMC Information Storage and Management (EMCISM)

 اعتبار دهنده: EMCپيش نياز: نداردمدت)ساعت(:  30 
معرفي دوره :

دوره)Information Storage and Management (ISM یكی از معدود 
دوره های آموزش سيستم های ذخيره سازی می باشد كه ساختار سيستم های 
ذخيره سازی در فضای كالسيک و مجازی مدرن دیتاسنتر های امروزی را توضيح 
می دهد. و آماده سازی دانشجویان برای حضور در دوره های پيشرفته استوریج را 
انجام می دهد. این دوره شامل دو دوره مبانی سيستم های ذخيره سازی و مبانی شبكه های 
ذخيره سازی می باشد  كه راجع به ساختار استوریج و كامپوننت های تشكيل دهنده 
آن  و شبكه سيستم های ذخيره سازی و انواع آن و تكنولوژی های مرتبط با آن از قبيل

RAID, ILM, FC, iSCSI,SAN, NAS, Zoning, Replication صحبت 

می كند این دوره برای متخصصان حوزه سيستمی, دانشجویان, مدیران فروش, 
متخصصان مجازی سازی و … می باشد.

اهداف دوره :
آشنایی با ساختار سيستم های ذخيره سازی

آشنایی با انواع RAID  و پارامترهای با اهميت در انتخاب آن
NAS و SAN آشنایی با

آشنایی با روش های محافظت از دیتا
Lifecycle Management آشنایی با

آشنایی با انواع استویج های موجود
آشنایی با تكنولوژی های نوین استوریج های امروزی

مخاطبان دوره :
مدیران سيستم های ذخيره سازی
مدیران سيستم های مجازی سازی

مدیران دیتابيس
مدیران فروش 

كارشناسان و دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات 

EMC Information Storage and Management (EMCISM(
» این دوره مختص برند  EMC نمی باشد و مبانی های مشترک مورد نياز همه سيستم های ذخيره سازی را تحت پوشش قرار می دهد «

   Course Outline :   محتواي دوره :
 • Introduction to Information Storage
 • Third Platform Technologies
 • Data Center Infrastructure
 • Intelligent Storage Systems
 • Block-based Storage System
 • File-based Storage System
 • Object-based and Unified Storage
 • Software-defined Storage
 • Fibre Channel SAN

 • Internet Protocol SAN
 • Fibre Channel over Ethernet SAN
 • Introduction to Business Continuity
 • Backup and Archive
 • Replication
 • Securing the Storage Infrastructure
 • Managing the Storage Infrastructure

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 انفورماتيک  

    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 :


