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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 vRealize operations Manager 

اعتبار دهنده: VMware پيش نياز: Pack VMware VCP v6x-DCV 1 + VCP v6x-DCV 2مدت)ساعت(:  40

معرفي دوره :
ابزاری قدرتمند برای مانيتورینگ, ثبت و ایجاد رخداد و اعالن و حل مشكالت 
سمت  از  مختلف  پردازشهای  بينی  پيش   .vSphere در  پيجيده  و  روزمره 
 Vsphere ماشينهای مجازی و تقسيم آنها. برنامه ریزی و مانيتورینگ ظرفيت

و همچنين آناليز ریسكهای موجود. 

اهداف دوره :
 vRealize Operation Manager آشنایی با نرم افزار

راه اندازی و مدیریت آن به منظور مانيتورینگ
Vsphere تشخيص مشكالت در

متعادل نمودن مصرف منابع
ایجاد Alarm و همچنين action های مربوط به آنها

بررسی معماری مقياس پذیری و افزونگی در این سيستم

Install, Configure, Manage (v6x)

مخاطبان دوره :
Vsphere Administrators and System Administrators

ویژگی دوره :
 VMware سر فصل های دوره دقيقا مبتنی با سرفصل های ارائه شده توسط شركت

می باشد. 

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
طراحی شده توسط تيم اساتيد كاریار ارقام

 امتيازات دوره :

   Course Outline :   محتواي دوره :

9- آشنایی با متریك های مختلف مانيتورینگ

10- دسترسی كاربران

11- مانيتورینگ سيستم های عامل و برنامه های آنها

12- بسته های مدیریتی

13- معماری, مقياس پذیری و افزونگی

vRealize Operation Manager 14- راه اندازی

15- جایگزاری هوشمند برای پردازشهای مختلف

1- معرفی دوره

Vrealize Operation Manager 2- معرفی

Operations Manager 3- آشنایی با رابط كاربری

vRealize Operation Managers 4- مفاهيم

5- حل مشكالت 

6- برنامه ریزی ظرفيت

7- سياست گذاری

Alerts 8- ایجاد


