
 

   

Managing HPE 3PAR StoreServ I II III 

صه دوره سه دوره این دوره :خال صل هاي   سرف  به تمام مباحث مربوط به و StoreServ I II III شامل تمام 
، هشدارها، Performanceو  Space Explained همچونپرداخته خواهد شد، مواردي  HPE 3PAR  دستگاه

شــود. نصــف آموخته می Adaptive Flash Cache and Configuration Rebalancing یابی، ارتقاء وعیب
  .خواهد بود HPE 3PAR هاي عملی بازمان این کالسها به مباحث تئوري و نصف دیگر، به کار در آزمایشگاه
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 SANمفاهیم شبکه  آشنایی با :پیشنیاز

 :دورهو سرفصل اهداف 

 )Remote Copy )RCهاي با امکانات کلیدي، مزایا و برتري تسلط بر •
 RCانواع مختلف تجهیزات  تسلط بر  •
 Synchonous Long Distanceو مدهاي  Synchonous ،Periodic Asynchonousدرك تفاوت میان  •

)SLD( 
 )failureسناریوهاي مختلف خرابی ( •
 )Remote Copy Group )RCGبراي یک  failoverاجراي  •
 Remote Copyجهت مدیریت  CLI و  استفاده از کنسول مدیریت •
 Peer Persistenceهاي امکانات کلیدي، مزایا و برتري تسلط بر  •
 Peer Persistenceبه همراه  Quorum witnessمزایاي استفاده از یک  تسلط بر  •
 System Reporterیک  On-nodeو  Externalدرك تفاوت میان دو مدل  •
 System Reporterهاي به دست آمده از اجرا و تفسیر گزارش •
 System Reporterپیکربندي ایمیل هشدار درون  •
 sr *  System Reporter On-node هاي Commandاستفاده از  •
 )QoS( Quality of Service) و Priority Optimization )POمعرفی مزایاي  •
 POبحث پیرامون پیامدهاي اجراي  •
 CLI و  MCبا استفاده از  POکار با  •
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 System Reporterبا استفاده از  QoS) و نظارت بر alertاندازي هشداردهنده ها (راه •
 )Peer Motion )PMدلیل استفاده از  •
 PMمجموعه مزایاي استفاده از  •
 PMها در  ruleچگونگی پیکربندي  •
 Peer Motionهاي مربوط به مدیریت کردن پیکربندي •
 HPE 3PAR Online Migrationجهت  EVAامون مفاهیم گنجانده شده در بحث پیر •
 StoreServ Storage HPE 3PARچگونگی اجراي عملیات قرمز و سفید توسط  •
 هاي کامپوننتبحث پیرامون محدودیت •
 HPE 3PARمتعلق به  Cachingهاي توضیح الگوریتم •
 جود آمده از نظر عملکرديیابی مشکالت به وجهت عیب commands stat CLIاستفاده از  •
 System Tunerهاي استفاده از قابلیت •
 compactcpg) با استفاده از فرمان Spaceچگونگی باز پس گرفتن فضا ( تسلط بر  •
 شناسایی کاهش داده ها •
 شناسایی خطاها و نحوه ي برطرف کردن آنها •
 هابه دستگاه  GUI و CLI ازنحوه ي استفاده  •
• Explain how space is allocated and mapped 
 براي افزایش کارایی Adaptive Flash Cache استفاده از •

- Perform Rebalancing 
 توانایی ارتقاء سخت افزار و نرم افزار سیستم ذخیره سازي •
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