
 

 

 
 
 

 Information Storage Associate version 3(EMCISA V3)عنوان دوره

Exam Number: E05-001 
 

   :خالصه
گردید. زمینه های اصلی فعالیت این شرکت به دو دسته  سو توسط یکی از مدیران سابق شرکت اینتل تاسی 9191در سال  EMC شرکت

 VMware Virtualization)و زیر ساخت مجازی سازی (EMC Information Infrastructure) زیر ساخت اطالعاتی

Infrastructure)  یگردد. زیر ساخت مجازتقسیم می VMwareدر حقیقت کلیه محصوالت و سرویس های شرکت ، VMware  را

 تشرک خدمات و محصوالت هقرار گرفته است، در زیرمجموع EMC که با توجه به اینکه این شرکت تحت تملک ،تشکیل می دهد

EMC است گرفته قرار. 

 جامعی و متنوع محصوالت اطالعات، سازی ذخیره افزارهای نرم و تجهیزات زمینه در EMC شرکت اطالعاتی، هایزیرساخت بخش در

 EMC پیشرفته سازی ذخیره تجهیزات بزرگ، های شرکت رده در EMC VMAX پیشرفته و جامع سازی ذخیره تجهیزات قبیل از

VNX های محیط در پشتیبان نسخ تهیه جامع و متنوع محصوالت و بزرگ تا متوسط یها شرکت رده در Enterprise)بر مبتنی 

 فروش بازار از درصد 03 حدود شرکت این تا شده باعث محصوالت این پشتیبانی و امکانات کیفیت، .است داده ارائه بازار به( دیسک

شرکت سایر فروش میزان برابر دو از بیش فروش میزان این طوریکه به بگیرد، خود اختیار در را دیسک بر مبتنی سازی ذخیره سیستمهای

 .است زمینه این در رقیب های

 خواهید آشنا دیتاسنتر در( سازیذخیره)  storage هایزیرساخت به متعلق های کامپوننت از وسیعی طیف با دوره این در شرکت با شما

 هایفنّاوری انتخاب زمینه در آگاهانه هاییگیری تصمیم چگونه ،IT پیچیده شدت به ایهمحیط در که آموخت خواهید شما همچنین. شد

 سازیذخیره هوشمند هایسیستم از استفاده مزایای و هامعماری ها،فنّاوری با شما آشنایی زمینه دوره این. باشید داشته storage با مرتبط

 و block-based، file-based ، object-based هایسیستمدرایوها، ها و انواع سیستم های ذخیره سازی، هارد دیسک شامل

 .نمود خواهد آماده را Unified storageو   software-defined storage مانند یکپارچه سازهایذخیره

 

 ساعت 03 مدت دوره:



                                                                                                                                                                                                                          
 

  نياز: پيش

 اهها، شبکه و دیتابیسآشنایی با مبانی مربوط به معماری کامپیوتر، سیستم عامل

را دارند، به مراتب بهتر از سایرین قادرند تا مطالب مطرح شده  storageهای مربوط به زیرساختدر افرادی که سابقه فعالیت بخصوصی 
 .در این دوره را درک کنند

 

 مخاطب:

 های ذخیره سازی فعالیت کنند.افرادی که قصد دارند به عنوان مشاور، طراح و یا مجری پروژه
 .آشنا نیستند Storageهای مدرن که با تجهیزات و زیر ساخت ITه متخصصین با سابق

 .را بر عهده دارند Storageهای ها و سرویسکه وظیفه مدیریت زیرساخت ITمتخصصین با سابقه 
 .باشندمی Storageدانشجویان و متخصصینی که به دنبال فعالیت در حوزه 

 .های اطالعاتی هستندکارگیری زیر ساختریزی، طراحی، اداره کردن یا بهبرنامهکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم مسئول  ITهایتیم
 نمایند.اخذ را  EMCشرکت  EMCISAو بین المللی  ایمدرک حرفهقصد دارند اشخاصی که 

 

 اهداف دوره:
 در انتهای این دوره دانشجویان قادر خواهند بود:

 پیاده سازی کنند را طراحی و های آنهای دیتاسنتر و المانزیرساخت 

 های فناوریThird platform  شاملcloud ،big data ،social  وmobile  را 

 هاسازی آنسازی هوشمند و چگونگی پیادههای سیستم ذخیرهانواع مدل 

 Software-defined storage 

 سازی آنانهای گوناگون شبکه و چگونگی پیادهفناوری 

 های شبکه فناوریSAN های آنو پروتکل 

 های ذخیره سازهای فناوریDAS, NAS, SAN 

 های استفاده شده در هارد دیسک ها و هارد درایوهاتکنولوژی 

 وکار و آرشیو کردن راهکارهااستمرار کسب 

  انواع تهدیدات امنیتی گوناگون و کنترل کردن آن در زیرساختstorage 

 های فرآیندهای اصلی جهت مدیریت زیرساختstorage 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                          
 

 دوره: های اصلیرفصلس
Data Center Infrastructure (15%)  
Introduction to information storage  
Third platform technologies  
Data center environment  
Storage Systems (29%)  
Intelligent storage systems  
Block-based storage systems  
File-based storage system  
Object-based and unified storage system  
Software-defined storage  
Storage Networking Technologies (20%)  
Fibre Channel SAN  
Internet Protocol SAN  
Fibre Channel over Ethernet SAN  
Backup, Archive, and Replication (23%)  
Introduction to business continuity  
Backup and Archive  
Replication  
Security and Management Replication (13%)  
Securing storage infrastructure  
Managing storage infrastructure  

 

 

 

 البراتوار مورد نياز:
 این دوره نیاز به البراتوار ندارد.



                                                                                                                                                                                                                          
 

 گردد:مباحث زیر در این دوره مطرح می
1. EMCISA Introduction  
2. Intro to Storage Management  
3. Hosts and Applications  
4. Introduction to Connectivity  
5. Introduction to Storage Devices  
6. Disk Drive Components  
7. Disk Drive Performance  
8. Block vs. File vs. Object Level Data Access  
9. Direct-Attached Storage  
10. Storage Design Based On Disk Performance  
11. Disk Native Command Queuing  
12. Introduction to Flash Drives  
13. Concept in Action - ESXi  
14. Introduction to RAID  
15. RAID Techniques  
16. RAID Levels  
17. RAID and Performance  
18. Components of an Intelligent Storage System  
19. Storage Provisioning  
20. Concepts in Action - EMC Symmetrix and VNX  
21. Introduction to Fibre Channel  
22. Fiber Optic Cables and Connectors  
23. Fibre Channel Hardware and Ports  
24. FC Addressing and Flow Control  
25. FC Fabric Services  
26. Fabric Redundancy  
27. Zoning  
28. Domain IDs, NPIV, and NPV  
29. FC SAN Topologies  
30. Virtualization in SAN  
31. Concepts in Action - Connectrix and VPLEX  
32. IP SAN  
33. FCoE  
34. Network Attached Storage  
35. Concepts in Action - Isilon and VNX Gateway  
36. OSD, Unified Storage and Concepts in Action 
37. Business Continuity and Concepts in Action 
38. Backup, Archive, and Concepts in Action 
39. Local Replication and Concepts in Action 
40. Remote Replication and Concepts in Action 
41. Cloud Computing and Concepts in Action 
42. Securing Storage and Concepts in Action 
43. Managing Storage and Concepts in Action  
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