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سیستمهای ذخیرهسازی و مدیریت اطالعات

عنوان کارگاه

())Information Storage and Management (ISM
سیستم های ذخیره سازی و مدیریت اطالعات ) ، (ISMتنها دوره آموزشی در نوع خود می باشد که می تواند خالء آگاهی و
دانش تخصصی موجود در خصوص تکنولوژی های متنوع و نوین ذخیره سازی اطالعات به ویژه در بخش محیط های مجازی
را پوشش دهد.
مطالب این دوره اطالعات جامعی را در خصوص تکنولوژی های ذخیره سازی اطالعات ارائه کرده و از این طریق نقش موثری

چکیده

در کمک به تصمیم گیری های آگاهانه در محیط در حال توسعه و پیچیده فنآوری اطالعات ایفا می نماید.
این دوره درک عمیقی در خصوص تکنولوژی های ذخیره سازی اطالعات ایجاد کرده و مخاطب را برای آموزش و یادگیری
مفاهیم و چهارچوب های پیشرفته تر و راهبری تجهیزات مربوطه آماده می سازد.
مخاطبین این دوره با معماری ها ،امکانات و مزایای بهره برداری از سیستم های هوشمند ذخیره سازی اطالعات و دانش زیر
ساخت های شبکه و ارتباطات مختص به آنها نظیر  IP SAN ،FC SANو  FCoEآشنا می گردند.
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فارسی
شنبه  10آبان  – 1313ساعت  8الی  4( - 12ساعت)
این دوره برای تمامی کارشناسان  ITکه هرگونه مسئولیتی در راهبری و نگهداری مراکز داده و سیستم های ذخیره سازی
اطالعات دارند مفید می باشد.
آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد
مهندس ایمان مجتهدین یزدی
انتظار می رود متقاضیان این دوره آشنایی الزم با مقدمات شبکه ،تکنولوژی سرور و  VMwareرا داشته باشند.
الکترونیکی و آنالین (بهصورت حضوری برگزار نمیشود)
 000000ریال
گواهینامه حضور در کارگاه برای شرکتکنندگان صادر میشود.
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Introduction to Information Storage



Data Center Environment



Data Protection: RAID



Fiber Channel Storage Area Networks



IP SAN and FCoE



Introduction to Business Continuity



Backup and Archive

 Cloud Computing
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