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سرفصل هطالب
.1

هعرفی و لسوم استفاده از ساهانههای ذخیرهسازی
 تاسیخچٍ سيشُای رخیشٌساصی دادٌ

 مقایسٍ سیش کاسائی دیسکَا ي پشداصوذٌَا
 بشسسی قاوًن  Amdahlدس ساماوٍَای رخیشٌساص دادٌ
 معماسی سيش رخیشٌساصی مبتىی بش خذمتگضاس

 .2هعواری روش ذخیرهسازی هبتنی بر ساهانه ذخیرهساز داده
 .3هعواری و پیکربندی ورودی/خروجی در زیرساهانه دیسک
 .4هعیارهای کیفی وکوی ساهانههای ذخیرهسازی داده
 پُىای باوذ ،صمان پاسخ ،دستشسیپزیشی ،قابلیت سشيیس ،قابلیت تًسعٍپزیشی
 .5انواع پیکربندی دیسکها در ساهانههای ذخیرهسازی داده
RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 
 بشسسی کاسایی خًاوذن ،کاسایی وًشته ي دستشسی پزیشی
 .6طراحی یک ساهانه پیطرفته ذخیرهساز داده
 طشاحی Backend

 طشاحی Front-End

 طشاحی ساماوٍ حافظٍ
 .7روند جریاى داده در ساهانههای ذخیرهساز داده
 خًاوذن ،وًشته ي کپی دادٌ

هقطغ:

کارضناسی ارضد

هننیازها:

-

 بررسی ویژگیهای پیطرفته ساهانههای ذخیرهساز داده.8
Remote Mirroring
Instant Copies
Data Migration
LUN Masking






 حافظه نهاى در ساهانههای ذخیرهساز داده.9
ٌ بشسسی ساختاس حافظٍ وُان دس ساماوٍَای رخیشٌساص داد

 مقایسٍ ساختاس حافظٍ وُان دس ساماوٍَای رخیشٌساص دادٌ با ساختاس حافظٍ وُان دس سیضپشداصوذٌَا
ٌ الگًسیتمَای حافظٍ وُان دس ساماوٍَای رخیشٌساص داد

 بررسی هعواریهای هتداول ساهانههای ذخیرهساز داده.10
IBM, HP, EMC



NAS  وSAN طراحی و پیادهسازی

Storage Area Network (SAN) and Network Attached Storage (NAS) 

.11

خروجی در ساهانههای ذخیرهساز داده/ تکنیکهای ورودی.12
SCSI, iSCSI, Fibre Channel, SAS 
 طراحی و هعواری فناوریهای نو هورد استفاده در ساهانههای ذخیرهساز داده.13
NOR  يNAND  معماسی تشاشٍَای

(Solid-State Disk Drives)  طشاحی ي معماسی دیسکَای ویمٍَادی
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