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 آاربرگ شماره صفر
  SANمهندس کامپيوتر در شبکه های : نام شغل

 مشخصات عمومي شغل
 

  

 

 : تعريف شغل

  ، Fibre Channel كسي است كه توانايي شناخت و پياده سازي معماري  SANمهندس كامپيوتر در شبكه هاي 
 و SAN ، مديريت تجهيزات سخت افزاري fabric switching ، تكنولوژي  Arbitrated Loopتكنولوژي  

 را داشته باشد  AP Manager از  با استفادهlong-distance-transportپياده سازي روشهاي تكنولوژي 
 وتوانايي كار با Fibre Channel وتوانايي كار با Storage Area Networkingتوانايي شناخت همچنين 
 Complex و توانايي كار با تكنولوژي Fabric Switching و توانايي كا ر با  Arbitrated Loopتكنولوژي 

SAN   و توانايي  برقراري ارتباط SAN  روي  هاLong Distancesرا داشته باشد .  
 :ويژگي هاي كارآموز 

     كامپيوترمهندس :حداقل ميزان تحصيالت 
  :توانايي جسمي

  ـ توانايي كار با ماوس و صفحه كليد 
  :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
   به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي 

  مفهوم داشتن اطالعات كامل به :شناسايي
  به مفهوم داشتن اطالعات كامل : اصول 
   به مفهوم قدرت انجام كار:توانايي

  مدت دوره كارآموزي
       ساعت 280:       كل مدت زمان دوره كارآموزي  

        ساعت 36:         زمان آموزش نظري           -1
  ساعت       84:       ـ زمان آموزش عملي            2
   ساعت    80:       ـ زمان كارورزي                   3
        ساعت80  :     ـ زمان پروژه                       4

  روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %10ـ مطالب نظري ارايه شده در كالس 1
  ـ مطالب عملي 2
  .  يابي بايد انجام شودارزيابي در پايان هر قسمت ارز% 30در هنگام آموزش كالً : 2ـ1
  %60بعد از اتمام آموزش طي پروژه براي هر قسمت كالً : 2ـ2

  .از مجموع كل نمرات خواهد بود% 70نمره قبولي براي كل دوره 
  



 5آاربرگ شماره 
  SANمهندس کامپيوتر در شبکه های : نام شغل

  فهرست توانايي هاي شغل
 

  

 

 عنوان  رديف
 Storage Area Networkingتوانايی شناخت  1
  Fibre Channelتوانايی کار با  2
   Arbitrated Loopتوانايی کار با تکنولوژی  3
  Fabric Switchingتوانايی کا ر با  4
   Complex SANتوانايی کار با تکنولوژی  5
  Long Distances ها روی  SANتوانايی  برقراری ارتباط   6

 



 6آاربرگ شماره 
  SANوتر در شبکه های مهندس کامپي: نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

  Storage Area Networking 5 5  10توانايی شناخت  1
        storage area network آشنايی با مفاهيم  1-1
        storage spaceشناسايی اصول کار با امکانات  1-2

 storage area networkشناسايی اصول کار با  1-3
development 

      

 network attachedی اصول کار با تفاوت بين شناساي 1-4
storage و storage area networks 

      

1-5 
 در خصوص explain و Identifyشناسايی اصول کار با 

storage area networks برای enterprise-level 
networks 

      

        evolving SAN technologiesشناسايی اصول کار با  1-6
  Fibre Channel  10  10  20توانايی کار با  2

2-1 
 در خصوص basic operationsشناسايی اصول کار با 

Fibre Channel transport protocol  که بوسيله 
storage area networks بکارگيری  

      

 Fibre Channel layeredشناسايی اصول کار با 2-2
architecture  

      

 در Physical Interface layerشناسايی اصول کار با  2-3
  Fibre Channel modelخصوص 

      

 byte encoding و ordered setsشناسايی اصول کار با  2-4
  Fibre Channel communicationsدر 

     

 بکارگيری شده در Link Servicesشناسايی اصول کار با  2-5
third layer از Fibre Channel model  

      

 بکارگيری شده در Basic Servicesشناسايی اصول کار با  2-6
fourth layer از Fibre Channel model  

      

2-7 
 upper-level protocolsشناسايی اصول کار با 

 Fibre Channel از fifth layerبکارگيری شده در 
model  

      

 بکارگيری شده در topologiesشناسايی اصول کار با  2-8
Fibre Channel networks  

      

2-9 
 و target devices و initiators اصول کار با شناسايی

connectivity devices play در Fibre Channel 
networks  

      

  Arbitrated Loop   10  10  20توانايی کار با تکنولوژی  3

 و Token Ring networksآشنايی با تفاوت بين  3-1
Arbitrated Loop networks 

      



 6آاربرگ شماره 
  SANوتر در شبکه های مهندس کامپي: نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

 بکاررفته addresses و identifiersآشنايی با اهداف   3-2
 Arbitrated Loop يک for ports attachedبرای 

      

 to centralize  که بتواند عمل hubشناسايی اصول کار با  3-3
loop wiringرا انجام دهد  

      

 loop با steps involvedشناسايی اصول کار با  3-4
initialization  

      

 و port login procedureشناسايی اصول کار با  3-5
 Arbitrated Loopاحتياجات يک 

      

 Arbitrated Loop های memberشناسايی اصول کار با  3-6
 shared media برای gain accessبرای 

      

 priorities در خصوص systemشناسايی اصول کار با  3-7
  Arbitrated  در  pass dataبرای بکارگيری 

      

  به يک  switch  اضافه کردن شناسايی اصول کار با 3-8
network  

      

  Fabric Switching  5  10  15توانايی کا ر با  4
         SANs  و Ethernet networksشناسايی اصول ارزيابی  4-1

 implementing برای reasonsشناسايی اصول کار با  4-2
  fabric switched networkيک 

      

 method fabric switch portsشناسايی اصول کار با  4-3
 addressing framesبرای 

      

 fabric برای login processشناسايی اصول کار با  4-4
switches  

      

4-5 
 name server databaseشناسايی اصول کار با 
simplifies routing در يک fabric switched 

network  

      

4-6 
  هايی که ميتوانندservicesشناسايی اصول کار با 

incorporated به داخل switch برای enhance 
network functionality  

      

  Complex SAN   5  10  15توانايی کار با تکنولوژی  5

 complex و describe variedشناسايی اصول کار با  5-1
SAN topologies 

      

5-2 
 SAN management softwareشناسايی اصول کار با 

applicationsد  که ميتوانSAN hardware را مديريت 
 کند

      

 Blue fin SANشناسايی اصول کار با صفات  5-3
Management 

      



 6آاربرگ شماره 
  SANوتر در شبکه های مهندس کامپي: نام شغل

   یاهداف و ريزبرنامه درس
 

  

 

  شرح  شماره زمان آموزش
  جمع  عملی  نظری

 Long ها روی  SANتوانايی  برقراری ارتباط   6
Distances  

1  39  40  

 برای separate SANsآشنايی با چگونگی بکارگيری  6-1
disaster recovery  

      

 Asynchronous Transferشناسايی اصول کار با  6-2
Mode (ATM) و  frame relay  

      

 مانند multiplexشناسايی اصول کار با تکنولوژی های   6-3
TDM و WDMو  DWDM 

     

 emerging SANشناسايی اصول کار با تکنولوژی های   6-4
  InfiniBand  وFCIP وiSCSIمانند 

      

  



  8آاربرگ شماره 
  SANمهندس کامپيوتر در شبکه های : نام شغل

 فهرست استاندارد تجهيزات، ابزار، مواد و وسايل رسانه اي
 

  .نفر تعيين شده است 16ابزار و مواد براي  تجهيزات،
 

  

 

 شماره  تعداد مشخصات فني رديف
   Windows Xp   16 برای   آامل يا مشابه يا باالترIVآامپيوتر پنتيوم 1
 برای   آامل يا مشابه يا باالترIVآامپيوتر پنتيوم 2

Windows2003 server   
2   

   Fibre Channel  2کليه تجهيزات  3
   Arbitrated Loop  2 کليه تجهيزات شبکه 4
   fabric switched network  2کليه تجهيزات  5
   SAN  2کليه تجهيزات سخت افزاری  6
   SAN  2کليه نرم افزارهای مديريت  7
-ATM-TDM-WDM-DWDMکليه تجهيزات تکنولوژيهای  8

Iscsi-FCIP-InfiniBand  
2   

9 CD نصبWindows Xp  16   
   16  چاپگر 10
11 CD16   هاي آموزشي   
    پوستر 12

 



 9آاربرگ شماره 
  SANمهندس کامپيوتر در شبکه های : نام شغل

 فهرست منابع و نرم افزارهاي آموزشي
 

  

 

  شرح رديف
  در سايتهای اينترنتی) SAN) Storage Area Networkکليه مستندات مربوط به تکنولوژی  1
 ATM و SANکليه دستورالعملهای نصب تجهيزات سخت افزاری و سوئيچهای تکنولوژی  2
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