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 Mastering vRealize Operations Manager شزومآ

  هـــنادرا اـــضر :سردم

 Mastering vROps یشزومآ هرود یاهلصفرــــس

 :نآ یرامعم و vROps لوصحم اب ییانشآ .1

 هـــب هـــک تـــسا یزاـــجم طیـــحم گـــنیروتینام تاـــیلمع لوـــصحم کـــی vROps لوـــصحم

 طیــحم تیعــضو دــصر هــب تبــسن دــنناوتب اــت دــهدیم ار ناــکما نــیا یزاــجم طیــحم ناریدــم

 نـــیا رد فـــلتخم یاهدروبـــشاد داـــجیا اـــب .دـــنریگب رـــظن رد ار مزال تادـــیهمت دوـــخ گـــنیروتینام

 .دینک ادیپ یرتهب شرگن دوخ یزاجم طیحم تیعضو هب تبسن دیناوت یم لوصحم

 و 8.3 هخـــسن هرود نـــیا رد هدـــش سیردـــت هخـــسن

 VMware اـــب ییانـــشآ لماـــش هرود زاـــین شیـــپ

vSphere بــصن دــح رد زاــین شیــپ نــیا .دــشابیم، 

 هارـــمه هـــب طیـــحم نـــیا تیریدـــم و یدـــنبرکیپ

 .تسا نآ یبایبیع شناد

 

 

 

 

 

 :اهنآ دربراک و vROps لوصحم فلتخم یاهیگژیو اب ییانشآ  .2

 تاشرازگ و اهView ،اهدروبشاد لثم یفلتخم یاهشخب و نآ یرامعم و vROps لوصحم اب لصف نیا رد

 .میوشیم انشآ

    vRealize Operations Manager لوصحم اب ییانشآ §

 لوصحم یزادنا هار و بصن رد یحارط یرامعم §

 لوصحم نیا یاه سنسیال عاونا اب ییانشآ §

 vROps  لوصحم هیلوا یومد §

 لوصحم بصن و vROps Sizer اب ییانشآ §

 vCenter هب نآ لاصتا و vROps لوصحم هیلوا تامیظنت §

 اهتجیو و اهدروبشاد دربراک §

 Environment شخب یسررب §

 Views شخب دربراک §

 Reports شخب زا هدافتسا §
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 :یزاجم طیحم یبایبیع و گنیروتینام .3

 اهSymptom و اهAlert زا میناوتیم هنوگچ میتفرگ دای و میدش انشآ لوصحم نیا باذج یاهیگژیو اب

 Policy شخب vROps لوصحم هدنپت بلق هک میتفرگ دای و میدش انشآ اهPolicy دربراک اب .مینک هدافتسا

 .دشابیم

     Recommendations و Symptoms شخب اب ییانشآ  §

 اهنآ یدنبرکیپ و Alerts شخب اب ییانشآ  §

 Notifications و Actions زا هدافتسا §

 اهObject رد فلتخم یاه Metric زا هدافتسا §

 لوصحم نیا هدننک لرتنک هتسه ناونع هب Policy زا هدافتسا §

 اهنآ داجیا هوحن و اهSuper Metric دربراک §

 ؟تسیچ Predictive DRS یگژیو §

 لوصحم نیا طسوت اهWorkload یزاس هنیهب §

 عونتم یاهدروبشاد داجیا §
 یاهفرح دروبشاد کی داجیا یویرانس §

 

 :vROps لوصحم رد اهPackageعاونا اب ییانشآ .4

 هـنوگچ میتفرگ داـی و میدـــش اـنـــشآ Capacity Management دـنناـم یتیریدـم یاـهدـنیآرف اـب لـــصف نیا رد

 .میریگیمارف زین ار یزاجم طیحم یبای بیع هوحن اتسار نیا رد .مینک روتینام ار دوخ یزاجم طیحم میناوتیم

  vSphere طیحم گنیروتینام §

 لوصحم نیا طسوت vSphere طیحم یبایبیع §

 Capacity Planning دنیآرف ماجنا §

 هدش هداد صیصخت عبانم تیریدم §

 دوجوم یاهدرادناتسا اب یزاجم طیحم قابطنا یسررب §

 vRealize Log Insight هب لوصحم نیا لاصتا §

 اهPackageبصن و Repository اب راک §

 لوصحم نیا طسوت اهApplication ندرک روتینام §
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 :لوصحم زا یرادهگن یاتسار رد vROps لوصحم تامیظنت .5

 ار HA یگژیو میناوتیم تروـص هچ هب هک میتفرگ دای لـصف نیا رد .میدـش انـشآ RBAC راتخاـس اب رخآ لـصف رد

 .مینک یط دیاب ار یلحارم هچ نآ یناسرزورب هب زاین تروص رد و مینک لاعف لوصحم نیا یارب

    اههورگ و ناربراک تیریدم §

 HA داجیا تهج vROps لوصحم هب Node ندرک هفاضا §

 نابیتشپ خسن هیهت هوحن و vROps یناسرزورب §

 vROps رد Outbound شخب اب راک §

 FIPS اب ییانشآ و Administration شخب یسررب §

 یدنبعمج §
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 ؟تسیک هرود نیا سردم
 یزاس یزاجم و تخاسریز دشرا رواشم و سردم

 یزاـــس یزاـــجم هـــنیمز رد یا هـــفرح تروـــص هـــب هـــنادرا اـــضر

 یزاـــجم طیـــحم صـــصختم هـــنادرا سدـــنهم دـــنک یـــم تـــیلاعف

 و تـــینما صـــصختم ،VMWare یراـــمعم یاـــنبم رـــب یزاـــس

 ســـxر ،تفاـــسورکیام هـــیاپ رـــب متـــسیس دـــشرا ریدـــم ،هکبـــش

 کـــینورتکلا تـــخادرپ تکرـــش هداد زـــکرم و تخاـــس رـــیز هورـــگ

 و ادـــص نامزاـــس رد تاـــعالطا یرواـــنف روـــما رواـــشم ،دادـــس

 هکبـــش و تـــینما ،یزاـــس یزاـــجم یاـــههرود سردـــم ،امیـــس

 .دشابیم

 

 

 

 

  :یلک هاگن کی رد هرود
 Mastering vRealize Operations Manager شزومآ  :هرود ناوــنع  

 یزاس یزاجم ثحابم هب نادنمهقالع و ناسیون همانرب :نیبطاـــخم  

 VMware vSphere زا هدافتسا اب SQL Server یزاس یزاجم یاهفرح هرود :هرود زاـــینشیپ  

 تعاس ۸ :هرود لوــط  

  یروضحریغ :هئارا هوــحن  

 زومآ کین تیریدم یرهاط دیرف :هرود تیریدم  

 هنادرا اضر  :سردــــم  

 هدش تظفاحم یشزومآ یاههرود هدهاشم شور  
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 ؟تسا هنوگچ هرود هدهاشم هوحن
 یتحارهب ،,د<امرف هدهاشم یصاصتخا ریلپ کی رد دیناوتیم ار یشزومآ هرود نیا

 ،دیوردنا ،کم ،زودنیو( دوخ لماع متسیس اب بسانم ار رازفامرن نیا دیناوتیم

 رازفامرن لخاد سنسیال دیلک یپک زا سپ و .هدرک بصن دولناد )بو ای و سکونیل

  .دینک اشامت ار هدش یرادیرخ لوصحم

 

 

 

 ؟تسا هنوگچ یمسر روتکاف رودص

 شورف دحاو اب دوخ دیرخ زا شیپ ،یمسر روتکاف تفایرد هب لیامت تروص رد

 رودص ناکما ،تسا رکذ نایاش.دxامن لصاح سامت )۰۲۱ – ۹۱ ۰۷ ۰۰ ۱۷( هعومجم

 دهاوخن دوجو ناونع چیه هب هعومجم تیاس زا نیالنآ دیرخ زا سپ یمسر روتکاف
 .تشاد
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