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خالصه:
درس  CCNAبر فراهم آوردن دانش و مهارت الزم برای نصب و راه اندازی ،کاربری و عیب یابی شبکه های با سایز کوچک تا متوسط شامل انجام
تنظیمات روی سوییچ های سیسکو  ،روتر های سیسکو و اتصال به شبکه با گستردگی جغرافیائی زیاد ( )WANو همچنین پیاده سازی امنیت در
شبکه تمرکز دارد.

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


فرآیند کلی ارتباطات در شبکه ها را براساس مدل مرجع سیستمهای کامپیوتری( )OSIدرک کنند و بیاموزند که استفاده از این مدل و مدلهای
مبتنی برآن مانند  TCP/IPچه بهبودهایی در درک بهتر عملکرد شبکه ها و همچنین سازگاری بین محصوالت سازندگان مختلف ایجاد می
کند.



با مدل کاربری  TCP/IPو پروتکل های اصلی این مدل آشنا شوند و درک کنند هرکدام از الیه های این مدل چه نقشی در فرآیند ارتباطات
دارند.



با انواع اتصاالت و کابلهای شبکه جهت اتصال دستگاههای مختلف شبکه آشنا شوند.



بادستگاههای اصلی شبکه ها و ویژگیهایشان آشنا شوند و نقش هرکدام از آنها در فرآیند ارتباطات درک کنند.



با پروتکل اصلی ارتباطات در شبکه های با گستردگی جغرافیای محلی(اترنت) آشنا شوند و مشکالت ناشی از افزایش ترافیک در شبکه را تشریح
کنند و چگونگی حل این مشکالت را با استفاده از تکنولوژی سوییچینگ توضیح دهند.



با مفاهیم  Cloudو  SDNآشنا شوند.



با محیط خط فرمان دستگاههای شرکت سیسکو شامل سوییچ و روتر آشنا شوند و شیوه اعمال تنظیمات عمومی و نحوه کاربری از این محیط را
فرابگیرند.



با مفهوم شبکه های مجازی ( )VLANو انواع موضوعات مرتبط آشنا شوند و شیوه انجام تنظیمات درباره این مفاهیم را در محیط CLI
فرابگیرند.



با پروتکل های  ISLو  IEEE802.IQو کابرد آنها در شبکه سوییچینگ و نیز تفاوتهای این دو پروتکل و نحوه تنظیمات آنها در محید  CLIرا
بیاموزند.



با پروتکل های  DTPو  VTPآشنا شوند و قادر باشند تا از طریق این پروتکلها امکان اشتباه و همچنین حجم کاری مدیر شبکه را کاهش
دهند.



با مفهوم  Loopدر شبکه های سوییچینگ آشنا شوند و شرایط و دالیل به وجود آمدن آن را درک کنند و فرا بگیرند چگونه پروتکل STP
قادر به حل این مشکل در شبکه ها است.



نحوه ارتباط یک به یک بین شبکه های مجازی ( )VLANرا بیاموزند و قادر باشند تنظیمات مربوطه را در محیط  CLIانجام دهند.



با مفهوم (Aggregationتجمیع) در شبکه های سوییچینگ آشنا شوند و نحوه اعمال تنظیمات را در این مورد در محیط  CLIبیاموزند.



با انواع اتصاالت روترها و دالیل آنها آشنا شوند و فرابگیرند چگونه این تنظیمات را در محیط  CLIاعمال کنند.



با جدول مسیریابی و مفاهیم اولیه مسیریابی آشنا شوند و تفاوتهای آن را با ارتباطات در شبکه های سوییچینگ توضیح دهند.



نحوه تکمیل جدول مسیریابی روترها و شیوه انجام این تنظیمات در محیط  CLIرا به روش استاتیک فرا بگیرند.

.ضرورت استفاده از پروتکلهای مسیریابیو تفاوت های آنها را بیاموزند



. بیاموزند2  را برای نسخهRIP نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل



. را بیاموزندOSFP نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل



. را بیاموزندEIGRP نحوه عملکرد و راه اندازی و نگهداری و عیب یابی پروتکل



.) و مفاهیم مربوطه و شیوه انجام تنظیمات و اعمال آنها را بیاموزندAccess-List( با مفهوم لیستهای کنترل دسترسی



. آشنا شوند و نحوه اعمال و نگهداری این تنظیمات را روی روترهای شبکه بیاموزندNAT با مفهوم و ضرورت ترجمه آدرس های شبکه



. را بیاموزندIPv6  بروی بسترEIGRP,OSPF,RIP نحوه راه اندازی پروتکل های



. آشنا می شوندDMVPN وVPN با مفاهیم
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