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Python for Network Engineers 

 )پایتون برای مهندسین شبکه( 

 خالصه :

شناسیم دائماً در حال تغییر قدیمی که می Networkعصر جدید دچار تغییراتی شده است. یعنی در  Networkمفهوم 

ثی که جدیداً در بحث مباح .باشدمیاجرت در حال مه Programmabilityبه حالت  Traditionalاست و از حالت 

Network بحث  ،شود شاملمطرح میNetwork as a Service (NaaS) ،Software Defined Networking 

(SDN) ،Network Functions Virtualization (NFV)  و بحث ترکیبProgrammability نویسی در یا برنامه

 شبکه است.

Network as a Service جزء اصلی  2 شود.شامل اجزاء مختلفی میNaaS ،NFV  یاNetwork Function 

Virtualization  وSDN  یاSoftware Defined Networking .است 

NFV  یاNetwork Functions Virtualization ها است. یعنی در یک سازمان سازی شبکه در سازماندر واقع مجازی

در عوض با یک  های فیزیکی وجود ندارند.Deviceع ها و ... نیست. در واقRouterها، Switchها، Firewallخبری از 

Server،  این وظایف تمامیDeviceصورت ها بهVirtual  به عنوان یکService .در حال اجرا هستند Cisco  برای

ها ISRv ،ASAvهای Nexus 1000V ،Routerهای Switchمثل استفاده از  کند.کار ارائه می، راهServiceاندازی این راه

 .vWAASو 

 Planeتا 3ارای د ،شوداستفاده می Traditionalدر حالت  که در شبکه ،Vendorاز هر و  Network Deviceهر 

به  ست کها یManagement Plane .Control Plane، Planeو  Control Plane ،Data Plane. مختلف است

 Dataست که مسئول انتقال ی اData Plane، Planeها را دارد. Routing Tableمسئولیت ساخت و ایجاد  عنوان مثال،

 Networkهایی در اختیار ما به عنوان Management Plane ،Consoleدر بستر شبکه است.  Physicallyاصلی و 

Engineer دهد، مثل قرار میCLI ،SSH ،SNMP  توان می هاآنو ... که توسطDevice های شبکه راManagement 

 نمود.

از  Control Planeشود، مدیریت می Software Defined Networkingیا  SDNصورت هایی که به در شبکه

Device توسط یکصورت متمرکز شود و مدیریت آن بهبرداشته می Controller شود. این انجام میController، 

ها قرار Deviceز که بر روی مغ Processدر واقع  دهد.های شبکه را انجام میDeviceهمه  Control Plane عملیات 

هایی Networkاین قابلیت برای  بیند.می Dummyهای شبکه را Deviceو  دهیمدارد را، در یک نقطه متمرکز قرار می

در  Configuration ،Networkبراساس نیاز مشتری  ،زرگ هستند و روز به روزو ب Dynamicکاربرد دارد که خیلی 

ها تک تک Network Engineerنیاز نیست  ،این است که Traditionalلت مزیت این روش نسبت به حا ال تغییر است.ح

Device های مسیر راManage .بکنند 
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 ،از طرف دیگر شود.در شبکه می و کاهش خطای انسانی مدیریت یکپارچه منجر به کاهش زمان، SDNدر واقع 

Controller  یک دید کلی نسبت به تمامNetwork د داشت.هما خوا 

Cisco ACI (Application Centric Infrastructure)  همانSDN  است. این روشی است کهCisco اندازی برای راه

، APIC (Application Policy Infrastructure Controller)از طرف دیگر،  دهد.ارائه می SDNصورت ها بهشبکه

Component  ازCisco ACI  است که به عنوانController ،SDN Network کند.عمل می 

API  یاApplication Program Interface ،Interface هایApplication توان با ها میهستند که توسط آن

Controller  به عنوان یهNetwork Engineer صحبت کرد و مدیریت ،SDN Network .مدل  2 را برعهده گرفتAPI 

 .Southbound Interface (SBI)و  Northbound Interface (NBI)شود، مطرح می Controllerو  SDNدر بحث 

SBI  بخشی ازAPI ست که اController با کند تا به واسطه آن استفاده میNetwork Device ها صحبت کند. در واقع

انحصاری به اسم  Protocolاز  بعدها نیز Cisco. البته باشدمی OpenFlowمثل  ،استاندارد Protocolاستفاده از یکسری 

Cisco OpFlex  شد و جزء که به عنوان استاندارد هم مطرح  نموداستفادهProtocolشودوب میهای استاندارد محس. CLI 

که از استانداردهای  ،ترهای قدیمیDeviceتوان شود که توسط آن میمحسوب می SBIهای Protocolهم جزء 

OpenFlow  وOpFlex کنند، شبکه پشتیبانی نمیSDN  راManage .کرد 

NBI  بخشی ازAPI ست که اUser تواند با توسط آن می ،و کاربر شبکهController  کند و صحبتConfiguration های

 دهدبه ما می Controllerکه گرافیکی  Interfaceیا  GUIتوان از در این قسمت می د.الزم را بر روی آن اعمال نمای

کردن  Configureو  Controllerی انتقال اطالعات بر روی برا Pythonیا  JavaScriptیا اینکه از  ،استفاده کنیم

Deviceیا از  ،کنیم های شبکه استفادهController، دریافت کنیم. اطالعات را 

 

 ساعت 03 مدت دوره:

 CCNA نياز: پيش

 

 اهداف دوره:

در صورتی که شبکه  بسیار مهم است. Network Engineersنویسی برای به عنوان یک زبان برنامه Pythonاهمیت 

SDN توان از داریم، میPython  استفاده کنیم وConfigurationبرای  مد نظر را یهاController  ارسال کنیم و در

 صحبت کنیم. Controllerواقع با 

یا اتوماتیک کردن  Task Automationبه عنوان  Pythonکنیم، زبان استفاده نمی SDNحتی در صورتی که در شبکه، 

 تا011روی را، ب VLANتا 0111خواهیم . تصور کنید میباشدقابل استفاده می Traditionalای روزمره در شبکه کاره

Switch  .بسازیم 
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 بر خواهد بود. از طرفیها اعمال کنیم، خیلی زمانSwitchروی ب Manualبه صورت  را Configurationاگه بخوایم این 

 شود.به آن پرداخته می CCNPو  CCNAی هاکه در دوره ،باشدخاص خود می دارای مشکالت Protocol ،VTP استفاده از

 است. Pythonساده  Scriptکار بهتر استفاده از یک راه

 Python  برایNetwork Engineers دلیل  .عمومی است و ویسی سادهیک زبان برنامه ،اهمیت دارد به دلیل اینکه

یا  Interpreter ،های جدیدCisco Nexusکند. مثالً آن پشتیبانی می یا صنعت از Industryتر این است که، مهم

Python Shell ستقیماً بر روی متوان بر روی آن قرار دارد و میCommand Line ،Cisco .از آن بهره برد 

وارد  SDNسازی برای فردایی که و آماده Task Automationبا دیدگاه  Python for Network Engineersدوره 

Network با این دیدگاه،  گردد.برگزار می شودما میConceptشود و در نویسی بررسی و آموزش داده میهای کلی برنامه

 شود.آموزش داده می Task Automationهای کاربردی بحث ادامه با مثال

 

 سرفصل دوره:

1- Why Python 

2- Python 2x Vs 3x 

3- Python Interpreter 

4- Argument Passing 

5- User Input 

6- Help Dir 

7- Variables 

8- Python Datatypes 

9- Strings 

10- Numbers 

11- Booleans 

12- Lists 

13- Sets 

14- Tuples 

15- Dictionaries 

16- If elif else conditions 

17- For Loops 

18- While Loops 

19- Nesting 
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20- Break Continue Pass 

21- Exceptions 

22- Functions 

23- Name Spaces 

24- Class Object Oriented Programming 

25- Colorama Module 

26- Regular Expression Module 

27- Time Date Module 

28- Threading Module 

29- File Operation 

30- Telnetlib Module 

31- Paramiko Module 

32- Netmiko Module 

33- Ciscoconfparse Module 

34- Practical Examples 
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