
  
  

  
 

 

CCNA (ICND1+ICND 2) 
  ساعت 60: دوره مدت
  LANتسلط كامل به شبكه هاي كامپيوتري :  :نياز پيش
  :خالصه

بر فراهم آوردن دانش و مهارت الزم براي نصب و راه اندازي، كاربري و عيب يابي شبكه هاي با سايز كوچك  CCNAدرس 
و اتصال به شبكه با گستردگي جغرافيائي ) مسيرياب( روي يك سري سوييچ و يك روتر تا متوسط شامل انجام تنظيمات

  .و همچنين پياده سازي امنيت در شبكه تمركز دارد) WAN(زياد 
  

  :در انتهاي اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود: اهداف دوره

 فرآيند كلي ارتباطات در شبكه ها را براساس مدل مرجع سيستمهاي كامپيوتري)OSI (د كه و بياموزن ددرك كنن
چه بهبودهايي در درك بهتر عملكرد شبكه ها و همچنين  TCP/IPاستفاده از اين مدل و مدلهاي مبتني برآن مانند 

  .سازگاري بين محصوالت سازندگان مختلف ايجاد مي كند
  با مدل كاربريTCP/IP   و پروتكل هاي اصلي اين مدل آشنا شوند و درك كنند هركدام از اليه هاي اين مدل چه

  .شي در فرآيند ارتباطات دارندنق
 با انواع اتصاالت و كابلهاي شبكه جهت اتصال دستگاههاي مختلف شبكه آشنا شوند.  
 بادستگاههاي اصلي شبكه ها و ويژگيهايشان آشنا شوند و نقش هركدام از  آنها در فرآيند ارتباطات درك كنند.  
 ايش آشنا شوند و مشكالت ناشي از افز) اترنت(اي محليبا پروتكل اصلي ارتباطات در شبكه هاي با گستردگي جغرافي

  .و چگونگي حل اين مشكالت را با استفاده از تكنولوژي سوييچينگ توضيح دهند ترافيك در شبكه را تشريح كنند
  با محيط خط فرمان دستگاههاي شركت سيسكو شامل سوييچ و روتر آشنا شوند و شيوه اعمال تنظيمات عمومي و

  .ز اين محيط را فرابگيرندنحوه كاربري ا
 با مفهوم شبكه هاي مجازي محلي)VLAN ( و انواع موضوعات مرتبط آشنا شوند و شيوه انجام تنظيمات درباره اين

  .فرابگيرند CLIمفاهيم را در محيط 
  با پروتكل هاي ISL وIEEE802.IQ  و كابرد آنها در شبكه سوييچينگ و نيز تفاوتهاي اين دو پروتكل و نحوه

  .را بياموزند CLIظيمات آنها در محيد تن
  با پروتكل هايDTP  وVTP  آشنا شوند و قادر باشند تا از طريق اين پروتكلها امكان اشتباه و همچنين حجم كاري

  .مدير شبكه را كاهش دهند
  با مفهومLoop ا بگيرند ند و فرنآشنا شوند و شرايط و داليل به وجود آمدن آن را درك ك  در شبكه هاي سوييچينگ

  .قادر به حل اين مشكل در شبكه ها است STPچگونه پروتكل 



                                                       

  

 نحوه ارتباط يك به يك بين شبكه هاي مجازي محلي)VLAN ( را بياموزند و قادر باشند تنظيمات مربوطه را در محيط
CLI انجام دهند.  

  با مفهومAggregation)مات را در اين مورد در در شبكه هاي سوييچينگ آشنا شوند و نحوه اعمال تنظي) تجميع
  .بياموزند CLIمحيط 

  با انواع اتصاالت روترها و داليل آنها آشنا شوند و فرابگيرند چگونه اين تنظيمات را در محيطCLI اعمال كنند.  
  با جدول مسيريابي و مفاهيم اوليه مسيريابي آشنا شوند و تفاوتهاي آن را با ارتباطات در شبكه هاي سوييچينگ

  .توضيح دهند
  نحوه تكميل جدول مسيريابي روترها و شيوه انجام اين تنظيمات در محيطCLI را به روش استاتيك فرا بگيرند.  
 اي آنها را بياموزندضرورت استفاده از پروتكلهاي مسيريابيو تفاوت ه.  
  نحوه عملكرد و راه اندازي و نگهداري و عيب يابي پروتكلRIP  بياموزند 2و  1را براي دو نسخه.  
  نحوه عملكرد و راه اندازي و نگهداري و عيب يابي پروتكلOSFP  بياموزند 2را.  
  نحوه عملكرد و راه اندازي و نگهداري و عيب يابي پروتكلEIGRP را  بياموزند.  
 ا مفهوم ليستهاي كنترل دسترسي ب)Access-List ( و مفاهيم مربوطه و شيوه انجام تنظيمات و اعمال  آنها را

  .بياموزند
  با مفهوم و ضرورت ترجمه آدرس هاي شبكهNAT و نگهداري اين تنظيمات را روي  آشنا شوند و نحوه اعمال

  .روترهاي شبكه بياموزند
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