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Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks 
(SVPN) 

 
 خالصه :

سازي، آموزد که چگونه راهکارهاي پیادهبه شما می (SVPN) هاي خصوصی مجازيهاي امن با شبکهدوره اجراي راه حل
ازي کنید. با استفاده از ترکیبی از را پیاده س (VPN) هاي شبکه خصوصی مجازيپیکربندي، نظارت و پشتیبانی از راه حل

پروتکل نظیر یابی امنیت سنتی هایی را براي استقرار و عیبمفید، دانش و مهارتعملی و تجربیات  Academicهاي درس
براي ایجاد  VPN و دسترسی از راه دور  FlexVPN،  (DMVPN) شبکه خصوصی مجازي پویا چندگانه ،(IPsec)  اینترنت

  د.کسب خواهید کر را رمزگذاري شده هاي امن وداده

 

 ساعت 40 مدت دوره:

 

 :هاي زیر را داشته باشیدقبل از گذراندن این دوره، شما باید دانش و مهارت نیاز: پیش

  مختلف  انواعآشنایی باCisco Router  

 و  مدیریتConfiguration ،Router ها وFirewallهاي سیسکو را تجربه کنید 

 هاي گزینه درك روشن از مزایايsite-to-site VPN و دسترسی از راه دور  VPN 

 :نیاز براي تهیه این دوره کمک کند تواند به شما در دستیابی به دانش موردمی هاي زیردوره

 سازي و مدیریت راه حل هاي سیسکوپیاده  (CCNA) 

 

 Implementing Secure Solutions with Virtual Private Networks این دوره شما را براي امتحان اهداف دوره:

(SVPN)(730-300) این دوره به شما کمک می کند کند.می آماده: 

  بدست آوریدباال دانش و مهارت هاي خود را براي افزایش حریم خصوصی اینترنت، سرعت و عملکرد. 

 هاي برتر کسب کنیدتجربه الزم را براي اطمینان از امنیت داده ،با استفاده از ابزارها. 

  (300-730)براي امتحان SVPN آماده شوید. 
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هاي شبکه دانش و مهارت هاي شما در رابطه با اجراي ارتباطات از راه دور ایمن با راه حل SVPN (730-300) آزمون
  SVPNپس از گذراندن امتحان .یابی را تأیید می کندشامل ارتباطات ایمن، معماري و عیب (VPN) خصوصی مجازي

 .شویدبرخوردار می  Certified Specialist - Network Security VPN Implementationاز شما ، (730-300)

 

 سرفصل دوره:

• Introducing VPN Technology Fundamentals 

• Implementing Site-to-Site VPN Solutions 

• Implementing Cisco Internetwork Operating System (Cisco IOS®) Site-to-Site  FlexVPN 
Solutions 

• Implement Cisco IOS Group Encrypted Transport (GET) VPN Solutions 

• Implementing Cisco AnyConnect VPNs 

• Implementing Clientless VPNs 
 

 

 

 

 

 


