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	CCNA	Wireless	640-722

اعتبار دهنده:  CISCO	پیش	نیاز:			CCNAمدت(ساعت):  40
معرفی دوره :

 Cisco CCNA (Cisco Certi ied Network Associate) مدرك 
Wireless به منظور آموزش شما در پیکربندي ، پیاده سازي و پشتیبانی از 

Wireless LANs   Cisco می باشد. 
شبکه  یک  پشتیبانی  به  قادر  مدرك  این  کسب  از  پس  شبکه  متخصصان 

Wireless در یک شبکه سازمانی می باشند.

و   CWNA دوره  دو  از  توان  وایرلس مى  شبکه هاى  مقدمات  یادگیرى  براى 
بیشتر  تمرکز  دوره،  دو  این  تفاوت  کرد.تنها  استفاده   CCNA Wireless یا 

CCNA Wireless  بر آشنایى با دستگاه هاى کنترلر شرکت سیسکو است.

افراد  آماده سازي  براي  هاي تمرینی  فعالیت  و  اطالعات  ارائه  دوره  این  هدف 
جهت کمک به طراحی، نصب، تنظیم، نظارت و انجام عملیات ساده اشکال یابی 

یک Cisco WLAN در نصب SMB و Enterprise است.

در این دوره هدف از IUWNE ،آماده کردن دانشجویان براي طراحی، نصب، 
Cisco WLAN یک  در  مقدماتی  هاي  یابی  عیب  انجام  و  کنترل  تنظیم، 
 validates فعالیت هاي تمرینی است. شبکه بی سیم به وسیله اطالعات و 
پیاده سازي و پشتیبانی از بی سیم LANs و منابعی که در آن  پیکربندي ، 

شبکه ها با استفاده از تجهیزات سیسکو عمل می کنند، است.

یک  از  توانید  اي می  CCNA بی سیم شبکه هاي حرفه  صدور گواهینامه  با 
شبکه بی سیم جهت حمایت از سرمایه گذار استفاده نمایید. این برنامه شامل 
رفع  ، نظارت و  براي پیکربندي  آماده سازي  فعالیت هاي  به  اطالعات و عمل 

عیب می باشد.

اهداف دوره :
آشنایى	با	شبکه	هاى	وایرلس،	استاندارد	هاى	802.11

Wi-Fi	و	نقطه	به	نقطه	وایرلس	هاى	شبکه	سازى	پیاده	و	طراحى	،	مفاهیم
WIRELESS آشنایى با مفاهیم اولیه در شبکه هاى

آشنایى با انواع تکنیک هاى پیشرفته
WIRELESS آشنایى با امنیت شبکه هاى

Implementing	Cisco	Uni ied	Wireless	Networking	Essentials - IUWNE 

مخاطبان دوره :
مدیران IT  کارشناسان شبکه

کارشناسان وایرلس شرکت هاى ارائه دهنده پهناى باند 
IUWNE  640-722 متقاضیان  مدرك

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :
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			Course	Outline	:

	• Chapter	1:	RF	Signals	and	Modulation	

	• Chapter	2:	Chapter	2	RF	Standards	

	• Chapter	3:	RF	Signals	in	the	Real	World	

	• Chapter	4:	Understanding	Antennas	

	• Chapter	5:	Wireless	LAN	Topologies	

	• Chapter	6:	Understanding	802.11	Frame	Types	

	• Chapter	7:	Planning	Coverage	with	Wireless	APs	

	• Chapter	8:	Using	Autonomous	APs	

	• Chapter	9:	Understanding	the	CUWN	Architecture	

	• Chapter	10:	Initial	Controller	Con iguration	

	• Chapter	11:	Understanding	Controller	Discovery	

	• Chapter	12:	Understanding	Roaming	

	• Chapter	13:	Understanding	RRM	

	• Chapter	14:	Wireless	Security	Fundamentals	

	• Chapter	15:	Con iguring	a	WLAN	

	• Chapter	16:	Implementing	a	Wireless	Guest	Network	

	• Chapter	17:	Understanding	Wireless	Clients	

	• Chapter	18:	Managing	Wireless	Networks	with	WCS	

	• Chapter	19:	Dealing	with	Wireless	Interference	

	• Chapter	20:	Troubleshooting	WLAN	Connectivity	

	• Chapter	21:	Maintaining	Controllers	


