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   معرفي -۱

CCNP افرادي كه صاحب مدرك مذكور شوند . يك مدرك رده باالي مهندسي شبكه است
هاي بزرگ كامپيوتري كه بين صد تا بيش از پانصد كامپيوتر دارند،  قادر خواهند بود شبكه

ها كه عموماً در كارخانجات صنعتي  اين نوع شبكه. يابي نمايند را نصب، پيكربندي و عيب
هاي  هاي بزرگ مستقر هستند، برخالف شبكه چنين سازمانبزرگ مراكز عظيم تجاري و هم

هاي دفتري، به دليل نوع استفاده، تعداد كاربران زياد و نقشي كه در پيشبرد اهداف نهايي آن سازمان ايفا  محلي كوچك و شبكه
گونه  ختن به اينپا به عرصه پردا CCNPلذا افرادي كه با كسب مدرك . كنند، از حساسيت و اهميت حياتي برخوردارند مي

، اهداف بزرگتر و به دنبال آن مشكالت و دردسرهاي CCNAگذارند نسبت به دارندگان مدارك ديگري چون  ها مي شبكه
هاي باالتر، از لحاظ حساسيت نقشي كه به عهده  در عوض، اين افراد از لحاظ موقعيت شغلي در رده. رو دارند بيشتري را پيش

  . اندركاران طراحي و نصب شبكه دارند ، و از لحاظ درآمد، وضعيتي مطلوبتر از ساير دستدارند داراي مسؤوليت خطيرتر
مباحث . گذارد هاي بزرگ كم نمي مدركي است كه چيزي را جهت دستيابي داوطلب به فناوري روز شبكه CCNPطور كلي  به

هاي مذكور را مورد بررسي قرار  مينه شبكهشود به صورت همه جانبه، هر نوع فناوري در ز متعددي كه در اين دوره مطرح مي
پهن   و تكنولوژي باند) VPN(هاي مجازي  ، شبكه)QoS(دهد و در اين راه هر مسأله مهمي مثل امنيت، كيفيت سرويس  مي

 . نمايد را به تفصيل مطرح مي

 نياز پيش - ۲
بايد اولين قاعده هرم تحصيلي شركت سيسكو يعني  CCNPداوطلبان كسب مدرك 

به طور . شود گذرانده باشند هاي محلي كوچك مي را كه مربوط به شبكه CCNAمدرك 
هاي آموزشي  كلي و بدون در نظر گرفتن هدف كسب مدرك، اشخاصي كه مايلند در دوره

CCNP شركت نمايند بايد با مفاهيم اساسي و مهمي چون موارد زير آشنايي قبلي داشته باشند :  
ISL،Route Redistribution ،IP ،X.25 ،OSPF ،IPX ،DDR ،VLSM ،IGRP ،PSTN ،Frame Relay 

،Async Routing ،VLAN ،ISDN ،Apple talk ،Ethernet ،FDDI  لذا اخذ اين مدرك مستلزم اخذ . ۸۰۲. ۱۰و
  .مي باشد CCNAمدرك پيش نياز 

ارزش و اعتبار  بسيار ارزشمند است و CISCOاخذ مدرك از . موجود است CISCOسطوح مختلف و متنوعي در مدارك 
تخصص هاي شبكه . واالئي براي متخصصين شبكه، مديران آنها و شركتهائي كه اين متخصصان را استخدام نموده اند ، دارند

CISCO داراي سه سطح از مدارك است :  

  ) Associate( ـ آشنائي ۱
  ) professional( ـ متخصص ۲
  .ين ممكنه در زمينه شبكه مي باشندكه باالترين سطح متخصص) Expert( ـ سطح مهارت عالي ۳
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 متخصص: سطح آموزش)Professional(  
 ۴: تعداد امتحانات  

  

از سري مدارک سطح متخصص ، در رابطه با مهارت  CISCO Certified Network professional- CCNPمدرك 
تم شماره گيري تلفن براي و نيز ارتباطات شبكه توسط سيس WANو  LANفني در نصب و تنظيمات و راه بري شبكه هاي 

با اخذ اين مدرک ، يک متخصص شبکه .شبكه هاي بزرگ بوده و نشانگر دانش و مهارت پيشرفته در زمينه شبکه مي باشد
جهت مجموعه هاي بزرگ ) WANو  LAN( داراي توانايي نصب،راه اندازي و عيب يابي شبکه هاي محلي و شبکه هاي وسيع

مباحث اين مدرک بر روي مواردي همچون امنيت ،شبکه هاي متمرکز،کيفيت .نود مي باشد ۵۰۰تا بيش از  ۱۰۰با تعداد 
  . تاکيد دارد broadband،و تکنولوژيهاي )QoS) quality of service ،virtual private networks -VPNسرويس يا

  :شامل موارد زير مي باشد CCNPسمتهاي مر بوط به يک متخصص 
  مدير شبکه  - 
- Level 2 support engineer   
- Level 2 systems engineer   
  تکنسين فني شبکه  -
- Deployment engineer   
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  . نود مي باشد ۵۰۰تا بيش از  ۱۰۰تضمين كننده دانش كار با مجموعه هاي بزرگ با تعداد  CCNPمدرك 
  : داراي مهارتهاي زير مي باشد CCNPيک متخصص داراي مدرک 

   scalable routed network.تکنولوژي جهت ساخت يکتوانايي استفاده از  -
  ساخت شبکه با استفاده از تکنولوژيهاي سوييچينگ چند اليه  -
و سوييچ شده و شبکه  routهاي  WANها ، LANبهبود وضعيت ترافيک و کارآيي شبکه و کاهش امکان خرابي آن جهت  -

  . Remote Accessهاي 
  . جهاني طراحي و راه اندازي اينترانتهاي -
ها و  client hostعيب يابي محيطهاي شبکه استفاده کننده از روترها و سوييچ هاي سيسکو جهت  -

  .  multiprotocolسرويسهاي
  .سه سال است CCNPمدت اعتبار مدرك : ۱تذكر 

  

  اهداف دوره -۳
مربوط به مهندسي شبكه هايي كه  شود از لحاظ رده شغلي در ميان تمام شغل نايل مي CCNPشخصي كه به دريافت مدرك 

كه مربوط به  CCIEشود، در رده دوم يعني پس از مدرك  اندازي شبكه با استفاده از تجهيزات سيسكو مي و خصوصاً نصب راه
تواند اوالً فاصله مقام خود را  مي CCNPاين بدين معني است كه شخص دارنده. گيرد اي سيسكو است قرار مي مشاوران حرفه

نه تنها  CCNPبه  CCNAكارشناس شبكه با ارتقاي مدرك خود از . ترين سطح كارشناسي شبكه به يك قدم برساند با ارشد
هاي محلي با كاربرد  دهد بلكه از محدوده شبكه را افزايش مي Dial upو  LANهاي  تسلط خود بر مباحث مربوط به شبكه

  . كند تثبيت مي WANهاي  اندازي شبكه ده و توانايي خود را در راهكوچك خارج ش
 ينا. ها الزامي است هاي هر كدام از آن آميز آزمون دوره آموزشي و گذراندن موفقيت ۴شركت در  CCNPبراي كسب مدرك 

  : دوره عبارتند از
  

 ) BSCI(هاي عادي سيسكو  ساخت شبكه - ۱

هاي متوسط تا بزرگ  براي سايت WANو  LANهاي  روترهاي سيسكو در شبكه در اين دوره، نحوه اتصال و استفاده از
 ISISو  EIGRP ،BGP ،EGP ،OSPFهاي  در اين دوره مباحث جامعي در زمينه پروتكل. شود آموزش داده مي

اتمام  با. آشنا شوند Link Stateو  Distance Vectorهاي  مطرح شده و داوطلبان با دو نوع پروتكل مسيريابي به نام
  . اندازي نمايد مناسب يك روتر سيسكو را انتخاب و راه IOSهاي  تواند سرويس اين دوره، داوطلب مي

  
  )BCMSN(هاي چند اليه سيسكو  ساخت شبكه - ۲

هاي باالي اترنت به مديران  اليه در سرعت در اين دوره، نحوه ايجاد يك فضاي شبكه براساس فناوري سوئيچينگ چند
. هاي اليه دو و سه است اين دوره شامل مفاهيم مسيريابي و سوئيچينگ و فناوري. شود داده ميها آموزش  شبكه

داوطلبان پس از طي اين دوره قادر خواهند بود يك فضاي سوئيچينگ چند اليه را برپا ساخته و به كنترل ترافيك 
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  . هاي مختلف بپردازند هاي احراز هويت اليه شبكه با استفاده از سيستم
 

  )BCRAN(دور  هاي راه ساخت شبكه - ۳

هايي كه در جاهاي ديگر ايجاد شده و از طريق تكنولوژي  يابي شبكه در اين دوره، داوطلب چگونگي پيكربندي و عيب
همچنين حالت عكس اين عمل يعني دسترسي . گيرد به سايت مركزي دسترسي دارند را فرا مي) Remote(دور  راه
به طور كلي در . گيرد باند نيز در اين دوره مورد بحث قرار مي صرف كمترين پهنايدور به سايت مركزي با م راه

BCRAN هاي  اي به شبكه توجه ويژهWAN  به عمل آمده و نحوه پيكربندي تجهيزات سيسكو و برقراري ارتباط
يح تشر WANدر يك شبكه ) QOS(بهينه بين سايت مركزي و ساير شعبات و مسايل مربوط به كيفيت سرويس 

 WANيك شبكه  Backboneيابي  ها كه مسؤول اجرا و عيب ين دوره به خصوص براي مديران شبكها. شود مي
  . هستند از اهميت خاصي برخوردار است

  
  ) CIT(پشتيباني و رفع عيب شبكه  - ۴

هاي مختلف  دهنده كه تحت پروتكل گيرنده يا سرويس  سرويس  يابي كامپيوترهاي در اين دوره، داوطلب چگونگي عيب
بنابراين با گذراندن دوره مذكور، . گيرد كنند را فرا مي ها و روترهاي سيسكو استفاده مي اند و از سوئيچ به هم متصل گشته

و  Fast Ethrnet ،VLAN ،Frame Relay ،ISDN BRIهاي  توان به تحليل و شناسايي مشكالت در محيط مي
  . ها و روترهاي سيسكو را حل كرد پرداخت و مشكالت پيچيده مربوط به سوئيچ... 

   وضعيت درآمد - ۴
هزار دالر در سال بوده  ۶۴برابر  ۲۰۰۳در سال  CCNP، ميانگين درآمد دارندگان مدرك Certificationطبق آمار مجله 

هزار دالر در سال و مدرك سيسكو  ۳۸با  Network+است كه در مقايسه با مدرك بنيادين و سطح مبتدي شبكه يعني 
در اين آمار، مدرك . هزاردالر در سال، از فاصله جالب توجهي برخوردار است ۴۸با  CCNAسط شبكه يعني سطح متو

هزاردالر در سال را از آن خود كرده است كه اين مسأله به نوعي بيانگر  ۴۳مهندسي شبكه مايكروسافت درآمدي در حدود 
درصد باعث افزايش درآمد  ۷/۱۶حدود   CCNAركداشتن مد. است CCNPدشواري مراحل يادگيري و سطح باالي مدرك 

 ۶۴، در حدود CCNPمدرك  .هزار دالر هستند ۵۰تا  ۴۸اي معادل  و دارندگان آن به طور متوسط درآمدي ساالنه. شده است
با مقاسه درآمد مدارك سيسكو با . اند هزار دالر در سال درآمد داشته ۷۸در حدود   IP Telephonyهزار دالر در سال و

توان به سختي اخذ اين مدارك، اعتبار و نياز آن در سطح بين  مي. هزار دالر در سال است ۴۳ دارك مايكروسافت كه در حدودم
صورت گرفته است، دارندگان مدرك  Cert Cityهمچنين طبق آمار ديگري كه از طرف موسسه آموزشي  .برد المللي پي
CCNP  هزار دالر نسبت به وضعيت قبلي خود با مدرك  ۶ درصد افزايش حقوق يعني بيش از ۱۲با حداقلCCNA  مواجه

  . اند گشته
درصدي تعداد دارندگان اين مدرك نسبت به سال قبل  ۷دهد حاكي از كاهش  ارايه مي TCPMagهمچنين آماري كه مجله 

 ۶۹برابر  CCNPاعالم كرده است كه ميانگين درآمد دارندگان مدرك  Cert Magاما در همين مورد سايت . است ۲۰۰۲
  .كند هزاردالري در سال حكايت مي ۱۰از يك افزايش  CCNAهزاردالر در سال بوده است كه نسبت به مدرك 
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 .   باشد لذا بدينوسيله از كليه عزيزان پوزش مي نماييم به لحاظ استفاده از منابع و سايت هاي مختلف، ذكر اسامي تمام آنها مقدور نمي: منبع 


