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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

Cisco Prime Infrastructure

اعتبار دهنده:  CISCO پيش نياز: CCNA R&Sمدت)ساعت(:  16

معرفي دوره :
جامع ترین راهكار مانيتورینگ شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو ، جمع  
آوری الگ های تجهيزات و همچنين تحليل ترافيک عبوری از شبكه. به طور 
سازی پياده  از  هدف  ترین  اصلی  شبكه  در  مداوم  پایش  و  مدیریت  كلی 

Cisco Prime  می باشد.

availability Confidentiality Integrity داده ها و تجهيزات شبكه 

می باشد، جهت دریافت این مدرك آزمون IINS 260-210 را باید گذراند.

مخاطبان دوره :
كارشناسان و مدیران شبكه

NOC كارشناسان

اهداف دوره :
مدیریت در لحظه تجهيزات شبكه )سوئيچ ، روتر ، ....(

نمایش عملكرد و كارایی تجهيزات
نمایش شماتيک قرار گيری تجهيزات در شبكه ) نقشه پویا(
) .., RAM , CPU( نمایش ميزان مصرف منابع تجهيزات

دریافت Syslog  های ارسالی از تجهيزات
مدیریت متمركز به روی تجهيزات

امكان دسته بندی تجهيزات
اجرای همزمان دستورات به روی همه تجهيزات به صورت اتوماتيک

بكاپ گيری از IOS تجهيزات
امكان بكاپ گيری از تنظيمات و مقایسه با تنظيمات قبلی

آپدیت اتوماتيک IOS تجهيزات
 Netflow آناليز

Cisco Prime Infrastructure

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

      مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :

   Course Outline :   محتواي دوره :
• Network Device (Wired & Wireless) and Compute Device 
Discovery
• Group Management
• Device Software Management
• Configuration Management

• Device Configuration
• Network Device (Wired & Wireless) and Compute Device 
Monitoring
• Alarm and Events
• Syslog viewer


