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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.

بسته ویژه دوره کاربردی پایتون برای مهندسان شبکه

مخاطبان دوره :
مدیران سيستم
مهندسان شبكه

توسعه دهندگان و كارشناسان نرم افزار
دانشجویان فعال در زمينه نرم افزار و فناوری اطالعات

Practical Python for Network Engineer

پيش نياز: +LPIC-1 ,  Networkمدت)ساعت(:  30

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 انفورماتيك  

    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

معرفي دوره : امتيازات دوره :
آیا تا به حال به عنوان یك متخصص و مهندس شبكه به دنبال ابزاری برای خودكار 

سازی وظایف و فعاليت های روزانه خود بوده اید؟
اسكریپتی  زبان  فراگيری  سيسكو  شركت  جدید  استاندارد  حسب  می دانيد  آیا 

پایتون برای هر مهندس شبكه الزامی است؟
 )Network Engineer( شبكه  مهندس  یك  بر  عالوه  می خواهيد  آیا 
)Network Developer( تخصص های الزم متناسب با یك توسعه دهنده شبكه

را نيز فرا گيرید و از آن بهره ببرید؟
ما در این دوره كاربردی بطور متمركز بر قابليت های پایتون در زمينه برنامه نویسی 

مبتنی بر شبكه متمركز خواهيم شد.
اهداف دوره :

آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون
آشنایی با Wrapper های پياده سازی شده بر روی SSH بوسيله پایتون

آشنایی با ماژول های پركاربرد در زمينه ارسال و دریافت ایميل
آشنایی با نحوه سریاليز نمودن اشياء در پایتون جهت تبادل اطالعات بين كالینت و سرور

اسكریپت های  پياده سازی  و  سوكت  و  شبكه  بر  مبتنی  نویسی  برنامه  با  آشنایی 
كاربردی سمت كالینت و سرور

آشنایی با فاز استقرار )Deployment( پروژه های پایتونی

   Course Outline :   محتواي دوره :
• Introduction to Python 3
• Python Packaging Index )PyPI(
      o Pip and wheel
• Interacting with Remote Systems
      o SSH wrapper implementation in Python
      o Paramiko and Fabric
• Working with Text and Binary Files
• HTTP and Working with the web
      o HTTP Request and Response
           • urllib and third-party Requests modules
      o Status codes
• APIs in Action

• Engaging with E-mails
      o SMTP
      o POP3
      o IMAP• Network Programming with Sockets
      o Working with TCP sockets
      o Working with UDP sockets
• Client and Server Applications
      o Write an echo application
      o Write a chat application
• Object Serialization in Python
      o Pickle, BSON
      o XML, JSON, YAML
• Deploy Python Code
      o Working with Virtual Environment


