
 

 بنام خدا

 

 

 

سيسكو ين الملليب يبا مدارك و آزمون ها ييآشنا  
Cisco Certified Network Associate (CCNA)   

 

 

 
 

 

 

 مديريت آموزش شركت كاريار ارقام



  سيسكو بين المللي  آزمون هاي   و   مدارك با   آشنايي    کاریار ارقام شرکتمدیریت آموزش 
 

٢ 
 

 فهرست مطالب

  ۴  ...................................................  آن دريافت نحوه و CCNA  مدرك معرفي

  ۵  ............................................................  آزمون سواالت نحوه و ماهيت- ۱

  ۶  ..................................................  ۶۴۰ -  ۸۰۱ شماره آزمون سواالت فرمت- ۲

  ۶  .....................................................................  سواالت كلي محور- ۳

  ۶  .............................................................  طراحي و ريزي برنامه -۳- ۱

  ۶  ............................................................  عمليات و سازي پياده  -۳- ۲

  LAN (   .............................................  ۶(  محلي شبكه يك سازي پياده  -۳- ۳

  ۶  ....................................................................  زدائي اشكال -۳- ۴

  ۶  ....................................................   ها آوري فن و مفاهيم با آشنائي -۴- ۵

 



  سيسكو بين المللي  آزمون هاي   و   مدارك با   آشنايي    کاریار ارقام شرکتمدیریت آموزش 
 

٣ 
 

  :مقدمه
يکي از معتبرترين شرکت هاي ساخت ، طراحي و اجراي شبکه هاي کامپيوتري و تجهيزات مربوط به آن است  Ciscoشرکت 

اين شرکت هم مدارکي در ارتباط با شبکه . که مي توان آن را پيشتاز در توليد سخت افزارهاي مورد استفاده در شبکه دانست 
  CERTIFIED NETWORK ASSOCIATEيا  CCNAمدارک  يکي از اين. هاي کامپيوتري ارائه مي کند 

Cisco  است .CCNA   نخستين مدرک معتبر شرکتCisco  در ارتباط با شبکه است و مي توان آن را پيش نياز ساير
در شبکه را دارد و مي  Nodeدارنده اين مدرک توانايي نصب ، راه اندازي و خطايابي صد . گرفتمدارک اين شرکت در نظر 

را نصب و پيکربندي کند همچنين ضمن گذراندن دوره هاي مربوط به اين مدرک ، فرد با  Ciscoسوئيچ ها و روترهاي  تواند
عبارتند  CCNAسرفصل هاي آموزشي مدرک . آشنا مي شود  GRPو  VLAN  ،IPX  ،IPپروتکل هاي پايه شبکه مثل 

و  BRIDGING SWITCHING، پروتکل هاي مسيريابي ،  WANپروتکل هاي : از
.MANAGEMENTNETWORK   

 CERTIFIED NETWORKيا  CCNPارائه مي شود ، مدرک  Ciscoمدرک ديگري که توسط شرکت 
PROFESSIONAL Cisco  معموالً افراد پس از گرفتن مدرک . استCCNA  اقدام به گذراندن اين دوره مي کنند .

هاي بيشتري دارد ؛ Nodeوانايي شبکه بندي بين ت CCNPدر اين است که دارنده  CCNPبا  CCNAتفاوت عمده مدرک 
همچنين دارنده اين مدرک با تعداد بيشتري پروتکل هاي شبکه . شبکه بندي کند  Node ۵۰۰تا  ۱۰۰مثال مي تواند بين 

يا  CCNA. است  CCIPو CCDA  ،CCDP  ،CCIEدر ارتباط با شبکه  Ciscoاز ديگر مدارک شرکت . دارد  آشنايي
CERTIFIED DESIGN ASSOCIATE Cisco  داردبيشتر روي طراحي و مهندسي شبکه تمرکز .CCDP  يا

CERTIFIED DESIGN PROFESSIONAL Cisco  مدرکي است که طراح حرفه اي شبکه و مورد تاييد شرکت
رک شما مي توانيد مد CCDPبعد از گذراندن . است و مهارت طراحي روترها و سوئيچ ها در شبکه هاي مختلف را دارد 

CCIE  اين مدرک باالترين سطح دوره هاي . را اخذ کنيدCisco  است و تفاوت آن با ساير مدارک شرکتCisco  در نحوه
مدرک جديد شرکت  CCIPمدرک . آزمون اين دوره بصورت عملي و در البراتوار برگزار مي شود . برگزاري آزمون آن است 

Cisco  است که در آن روي مباحثDSL  وIP  مسير كل دوره هاي سيسكو به شرح ذيل مي باشد. شده تمرکز:  
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 آن نحوه دريافتو  CCNAمعرفي مدرك  
). ستين طور نيران اياما در ا(شود  يد و ترجمه هم ميآ يسانس مخابرات به حساب ميدر سطح جهان معادل ل CCNAمدرک 
  .دالر است ۲۴۰۰۰ يسال Ciscoداشته باشد طبق اعالم  CCNAکه مدرک  ين کسيانگيحقوق م
  .CCNA ICDNو  CCNA INTROدو کتاب منبع بوده که عبارتند از  يدارا يالديم ۲۰۰۴تا سال  CCNAمدرک 

د يکه هم اکنون در حال اجرا است شما با يدر روش. ر کردييها تغ از مطالب کتاب يها به همراه قسمت نام کتاب ۲۰۰۷در سال 
کتاب به صورت  ۲ن يد در امتحانات ايتوان يم. ديمطالعه کن راCCNA ICDN2و  CCENT/CCNA ICDN1دو کتاب 

د با قبول شدن در يده يکه شما دو کتاب را جداگانه امتحان م ين تفاوت که در حالتيبا ا. ديکجا شرکت کنيا يجداگانه و 
  . ديکن يرا اخذ م CCNAو پس از قبول شدن در کتاب دوم مدرک  CCENTکتاب اول مدرک 

ش يهر گرا يد و برايکن يخود را اخذ م CCENTن صورت که شما مدرک يبه ا. رخ داده است يراتييتغ ۲۰۰۹در سال 
   …و CCNA(VIOP) ,CCNA(Security) بطور مثال. د کرديافت خواهيش را دريمخصوص آن آن گرا CCNAمدرک 

  عالقه مندان به دريافت مدركCCNA از قابليت ها باشند  يمجموعه ا يبايست دارا يم : 
  يمحل يو مديريت شبكه ها يصب ، پيكربندن  )LAN  (گسترده  يو شبكه ها )WAN  ( 
 پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائIP  ) برگرفته ازInternet Protocol  ( 
 پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائIGRP  ) برگرفته ازInterior Gateway Routing Protocol ( 
  تكل پرو يو قابليت پيكربند يآشنائEIGRP  ) برگرفته ازEnhanced IGRP  ( 
  پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائOSPF  ) برگرفته ازOpen Shortest Path First  ( 
 پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائPPP  ) برگرفته ازPoint-to-Point Protocol  ( 
 يو قابليت پيكربند يآشنائ ISDN  ) برگرفته ازIntegrated Services Digital Network  ( 
 پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائFrame Relay  
 پروتكل  يو قابليت پيكربند يآشنائRIP  ) برگرفته ازRouting Information Protocol  ( 
 يمجاز يمحل يشبكه ها يو پيكربند يآشنائ VLAN  ) برگرفته ازvirtual LANs  ( 
 اترنت  يم اساسبا مفاهي يآشنائ 
 يدستياب يليست ها يو پيكربند يآشنائ  
 يك شبكه  ينصب و پيكربند 
 يبهينه ساز WANs نظير فيلترينگ و ليست  يهائ يبر اينترنت با استفاده از ويژگ يمبتن يبه كمك راه حل ها

باند و هزينه  يبه منظور كاهش پهنا)  dial-on-demand routingبرگرفته از (  DDRو  يدستياب يها
WAN 

  

  در کتاب ست كه الزم بذكر اICDN1 کند و سپس در  ها صحبت مي در بخش اول درباره دليل شبکه کردن کامپيوتر
 connectionو  connection less، مفاهيم  هاي آن و پروتکل OSI model ،TCP/IPمورد مفاهيم پايه شبکه مانند 

orientedهاي  هاي مورد استفاده در شبکه ، تکنولوژيWAN  هاي بعدي اين  در فصل. شود ارائه مياطالعاتي مطالبي
اندازي اين  شود و شيوه اجرا دستورات و راه بحث مي Ciscoهاي routeها و  switchکتاب در مورد سيستم عامل 

 .دهد ها را به صورت کامل توضيح مي دستگاه
  در کتابICDN2 تر مانند  اي در مورد مباحث حرفهSTP ،VLAN  وrouting protocols  آيد ميان ميصحبت به .

  .را انتخاب کنند بسيار ضروري است routing an switchingخواهند گرايش  اين مطالب براي کساني که مي

 
 دريافت مدرك  ياولين مرحله براCCNA  شركت .است  يو كسب نمره قبول ۶۴۰ - ۸۰۱، شركت در آزمون شماره

متقاضيان فراهم نموده است كه در مقابل يك آزمون در دو  ياين امكان را نيز برا CCNAدريافت مدرك  يسيسكو برا
 : آزمون جداگانه شركت نمايند
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 ۶۴۰ -۸۱۱ ICND:  Interconnecting Cisco Networking Devices) ( 

 ۶۴۰ -۸۲۱ INTRO   
. است  يبا متقاض)  ۶۴۰ - ۸۰۱شماره ( تصميم در خصوص شركت در دو آزمون فوق و يا شركت در يك آزمون 

را  يبايست هزينه بيشتر يبا شركت در دو آزمون م CCNAت كه عالقه مندان به دريافت مدرك اس يبديه
عالقه مندان  يبرا ياز طرف ديگر، با تقسيم مطالب و شركت در دو آزمون جداگانه شرايط مطلوبتر. پرداخت نمايند 

  ) .كاهش حجم مطالب ( گردد   يفراهم م
توان در صورت تمايل  ينمايد ، م يآماده م ۶۴۰ - ۸۰۱آزمون شماره  يكه شما را برا يدر صورت حضور در كالس

  .گرديد  CCNAدر دو آزمون جداگانه شركت و موفق به كسب مدرك 

 ماهيت و نحوه سواالت آزمون   -۱
اين احتمال وجود ( دقيقه به آنها پاسخ داده شود  ۹۰بايست در مدت زمان  يسوال است كه م ۱۰۰شامل  CCNAآزمون 
تست را غلط بزنيد يا نزنيد امتحان را  ۳فقط اگر  توجه داشته باشيد كه) . ه زمان فوق كمتر هم در نظر گرفته شود دارد ك

كسب ( درصد سواالت پاسخ صحيح داده شود  ۸۵بايست به  يموفقيت در آزمون م يبرابه بيان ديگر   .قبول نخواهيد شد
 ) .  ۸۵حداقل نمره 

، ممكن است در اولين مرحله مشابه و ) در رابطه با گرامر دستورات  يواالت چند گزينه اس" خصوصا( سواالت  يپاسخ برخ
مربوطه به دقت  يابايست هم صورت مسئله و هم پاسخ ه ياست كه در زمان پاسخ به سواالت ، م يبديه. يكسان بنظر آيد 

موارد ممكن است  يدر برخ. باشد  يو متوجه داشته باشيد كه پاسخ صحيح ، پاسخ مورد نظر شركت سيسك. مطالعه گردند
است كه سيسكو آن را توصيه  يگزينه صحيح ، پاسخ ييك سوال خاص مطرح شده باشد ول يبيش از يك پاسخ مناسب برا

 . نموده است
 يصورتدر  .ديد بازگرديتوان گر نمييد ديد و در صورتي که از سوال رد شويک بار سوال را جواب بدهيد يتوان در امتحان فقط مي

بعد از قبولي . گردد يبيش از يك پاسخ صحيح باشند ، همواره در متن سوال به اين موضوع اشاره م يسواالت دارا يكه برخ
اما اگر در اين مدت در . سال اعتبار دارد و بعد از آن شما بايد دوباره امتحان بدهيد ۳دهند فقط  مدرکي که به شما مي

اعالم کرده بعد  Ciscoاين کار به اين دليل است که شرکت . شود اين تاريخ تمديد مي شرکت کنيد Ciscoهاي ديگر  امتحان
  .کند ها تغيير مي سال تقريبا تمامي تکنولوژي ۳از 

 

   ۶۴۰ - ۸۰۱فرمت سواالت آزمون شماره   - ۲
 يك پاسخ درست دارند " سواالت چند گزينه اي كه صرفا . 

 ت مي باشند سواالت چندگزينه اي كه داراي چندين پاسخ درس . 

  سواالتي كه به صورتDrag -Drop  مي باشند . 

  تكميل بخش خالي يك عبارت 

  شبيه سازي روتر 

  نكاتي براي كسب موفقيت در آزمون 

  مطالعه و پاسخ به سواالت بدون نگراني و استرس ( حضور به موقع در مركز آزمون ( 

  مطالعه دقيق سواالت 

  قبل از بررسي گزينه هاي انتخابي ( مسئله طرح شده است آشنائي دقيق به آنچه كه در صورت ( 

  در زمان پاسخ به سواالت چند گزينه اي كه در رابطه با پاسخ صحيح آنها اطمينان نداريد ، از فرآيند حدف تدريجي
در سياست فوق به شما كمك مي كند حتي . مشهود است ، استفاده نمائيد " پاسخ هائي كه نادرست بودن آنها كامال

 . صورت انتخاب حدسي يك گزينه ، احتمال درست بودن آن افزايش يابد 
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  بررسي پاسخ قبل از فشردن دكمهNext  ) بررسي پاسخ در زماني كه امكان انجام اين كار وجود دارد (  
يج بطور پس از پنج روز نيز نتا.  ) score report( پس از اتمام آزمون ، بالفصله نتايچ آن به شما اعالم مي گردد 

در . اتوماتيك براي سيسكو ارسال خواهد شد ، بنابراين الزم نيست كه شما نتايج آزمون را براي آنها ارسال نمائيد 
صورت كسب موفقيت در آزمون ، تائيديه آن از طريق شركت سيسكو و پس از طي دو تا چهار هفته به شما اعالم 

  .مي گردد
 

  سواالت يمحور كل -۳
بر روي )  ۶۴۰ - ۸۲۱و  ۶۴۰ - ۸۱۱و يا آزمون هاي جداگانه (  CCNAبراي دريافت مدرك  ۶۴۰ - ۸۰۱آزمون شماره 

  :چندين محور اساسي متمركز مي باشد 
  

   :شامل  يو طراح يبرنامه ريز -۱-۳ 

  طراحي يك شبكهLAN  ساده با استفاده از فناوري سيسكو 

  طراحي يك مدل آدرس دهيIP منطبق بر طراحي شبكه 

 پروتكل روتينگ مناسب  انتخاب يك 

  طراحي يك ارتباط بين شبكه اي ساده با استفاده از فناوري سيسكو 

  پياده سازي يك ليست دستيابي منطبق بر نياز كاربران 

  انتخاب سرويس هايWAN  منطبق بر نياز مشتريان  
  
   :پياده سازي و عمليات شامل   -۲-۳ 

 پيكربندي پروتكل هاي روتينگ 
 ي پيكربندي آدرس هاIP  آدرس هاي ،gateway  وsubnet mask  بر روي روتر و هاست ها 
  پيكربندي يك روتر به منظور انجام فعاليت هاي اضافه مديريتي 
  پيكربندي يك سوئيچ با استفاده ازVLAN  و ارتباط داخلي بين سوئيچ ها  

   

  : شامل )  LAN( پياده سازي يك شبكه محلي   -۳-۳
 ك سوئيچ منطبق بر نياز هاي موجود سفارشي نمودن پيكربندي ي 
  مديريت فايل هاي پيكربندي دستگاه ها وimage  سيستم 
  انجام يك پيكربندي اوليه بر روي روتر 
  انجام يك پيكربندي اوليه بر روي سوئيچ 
  پياده سازي اوليه پروتكل هايWAN  

  
  

   :شامل  ياشكال زدائ - ۳- ۴
  بكارگيري مدل مرجعOSI ما براي اشكال زدائي شبكه به عنوان يك راهن 

  اشكال زدائي يك شبكه محلي وVLAN  

  اشكال زدائي پروتكل هاي روتينگ 

  اشكال زدائي آدرس دهيIP  و پيكربندي هاست 

  اشكال زدائي دستگاه هاي شبكه اي 

  اشكال زدائي يك ليست دستيابي 

  اشكال زدائي اوليه شبكه هايWAN   
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   :ها شامل  يبا مفاهيم و فن آور يآشنائ -۵-۳ 

  تشريح ارتباطات شبكه با استفاده از مدل هاي اليه اي 

  تشريح فرآيندSpanning Tree  

  اي  و تبين خصايص كليدي يك محيط شبكهمقايسهLAN  

  بررسي خصايص پروتكل هاي روتينگ 

  بررسي فرآيند ارتباطيTCP/IP  و پروتكل هاي مرتبط به آن 

  تشريح عناصر موجود در يك شبكه 

 ش قوانين به منظور كنترل بسته هاي اطالعاتي نق 

  بررسي خصايص كليدي شبكه هايWAN  
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