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کذکارگاٌ

WR1502

عىًان کارگاٌ

معزفی تکىًلًصی مجاسی ساسی ،آسیبپذیزیَا در ایه الیٍ ي طزاحی ي استقزار امىیت
تکىًلًصی مجاسی عاسی یا بٍ اصطالح  Virtualizationبٍ عىًان یکی اس عزیعتزیه تکىًلًصی َا در عطح اعتفادٌ در
طزاحی ،اعتقزار شبکٍ َا ي امىیت در چىذ عال گذشتٍ مًرد تًجٍ بغیاری اس کمپاوی َا ي شزکت بشرگ دویای فىايری اطالعات
ي ارتباطات قزار گزفتٍ اعت ،ي َز یک محصًالت ي تکىًلًصی َا متفايتی را معزفی ومًدَاوذ ي جشء جذایای واپذیزی در

چکیذٌ

طزاحی شبکٍ َا ي مزاکش دادٌ در عزاعز دویا شذٌ اعت .با تًجٍ بٍ وزخ رشذ ،گغتزػ ي تىًع عزيیظدَىذٌَا در شبکٍ ي مًج
چشمگیز مُاجزت شزکتَا ،عاسمانَا ي دعتگاٌَای اجزایی اس بغتز فیشیکی شبکٍَا بٍ سیز عاختَا ي بغتزَای وًیه
مجاسی ،ي ویاس بٍ تمزکش ي درک اصًلی اس طزاحی پیکزبىذی ،مذیزیت ي امىیت در چىیه بغتزَای میباشذ ،.لذا آسمایشگاٌ
تخصصی آپا داوشگاٌ فزديعی مشُذ با تًجٍ بٍ تجزبٍَای فزياوی کٍ در ایه حًسٌ داشتٍ اعت ،در ایه کارگاٌ آمًسشی ،فزآیىذ
فىی در طزاحی ،اعتقزار ي امىیت در بغتز مجاسی شبکٍ َا را در اختیار عالقٍ مىذان می دَذ.

سبان ارائٍ
کارگاٌ
سمان بزگشاری
مخاطبان
ارائٍدَىذگان
پیصویاسَای
کارگاٌ
َشیىٍ
تًضیحات

فارعی
یک شىبٍ  01اعفىذ  – 0131عاعت  01الی  1( - 08عاعت)
داوشجًیان ،کارشىاعان ي عالقٍ مىذان بٍ طزاحی ي اعتقزار تکىًلًصی مجاسی عاسی در شبکٍ َا ي سیزعاخت
آسمایشگاٌ تخصصی آپا داوشگاٌ فزديعی مشُذ
دکتز محغه کاَاوی – مُىذط عبحان علی آبادی
آشىایی متذايل با مذیزیت شبکٍَا ي عیغتم عامل
 011111ریال
گًاَیوامٍ حضًر در کارگاٌ بزای شزکتکىىذگان صادر میشًد.
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سزفصل کارگاٌ:

 .0معزفی تکىًلًصی مجاسیعاسی ي اوًاع آن
 .2مطالعٍی مًردی یک پزيصٌ مًفق در مجاسی عاسی شبکٍ ي سیزعاخت
 .1طزاحی ي ویاس عىجی ايلیٍ پزيصٌَا ي شاخصَای مًرد ویاس
 .1وصب ي پیکزبىذی یک ومًوٍ اس محصًالت مًجًد
 .0قابلیت  Clusteringي يیضگیَای مزتبط
 .6حمالت ،تُذیذات ي آعیبپذیزیَای مًجًد در ایه بغتز
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