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کذکارگاٌ

WR1513

عىًان کارگاٌ

تُذیذات ي چالصَای امىیتی در الیٍی  2ضبکٍَا ي ريشَای دفاعی
تحقیات ي مطالعات وطان می دَذ کٍ دسصذ آسیة پزیشی َا ،تُذیذات ي مخاطشات ضثکٍ َای سایاوٍ ای دس داخل وسثت تٍ
خاسج اص ضثکٍ َا تسیاس تیطتش می تاضذ .اص طشفی کاستشان دس داخل ضثکٍَا اص الیٍ َای دفاعی دس لثٍ َای ضثکٍ عثًس کشدٌ ي

چکیذٌ

َمچىیه تسیاسی اص سشيیس َا ي خذمات دس داخل ضثکٍ َای ساصماوی اسائٍ می گشدد .تٍ َمیه علتُا تشای تسیاسی اص
وفًرگشان ضثکٍ َای داخلی جزاب می تاضذ .عاليٌ تش آن يجًد کاستشان کىجکاي ي تذاوذیص ساصماوی ویض دس صًست وثًد يیژگی
َای امىیتی تش سسیک ي مخاطشات ایه ضثکٍ َا می افضایىذ .دس ایه کاسگاٌ آمًصضی َذف آضىایی کامل تا تُذیذات ي مخاطشات
دس الیٍ  2ضثکٍ َای سایاوٍ ای ي سيش َای حفاظتی ي دفاعی مًثش دس مقاتل ایه گًوٍ حمالت می تاضذ.

زبان ارائٍ
کارگاٌ
زمان برگساری
مخاطبان
ارائٍدَىذگان
پیصویازَای
کارگاٌ
َسیىٍ
تًضیحات

فاسسی
ديضىثٍ  11اسفىذ  – 1333ساعت  8الی  8( - 18ساعت)
داوطجًیان ،محققیه ي کاسضىاسان ضثکٍ َا ي امىیت فىايسی اطالعات ي استثاطات
آصمایطگاٌ تخصصی آپا داوطگاٌ فشديسی مطُذ
دکتش سیذامیه حسیىی سىً – مُىذس سثحان علی آتادی
آضىایی تا ضثکٍ َای سایاوٍ ای ي سشيیس َای مشسًم ضثکٍ
 1111111سیال
گًاَیوامٍ حضًس دس کاسگاٌ تشای ضشکتکىىذگان صادس میضًد.
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Laboratory Preparation
Introduction Layer 2 and Feature
Sniffing Techniques
CAM Overflow Attack / MAC Flooding
VLAN Attack
STP Attack
ARP Attack & Security
MITM Attack
Access Port Security
DTP Attack
CDP, LLDP
DHCP Attack
Access Control List (ACL)
Port-Level Traffic Controls
Layer 2 Attack Tools and Demo
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