کمپ تابستانی SDN

اولین کمپ
شبکه نرمافزار
محور ()SDN
در ایران

با سالم خدمت شما مهندس گرامی
تخ
هب لطف و عنایت رپوردگار متعال پس از طراحی و راه اندا زی اولین اترنمای صصی “شبکه رنم افزار محور” ،مف ختر بودیم رد راستای تحقق اهدا ف ژپوهشی و صنعتی رد کشور ع ززیمان و با توجه هب
استقبال اقبل توجه ژپوهشگران و دانشجویان حوزه SDNاز شهراهی مختلف کشور ع ززیمان اریان ،هب ربگزاری  8دوره آموزشی  SDNبا حضور بیش از  80نفر (،ربای اولین بار رد اریان ) ،هب
صورت آنالین و حضوری بپردازیم.
تیم آموزشی SDNCentralبا توجه هب استقبال دانش ژپوهشان و مدریان محترم آیتی رد نظر دارد اولین کمپ هس روزه خود را رد تهران ربگزار نماید .ا ین مستند هب منظور آشنایی شما گرامیان با
سرفصلاهی دوره و جزئیات ربگزاری گردآوری شده است.
امید داریم بتوانیم رد راستای تحقق بومی سازی این تکنولوژی جدید رد صنعت این مرز و بوم ،گامی کوچک رد راستای یادگیری و آموزش هب لالمنندا ن این حوزه ،ربداریم.
ین
هب منظور ثبت انم میتوانید از طریق آی دی تلگرام  t.me/SDNCentral_Adminو یا آردس ا یل course@sdncentral.irاقدا م بفرمایید.

مدرییت دپارتمان آموزشی
SDNCentral
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کمپ تابستانی و کارگاهی ( SDNتنها به مدت سه روز)
سوق دادن تحقیقات دانشجویان و فعالیت مدیران
هدف دوره

شبکه به سمت استفاده از SDN
به منظورآشنایی اولیه و ضرورت یادگیری شبکه نرم

ضرورت اهمیت گذراندن این دوره

افزار محور (  )SDNمی توانید ابتدا این لینک را
مطالعه کنید .
 مشاهده ویدئو نگاهی اجمالی به جنبه های

پیش نیاز

صنعتی و دانشگاهی SDN
 نصب لینوکس :آخرین توزیع  Ubuntuبر
روی آخرین نسخه VirtualBox

مدت دوره
مدرس

 15ساعت (سه روز)
سید حسام قاسمی (مشاهده رزومه)
 دانشجویان کامپیوتر و مخابرات
 تکنسین شبکه

مخاطبین دوره

 مدیران شبکه
 معمار/مهندس شبکه
 مهندس امنیت شبکه
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عناوین آموزشی

زمان

 نصب  Wireshark ،Mininetو  POXدر Ubuntu
 نمایش توالی بستههای  OpenFlowو آموزش پروتکل  OpenFlowبا استفاده از ابزار
 Wiresharkو معرفی پیام های OpenFlow
 معرفی  Mininetو کامندهای آن به همراه آموزش مفاهیم  SDNبه صورت عملی و کاربردی با
روز اول

استفاده از کنترلر POX
 اجرای چند سنار یوی سوئیچ مجازی Open vSwitch
 نصب کنترلر  OpenDaylightو معرفی فیچرها و رابط گرافیکی آن
 نصب کنترلر RYU
 آموزش مح یط گرافیکی ایجاد توپولوژی Mininet
 نصب کنترلر  Floodlightو آموزش REST API
 اجرای سناریوی کاربردی کنترلر توزیعی Floodlight

روز دوم

 نصب  Eclipseو افزودن پروژه  Floodlightبه آن
 نوشتن ماژول در کنترلر Floodlight
 تولید ترافیک و دریافت بستههای  Packet_Inدر کنترلر  Floodlightو طریقه  parseکردن
بستهها
 ایجاد بسته  Packet_Outدر کنترلر  Floodlightو ارسال آن به سوئی چ
 افزودن  Flow Entryبه سوئیچها از طریق کنترلر Floodlight
 نحوه دریافت آمار ( )Statisticsاز سوئ یچها از طریق کنترلر Floodlight

روز سوم

 طریقه نوشتن یک ماژول دلخواه در کنترلر Floodlight
 مروری بر REST API
 اجرای چند سناریوی  REST APTدر کنترلر Floodlight
 برنامه نویسی  RESTبرای کنترلر Floodlight
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قبل از ثبت نام در دورههای آموزشی حتما نکات زیر را بخوانید.
 .1سایت  SDNCentralرا برای مشاهده آخرین مقاالت آموزشی و اخبار صنعت حوزه ، SDN
به خاطر بسپارید.
 .2در انجمن تخصصی  SDNCentralعضو شوید و سواالت تخصصی خود را از متخصصین این
حوزه بپرسید.
 .3اگر در کانال تلگرامی  SDNCentralعضو نیستید ،هم اکنون اقدام کنید.
 .4سایت  SDNCentralعالوه بر دورههای آموزشی و ارسال مطالب به روز در حوزه ،SDN
محصوالت آموزشی خود را در فروشگاه عرضه کرده است .محصوالت این فروشگاه در یکی از
دستهبندیهای زیر قرار میگیرد:
 oمقاله را قورت بده!
 oفراتر از تئوری در البراتوار SDN
 oمقاله سالم!
 oکلیک
 oترجمه مقاله
 oکتابخوانی به روش اسالیس پیتزا
 .5به منظور بهره گیری از خدمات ترجمه تخصصی و یا همکاری با این بخش میتوانید از
دپارتمان تخصصی ترجمه بازدید بفرمایید.
 .6اگر دوست دارید بخشی از ویدئوی آموزشی دوره های قبلی را ببنید اینجا کلیک کنید.
 .7خاطر نشان میکنیم در صورت شرکت در این کمپ ،نرمافزارهای مربوطه به همراه منابع
مطالعاتی این حوزه و کدهای مربوطه در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

"هدفما پیشرفت روز افزون مهندسین کامپیورت و مدریان شبکهو نیزتالشربای بومیسازی این تکنولوژی رد کشور ع ززیمان اریان است".
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