
     

 

 F5دوره های آموزشی 

و گسترده بودن حمالت بر روی آنها ، نیاز به تحویل به موقع و  سرویس های تحت وببا توجه به پیچیده بودن 
 توزیع مناسبدرخواست سرویس گیرنده ها می باشد.

 BIG-IP ASM,BIG-IPتجهیزات امنیتی و بهینه سازی را معرفی نموده است، از جمله  F5شرکت از این رو 

LTM و مدیریت ترافیک میباشد.  ایمن سازی سرویس های تحت وبو....که استفاده از این تجهیزات به جهت 

 

الزمه به کاربردن این تجهیزات در شبکه نیازمند فرا گرفتن دانش و آموزش مرتبط به جهت کاربری محصوالت 
 ر رابطه با این تجهیزات بسیار حائز اهمیت می باشد.می باشد ،بدین سبب بحث آموزش د F5شرکت 

 

  



 

 F5 (Administering BIG-IP v12وره مقدماتی )د

دوره  F5  آشنایی با تجهیزات و سکو ی سخت افزاری شرکت یکی از مهمترین دوره های آموزشی به جهت
که مذکور می باشد که در این دوره کارشناسان امکان اپراتوری و دانش مربوط به مدیریت تجهیزات در شب

،آشنا خواهند شد و امکان معرفی شی و المان های مرتبط با پیاده سازی طرح را درک کرده و با سیاست های 
 پردازش ترافیک عبوری و نحوه پیاده سازی اولیه آشنا خواهند شد.

 روزه برگزار می گردد 2مدت زمان این دوره آموزشی به صورت یک کمپ 

 یل می باشد:سرفصل های این دوره آموزشی به شرح ذ-

-Getting started with the BIG-IP system 

-Traffic processing with BIG-IP Local Traffic Manager (LTM) 

-Using the Traffic Management Shell (tmsh) command line interface 

-Using NATs and SNATs 

-Monitoring application health and managing object status 

-Modifying traffic behavior with profiles, including SSL offload and re-encryption 

-Modifying traffic behavior with persistence, including source address affinity and cookie 

persistence 

-Troubleshooting the BIG-IP system, including logging (local, high-speed, and legacy 

remote logging), and using tcpdump 

-Always-On Management (AOM) 

-User roles and administrative partitions 

-vCMP concepts Customizing application delivery with iRules  



 

 طبان این دوره:مخا-

برای مدیران شبکه ، کارشناسان و افرادی که نیاز به داشتن دانش  BIG-IP Administrator  دوره آموزشی
 در شبکه هستند ضروری می باشد. F5  پیش نیاز برای استفاده از تجهیزات

 :پیش نیازها-

      -OSI model encapsulation 

-Routing and switching 

-Ethernet and ARP 

-TCP/IP concepts 

-IP addressing and subnetting 

-NAT and private IP addressing 

-Default gateway 

-Network firewalls 

-LAN vs. WAN 

 


