
 

 

 MTCNAدوره  معرفی

از  دانشجویان پسای مهندسی این شرکت می باشد ه بعنوان اولین دوره آموزشی میکروتیک بوده و پیشنیاز بقیه دوره MTCNAدوره 

ها آشنایی پیدا کرده و روش های ارائه سرویس اینترنت به مشترک و مدیریت شبکه با  RouterBoardو  RouterOSپایان دوره با 

ها را نیز  RouterBoard ت پایه ای مدیریت و حل مشکال ،توانایی نصب و راه اندازیابزارهای کنترلی را فرا خواهند گرفت؛ همچنین 

 .خواهند داشت

 روز بصور ت بو ت کمپ می باشد. 3مد ت زمان این دوره 

 مخاطبین دوره : 

 مهندسین و کارشناس های شبکه -

 ITدانشجویان  -

 ها ISPکارشناس های  -

 شرکت های فناوری اطالعا ت -

 پیشنیاز دوره : 

داشته باشند،  برای مطالعه را  subnettingو  TCP/IPنداشته اما شرکت کنندگان باید دانش کافی در خصوص  صیخا این دوره پیشنیاز

با مراجعه به وب سایت  TCP/IP، همچنین پس از مطالعه را در گوگل جستجو کنید tutorial ipv4کلمه  TCP/IPدرباره 

https://www.mikrotik.com/client/trainingSessions امتحان تستی میکروتیک را انجام دهید. 

 MTCNA خروجی دوره 

 یک : معرفیماژول 

 درباره میکروتیک 

  میکروتیکروتر معرفی سیستم عامل 

 معرفی مسیریاب های میکروتیک 

 

 ارتباط اولیه با مسیریاب میکروتیک 

  ارتباط بوسیلهWinbox  وMAC-Winbox 

  ارتباط باWebFig و تنظیم سریع مسیریاب 

 تنظیما ت پیشفرض و اولیه سیستم عامل میکروتیک 

 

 Router OS command line CLIخط فرمان سیستم عامل میکروتیک  

 ارتباط با کابل کنسول میکروتیک 

  ارتباط باSSH   وTelnet  

  ایجاد ترمینال درWebFig  وWinbox 

https://www.mikrotik.com/client/trainingSessions


 

 

 

 اصول و قواعد خط فرمان سیستم عامل میکروتیک 

  آشنایی کلی با کلید های میانبر درCLI 

  میکروتیککار با دستورا ت مهم سیستم عامل 

 

 تنظیما ت اولیه جهت ارائه سرویس اینترنت  

  گرفتنIP  بصور تDHCP-Client  بروی پور تWAN 

  تنظیما تIP  سمت شبکه داخلیLAN  وDefault Gateway 

  فایروال مقدماتی–  NAT Masquerade 

 

 ارتقاع و بروز رسانی سیستم عامل مسیریاب میکروتیک 

  معرفیpackage ها و نوع عملکرد آنها 

  روش های ارتقاع و بروز رسانی 

  بروز رسانی و ارتقاعRouterBOOT firmware 

 

 Router Identityتنظیم  

 مدیریت دسترسی به سیستم عامل میکروتیک  

 مدیریت سرویس های سیستم عامل میکروتیک 

 Backupمدیریت تنظیما ت و پشتیبان گیری  

  ذخیره وRestore  کردنBackup 

  تشریح تفاو ت های بینBackup  وExport 

  تغییر فایلBackup 

 

 ریست کردن روتر بورد های میکروتیک 

 netinstallبا استفاده از ابزار میکروتیک   بروری مسیریاب هاینصب مجدد سیستم عامل  

 آشنایی با الیسنس لول های سیستم عامل میکروتیک 

 پیشنهاد منابع مفید برای ارتقاع دانش درخصوص سیستم عامل میکروتیک 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

  



 

 

 DHCPماژول دو : 

 Clientو   DHCP-Serverآشنایی با  

  توضیح در خصوصDHCP Client 

  راه اندازی و تنظیمDHCP-Server 

  مدیریتLease   یا اجارهIP 

  تنظیما تDHCP-Server 

 

  address Resolution Protocol (ARP)تشریح پروتکل  

  انواع مدل هایARP 

  تشریح جدولARP سیستم عامل روتر میکروتیک 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 Bridgeو  2ماژول سه : مباحث الیه 

  معرفیBridge یا پل در شبکه 

  آشنایی با مفاهمBridge و تنظیم آن 

  ایجادBridge 

  اضافه کردن پور ت بهBridge 

 

 Bridge در شبکه های بی سیم 

  تشریحStation Bridge 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 Routingماژول چهار: مسیریابی 

 معرفی مسیریابی  

  مباحث و مفاهیم مسیریابی 

  تشریحRoute Flag ها 

 

 مسیریابی دستی 

  ایحادStatic route 

  تنظیمDefault Route 

  مدیریتDynamic Route  ها 



 

 

  پیاده سازیstatic route در شبکه 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 ماژول پنج : وایرلس

 802.11a/b/g/n/acمفاهیم پروتکل های وایرلس  

  تشریح مفهومFrequencies (bands, channels) data-rates / chains (tx power,rx sensitivity, country 

regulations) 

 

 ایجاد یک شبکه وایرلس  

  تنظیما تAccess point  

  تنظیما تStation  

 

 امینت و رمزنگاری در شبکه های وایرلس 

  تشریح مفهومAccess-list 

  تشریح مفهومConnect-list 

  تشریح مفهومDefault-authentication 

  تشریح مفهومDefault-forward 

  تشریح مفاهیمWPA-PSK  وWPA2-PSK 

  آشنایی باWPS accept  وWPS client 

 

 Monitoringابزارهای  

 Snooper 
 Registration table 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 ماژول شش : فایروال

 Firewallمفهوم  

  تشریحConnection tracking   وConnection state 

  آشنایی با ساختار وchain  وAction  هایfirewall 

  



 

 

  firewall filterآشنایی با عملکرد  

  آشنایی با اکشن هایfilter  

  محافظت از روتر به کمکchain input 

  محافظت از مشترکین به کمکchain forward 

 

 فایروال Address-listکار با  

 source NATمبدا  IPترجمه  

  آشنایی با اکشنMasquerade  وsrc-nat 

 

 FastTrackآشنایی با  

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54دارای این ماژول 

 

 QOSماژول هفت : کیفیت ارائه سرویس 

 Simple Queueمعرفی  

  آشنایی باTarget  

  آشنایی باDestination  

  آشنایی باMax-limit  وLimit-at 

  آشنایی باBursting 

 

  PCQتشریح  

  تنظیمpcq-rate 

  تنظیمpcq-limit 

 کار عملی می باشد.تا یک ساعت  54این ماژول دارای 

 

 Tunnelsماژول هشت: 

  PPPتنظیما ت 

  تشریح و تنظیمPPP Profile 

  تشریح و تنظیمPPP Secret 

  تشریحPPP Status 

  



 

 

 IP Poolمعرفی  

  ایجادIP pool 

  مدیریت رنجpool 

  استفاده ازIP pool 

 

 ایمن سازی شبکه  

  تنظیم و تشریحPPPOE service-name 

  تشریح و ایجادPPPOE client 

  تشریح و ایجادPPPOE server 

 

 Point-to-Pointمعرفی آدرس دهی  

 ایمن سازی ارتباط به شبکه از راه دور 

  ایجادPPTP Server  وPPTP Client  با کمکquick set 

  تشریح و ایجادSSTP Client 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 :موارد متفرقه نهماژول 

 سیستم عامل روتر میکروتیک ابزارهای 

   تشریحE-mail 

  تشریح ابزارNetwatch 

  تشریح  دستورPing 

   تشریح دستورTraceroute 

  تشریحProfile (CPU load) 

 

 Monitoringبررسی و  

 انیتورینگ ترافیک اینترفیس هام 

  تشریح ابزارTorch 

  تشریج پروتکلSNMP 

  تشریح ابزارDude 

 

 کارتباط با ساپور ت میکروتی 

   روش ایجاد و مشاهده فایل هایsupport.rif وautosupout.rif 

  بررسی الگ سیستم وDebug  



 

 

 بررسی تنظیما ت 

 لوژی شبکهوتوپ 

 تا یک ساعت کار عملی می باشد. 54این ماژول دارای 

 

 به نشانی زیر مراجعه کنید. MTCNAبرای اطالعا ت بیشتر در مورد خروجی دوره 

https://mikrotik.com/download/pdf/MTCNA_Outline.pdf 

https://mikrotik.com/download/pdf/MTCNA_Outline.pdf

