รายละเอี ยดหล ั กสูตร

300-101 Routing
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
วิชา ROUTE 300-101(Implementing Cisco IP Routing) เป็ น 1 วิชาบังคับสําหรับผู้ ทีจะ
สอบ Cert. CCNP (Cisco Certified Network Professional ) และ CCDP ( Cisco Certified Design
Professional ) ผู้ ทจะสอบผ่
ี
าน วิชา ROUTE 300--101ได้นั นต้องมีความรู้และความชํ านาญในเรื อง
IP addressing ขั นสูง และการทํ าrouting ระหว่าง LANs และ WANs บน Cisco ISR routers ให้มี
ความปลอดภัย เสถียร และขยาย Network ให้ใหญ่ขึ นได้อีกด้วย นอกจากนี ยั งครอบคลุมการ
configuration Router ให้ branch offices และ mobile workers ทํ างานร่ วมกั นได้
ผู้ ทีมี Cisco Certified Network Professional (CCNP®) จะสามารถ ออกแบบ ปรับปรุ ง
สนับสนุน หรื อ แก้ไขปัญหาความยุ่งยาก ใน LAN และ link WAN ระหว่างองค์กรหรื อบริ ษ ัทได้
และยั งสามารถทํ างานร่ วมกับ ผูชี้ เยวชาญ ด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั นสูง ระบบเสียง ระบบ
ไวเลส และ ระบบวีดีโอได้ . Cert . CCNP จะเหมาะกับผู้ ทีมีประสบการณ์ทางด้านNetwork ขั น
ตํ าอย่างน้อย1 ปี และเป็ นผู้ ซึ งพร้อมทีจะพั ฒนาความรู้ความสามารถและสามารถทํ างานได้อย่าง
เป็ นอิสระบนระบบ Network ทีซับซ้อน . ตัวอย่างตํ าแหน่งงานทีจะต้องมีCert. CCNP ตาม
กฎระเบียบขององค์กรหรื อบริ ษ ัทต่างๆ ได้แก่network technician, support engineer, systems
engineer และ network engineer เป็ นต้น
หลักสู ตรนี เหมาะกับ
- วิศวกรเครื อข่ายผู้ ดูแลRouter CISCO
- ผู้ ทีสนใจสอบ Cisco Certified Network Professional CCNP®
- ผู้ ทีสนใจสอบ Cisco Certified Design Professional CCDP®
- ผู้ ทีสนใจต่ออายุ Cert. CCNA

- วิศวกรผู้ ดูแลระบบInternet ในองค์กรทั งภาครัฐและเอกชน
- วิศวกรผู้ ท ํ างานในส่วนของInternet Service Provider

Exam Topics
The following information provides general guidelines for the content likely to be included on the
exam. However, other related topics may also appear on any specific delivery of the exam. In
order to better reflect the contents of the exam and for clarity purposes the guidelines below may
change at any time without notice.

Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements







Determine network resources needed for implementing EIGRP on a network
Create an EIGRP implementation plan
Create an EIGRP verification plan
Configure EIGRP routing
Verify EIGRP solution was implemented properly using show and debug commands
Document results of EIGRP implementation and verification

Implement a multi-area OSPF Network, given a network design and a set of requirements







Determine network resources needed for implementing OSPF on a network
Create an OSPF implementation plan
Create an OSPF verification plan
Configure OSPF routing
Verify OSPF solution was implemented properly using show and debug commands
Document results of OSPF implementation and verification plan

Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements







Determine network resources needed for implementing eBGP on a network
Create an eBGP implementation plan
Create an eBGP verification plan
Configure eBGP routing
Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands
Document results of eBGP implementation and verification plan

Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements








Determine network resources needed for implementing IPv6 on a network
Create an IPv6 implementation plan
Create an IPv6 verification plan
Configure IPv6 routing
Configure IPv6 interoperation with IPv4
Verify IPv6 solution was implemented properly using show and debug commands
Document results of IPv6 implementation and verification plan

Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set
of requirements








Create a redistribution implementation plan based upon the results of the redistribution
analysis
Create a redistribution verification plan
Configure a redistribution solution
Verify that a redistribution was implemented
Document results of a redistribution implementation and verification plan
Identify the differences between implementing an IPv4 and IPv6 redistribution solution

Implement Layer 3 Path Control Solution













Create a Layer 3 path control implementation plan based upon the results of the
redistribution analysis
Create a Layer 3 path control verification plan
Configure Layer 3 path control
Verify that a Layer 3 path control was implemented
Document results of a Layer 3 path control implementation and verification plan
Implement basic teleworker and branch services
Describe broadband technologies
Configure basic broadband connections
Describe basic VPN technologies
Configure GRE
Describe branch access technologies

กาหนดเวลาอบรม
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

อัตราค่าอบรม
( โปรโมชั นตามเงือนไขในwww.jodoi.com )

รายละเอียดหลักสู ตรการสอนในแต่ละวัน
Day1
- Planning Routing Services to Requirements
- Implementing an EIGRP-based Solution
- Lab 1.Basic Eigrp
- Lab 2.Eigrp-IP Default-Network
- Lab 3.Eigrp-Passive-interface
- Lab 4.Eigrp-summary-address
- Lab 5.Eigrp-Unequal Cost Path Load Balancing (Variance)
- Lab 6.Eigrp-Authentication
Day2
-

Implementing a Scalable Multiarea Network OSPF-based Solution
Lab 7.Eigrp-Stub
Lab 8.Basic-OSPF
Lab 9.OSPF-Inter-Area
Lab 10.OSPF-ABR , ASBR
Lab 11.OSPF-Stub Area
Lab 12.OSPF-Totally Stub Area
Lab 13.OSPF-NSSA Area
Lab 14.OSPF-Virtual-Link

Day3
-

Implement an IPv4-based redistribution solution
Implement Path Control
Lab 15.OSPF-Authentication
Lab 16.OSPF-DR , BDR
Lab 17.OSPF-Frame-Relay
Lab 18.Redistribute EIGRP - RIP
Lab 19.Redistribute OSPF - RIP
Lab 20.Redistribute OSPF - EIGRP
Lab 21.Distribute-List
Lab 22.Prefix-List

Day4
-

Connecting an Enterprise Network to ISP Networks
Lab 23.Basic BGP
Lab 24.BGP-weigth
Lab 25.BGP-Local Preference
Lab 26.BGP-MED
Lab 27.PBR
Lab 28.IP SLA
Lab 29.Basic IPV6
Lab 30.OSPFv3 (IPV6)
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