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Cisco Data Network Architecture ( DNA ) 
 

 

 

ار استفاده از کرا مدیریت کنید، چاره  WANاگر می خواهید تنها از طریق یک پنل مرکزی یا داشبورد، شبکه ای گسترده در پهنه 

 است. CISCO DNAراهکار 

تا سیستم عامل و  با استفاده از این محصول شرکت سیسکو می توان تمامی منابع شبکه در الیه های مختلف از سوییچ و روتر گرفته

ی موارد امنیتی و مورد نظر را با آن انجام دهید و تمام Cloudنرم افزارها را مدیریت کنید. همچنین طراحی شبکه و پیاده سازی 

 ن بسپارید.آنالیزی شبکه خود را بدا

 می باشند: DNAیل بخشی از معروف و کاربردی ذحتی سیستم های 

 Cisco Identity Services Engine(ISE) 

software-defined networking (SDN) 

Cisco TrustSec 

Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) cloud 

Cisco Enterprise Network Function Virtualization (NFV) Solution 
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Cisco APIC-EM 

Enterprise Network Fabric 

 

 برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید:

نواع سوییچ و هر شعبه شبکه کامپیوتری خود را دارد که در آن اسازمان شما دارای شعبات مختلف در کشورهای دیگر می باشد. 

د دارد. حال بین یس های متنوع با کاربران داخلی و از راه دور وجوروتر و فایروال و اکسس پوینت و سرور و سیستم عامل و سرو

بگیرید مدیریت  تمامی شعبات از طریق زیرساخت های ارتباطی متنوع ارتباط برقرار بوده و تبادل دیتا صورت می پذیرد. در نظر

داشبورد مرکزی  می توانید تمامی شبکه خود را در یک DNAچنین شبکه ای با ابزارهای رایج چقدر می تواند مشکل باشد. حاال با 

 داشته باشید و آن را طراحی، پیاده سازی یا مدیریت کنید.

 برای آشنایی بیشتر، برخی از امکانات آن در ذیل آورده شده است:

 از طریق یک اینترفیس گرافیکی تحت وب networkو   applicationاحراز هویت و اکانتیگ مرکزی در الیه 

 مدیریت تمامی سرویس های شبکه از طریق یک پنل مرکزی

 های تحت شبکه policyپیاده سازی و اعمال 

 های مجازی و گروه های امنیتی VLANیا ایجاد  ACLتعریف دسترسی ها و کنترل مرکزی از طریق اختصاص 

 ترسیم نقشه گرافیکی کل شبکه و ارایه ابزارهایی برای طراحی و آنالیز شبکه

 پورتال برای تجهیزات کاربران Self-Serviceمرکزی و نیز ارایه  CAایجاد 

بلت و ت، پرینتر، دوربین، تلفن های هوشمند،  IP-Phoneایجاد و اختصاص تمپلیت های سفارشی برای تجهیزات شبکه نظیر 

 دیوایس های پزشکی

 ها ها به سیستم عامل ها و آنتی ویروس patchبررسی و اختصاص آخرین آپدیت ها و 

 تهیه لیستی از تجهیزات سخت افزاری موجود در شبکه
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 پشتیبانی از دامین کنترلر مایکروسافت و ارایه راه حل های بهینه تر نسبت به آن

 مانیتورینگ و مشکل یابی شبکه 

 : DNAدر مجموع می توان گفت با سیسکو 

 د.هر دیوایس سخت افزاری یا سرویس نرم افزاری را می توان مجازی سازی کر

 مورد نظر را طراحی و پیاده سازی نمود. Cloudمی توان 

 امکان مدیریت و طراحی تمام الیه های شبکه را فراهم می کند.

 تمامی موارد امنیتی و سیاست های شبکه را اعمال کرد.

 مانیتورینگ و آنالیز بخش های مختلف را انجام داد.
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