NSTDA Academy
NWA004 : Troubleshooting TCP/IP Internetworking.
หล ักการและเหตุผล :
่ มโยงคอมพิวเตอร์เข ้ากับระบบเครือข่าย Internet
TCP/IP เป็ นชุดของโปรโตคอลทีไ่ ด ้รับการพัฒนาเพือ
่ การเชือ
่ มต่อกับ Internet จึงควรทีจ
ดังนัน
้ ผู ้ทีท
่ าหน ้าทีด
่ แ
ู ลระบบเครือข่ายทีม
่ ก
ี ารเชือ
่ ะมีความเข ้าใจในกลไกการทางานของ
โปรโตคอล TCP/IP อย่างลึกซึง้ เพือ
่ การแก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ได ้อย่างรวดเร็ว และถูกต ้อง ซึง่ ในหลักสูตรนี้ ผู ้เรียนจะได ้
เรียนรู ้ถึงเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ ในการตรวจสอบการทางานของ TCP/IP และโปรแกรมทีใ่ ช ้เป็ นเครือ
่ งมือในการวัดความ เป็ นไป
ของโปรโตคอล TCP/IP ในเครือข่าย เป็ นต ้น นอกจากนี้ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้เกีย
่ วกับการแก ้ไขปั ญหาเมือ
่ เกิด ความ
ผิดพลาดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ DNS หรือ การปรับแต่งค่าต่างๆของโปรโตคอล TCP/IP เพือ
่ เพิม
่ ความเร็วในการ สืบค ้นข ้อมูล
จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต เป็ นต ้น
ว ัตถุประสงค์ :
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนได ้มีความรู ้และความเข ้าใจในเรือ
่ งของกลไกในการทางานของโปรโตโคอล TCP/IP ได ้ดีขน
ึ้
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนทีต
่ ้องทางานกับโปรโตคอล TCP/IP สามารถทีจ
่ ะเข ้าใจถึงเตรียมการก่อนนาโปรโตคอล TCP/IP
มาใช ้งานในเครือข่าย
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนทราบถึงวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ กับระบบเครือข่ายทีใ่ ช ้โปรโตคอล TCP/IP
 ผู ้เรียนได ้ฝึ กการใช ้งานเครือ
่ งมือทีจ
่ ะช่วยในการหาปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ กับโปรโตคอล TCP/IP ได ้อย่างรวดเร็ว
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
่ มระบบเครือข่ายกับระบบ Internet
 ผู ้บริหารระบบเครือข่ายของหน่วยงานทีก
่ ารเชือ
 ผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าทีร่ ับผิดชอบและบริหารระบบเครือข่ายทีม
่ ก
ี ารใช ้งานโปรโตคอล TCP/IP เป็ นหลัก
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้ความเข ้าใจถึงระบบเครือข่าย (Network Concept)
่ สารข ้อมูลในระบบเครือข่าย Protocol, OSI Model, Protocol TCP/IP, DNS, SMTP
 เข ้าระบบการสือ
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Network System Administration Techniques for IT Professionals
 Network & Internet Security for IT Professionals
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
 TCP/IP routing Architecture
 Static vs. Dynamic Routing
 Routing and Packets
 Routing Information Protocol (RIP)
 Open Shortest Path First (OSPF)
 Exterior Gateway Protocol (EGP)
 Border Gateway Protocol (BGP)
 Classless Interdomain Routing (CIDR)
 Configuring Dynamic Domain Name Server (DDNS) and Advanced command with nslookup
 Configuring Windows Internet Names Service (WINS)
 FTP, SMTP, POP3, IMAP4 Techniques
 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 Advanced Network Management with SNMP and RMON
 Internet Security (Firewall and Intrusion Detection System)
 Troubleshooting TCP/IP
 Networks Performance Factors
 Identifying Performance Degradation
 System and Network Environment
 TCP/IP Troubleshooting Tools
 Internet Control Message Protocol (ICMP)
 Troubleshooting Network and Name and Address Problems
 Network Type and Open Systems Architecture
 Review The TCP/IP Layer Model and the Core Protocols of the TCP/IP Suite
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