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NWA078 : SUN Solaris Fundamental
หล ักการและเหตุผล :
Unix เป็ นอีกระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารหนึง่ ซึง่ ได ้รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบน
ั ทัง้ ทีเ่ ป็ น Unix แท ้และ Unix Clone
่ ลาดมายาวนานและต่อเนือ
อย่าง Linux และ SUN Microsystems ก็เป็ นอีกหนึง่ ในผู ้ผลิต Unix สายพันธ์แท ้ออกสูต
่ ง
ได ้รับการยอมรับให ้ทาหน ้าที่ Server สาหรับบริการด ้านต่างๆ หลากหลาย อาทิ Database Server, Directory Service,
File Server, Mail Server, DNS Server และบริการอืน
่ ๆ อีกมากมาย หลักสูตรนีจ
้ ะทาให ้ผู ้เรียนเข ้าใจพืน
้ ฐานของ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Unix โดยเฉพาะ SUN Solaris เป็ นอย่างดีเพือ
่ สามารถใช ้งานและจัดการในขัน
้ สูงต่อไป
ว ัตถุประสงค์ :
 สามารถ Login เข ้าสู่ Desktop Environment ของ Solaris ได ้
 สามารถใช ้งาน CLI(Command Line Interface) และ เรียกใช ้ Online Help ได ้เป็ นอย่างดี
 สามารถเข ้าถึงและจัดการและค ้นหาไฟส์และไดเร็กทอรีไ่ ด ้เป็ นอย่างดี
 สามารถใช ้งาน vi Editor ได ้อย่างคล่องแคล่ว
 สามารถใช ้คาสัง่ พืน
้ ฐานภายใน shell ได ้
 สามารถตัง้ ค่า Permission การเข ้าถึงไฟส์และไดเร็กทอรีไ่ ด ้เป็ นอย่างดี
 สามารถตัง้ ค่า ACL (Access Control List) โดยใช ้ CLI(Command Line Interface) และ GUI (File Manager
graphical) ได ้เป็ นอย่างดี
 สามารถจัดการกับโปรเซสเบือ
้ งต ้นได ้เป็ นอย่างดี
 สามารถอ่านและใช ้งาน shell script ได ้
 สามารถจัดการบีบอัดไฟส์และไดเร็กทอรี่ เพือ
่ สารองข ้อมูลและเรียกคืนข ้อมูลได ้เป็ นอย่างดี
 สามารถเข ้าถึงระยะไกลและจัดการไฟส์อก
ี ทัง้ สารองไฟส์ไปมาจากต่างเครือ
่ งได ้เป็ นอย่างดี
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
ผู ้ทีจ
่ ะเตรียมตัวเป็ น
 Unix System Administrator
 Network Administrator
 ผู ้สนใจทั่วไป
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานการใช ้งานคอมพิวเตอร์
 สามารถใช ้งาน Keyboard พิมพ์คาสัง่
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
 SUN Solaris Administration
 Fundamentals Wireless LAN Security
 Network & Internet Security for IT Professionals
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
Module 1 - Using the Desktop in the Solaris Operating System
 Describe the Solaris operating system components
 Describe the SunOS operating system
 Log in to the system
 Use the desktop environment
Module 2 - Using Command-Line Features
 Online Help Resources
 Construct and execute commands from the command line
 Use online documentation
Module 3 - Viewing Directories and Files
 Work with directories
 Work with files
 Print files
Module 4 - Changing the Solaris OS Directory Contents
 Copy files and directories
 Move and rename files and directories
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Create files and directories
Remove files and directories
Use symbolic links
5 - Using the vi Editor
Describe the fundamentals of the vi editor
Modify files by using the vi editor
6 - Using Commands Within the Shell
Use shell metacharacters
Describe the Korn shell variables
Display the command history
Describe the command-line interpreter
Work with user initialization files
7 - Using Basic File Permissions
View file and directory permissions
Determine file or directory access
Change the permissions
Modify the default permissions
8 - Configure Access Control Lists (ACLs)
Describe ACLs
Configure ACLs by using the command line
Configure ACLs using the File Manager graphical user interface (GUI)
9 - Searching Files and Directories
Search for content in files
Search for files and directories
10 - Performing Basic Process Control
Describe Solaris OS processes
View a process
Search for a specific process
Send a signal to a process
11 - Advanced Shell Functionality
Manage jobs in the Korn shell
Describe the Korn shell alias utility
Use Korn shell functions
Set Korn shell options
12 - Reading Shell Scripts
Describe shell scripts
Run shell scripts
Pass values to shell scripts
Use the test command
Perform conditional commands
13 - Creating Archives
Archive files
Compress and archive files using the jar command
14 - Compressing, Viewing, and Uncompressing Files
Compress files using the compress command
View compressed files using the zcat command
Uncompress files using the uncompress command
Compress a file with the gzip command
View files using the gzcat command
Compress and archive multiple files with the zip command
15 - Performing Remote Connections and File Transfers
Establish a remote login session
Copy files or directories to and from another system
Transfer files between systems
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วิทยากร :
อาจารย์สวุ ท
ิ ย์ สายพันธ์
 วิทยากรรับเชิญประจาสถาบันวิทยาการ สวทช.

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 3 วัน (18 ชัว่ โมง)
่ งเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
ชว
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
เลขที่ 73/1 อาคารสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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