NSTDA Academy
NWA086 : Implementing Wireless LAN Solution.
หล ักการและเหตุผล :
่ สารข ้อมูลแบบไร ้สาย Wireless LAN
ปั จจุบน
ั นีห
้ ลายๆ สานักงานรวมถึงบ ้านพักอาศัยได ้นาเอาเทคโนโลยีการสือ
่ มโยงเครือ
่ มโยง
มาสร ้างเป็ นเครือข่ายเชือ
่ งคอมพิวเตอร์แทนการใช ้ระบบสายสัญญาณมากขึน
้ เนื่องจากสามารถเชือ
เครือ
่ งคอมพิวเตอร์เข ้าสูร่ ะบบจากพืน
้ ทีใ่ ดก็ได ้ในรัศมีให ้บริการของ wireless LAN อีกทัง้ การติดตัง้ ใช ้งานยังทาได ้
สะดวกและรวดเร็ว ดังนัน
้ หลักสูตรนีจ
้ งึ เป็ นการเรียนรู ้ถึงการออกแบบและติดตัง้ เครือข่าย wireless LAN ให ้อย่างถูกต ้อง
และมีประสิทธิภาพเพือ
่ เป็ นอีกทางเลือ
่ กในการใช ้งาน
ว ัตถุประสงค์ :
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถรู ้และเข ้าใจพืน
้ ฐานการทางานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร ้สาย Wireless LAN
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนได ้รู ้จักและเข ้าใจเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร ้สาย Wireless LAN
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถติดตัง้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร ้สาย Wireless LAN
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนได ้รู ้จักวิธก
ี ารรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย Wireless LAN
 เพือ
่ ให ้ผู ้เรียนสามารถวิเคราะห์และแก ้ปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ ได ้
กลุม
่ เป้าหมาย :
 ผู ้ทีต
่ ้องดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร ้สาย Wireless LAN
 ผู ้ทีต
่ ้องการออกแบบและติดตัง้ เครือข่าย wireless LAN เพือ
่ การใช ้งานอย่างถูกต ้องและมีประสิทธิภาพ
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 มีความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 มีความรู ้และเข ้าใจการใช ้งานอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง/เกีย
่ วเนือ
่ ง:
 Network System Administration Techniques for IT Professional
 Network & Internet Security for IT Professionals
 Fundamentals Wireless LAN Security
 Network Administration and Monitoring Tools
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
ื่ สารไร ้สาย
 แนะนาเทคโนโลยีสอ
 ทฤษฏีคลืน
่ วิทยุและการนาไปใช ้งาน
 รู ้จักรกับมาตรฐานของ wireless LAN
่ สารข ้อมูลของ wireless LAN
 รู ้จักรโครงสร ้างและกลไกการสือ
 เทคนิคการออกแบบและวางระบบเครือข่าย Wireless LAN
 Solution การใช ้งาน Wireless LAN
 การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Wireless LAN
 การสร ้างระบบเครือข่าย Wireless LAN ขนาดเล็กและใหญ่
 การใช ้งานบริการอินเทอร์เน็ ตไร ้สายสาธารณะ ( Wireless Hotspot )
 การใช ้งานแชร์อน
ิ เทอร์เน็ ตด ้วย Wireless LAN
วิทยากร :
่ สัตย์สท
ิ ธิกร
อาจารย์อาทิตย์ ซือ
 Microsoft® Certified Professional
 Microsoft® Certified Technology Specialist
 Microsoft® Certified IT Professional
 Microsoft® Certified Solutions Associate
 Microsoft® Certified Solutions Expert
 CompTIA. Security+ certified
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