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NWA078 : SUN Solaris Fundamental 

 
หลกัการและเหตผุล : 

          Unix เป็นอกีระบบปฏบิัตกิารหนึง่ซึง่ไดรั้บความนยิมอยา่งมากในปัจจบุนัทัง้ทีเ่ป็น Unix แทแ้ละ Unix Clone 
อยา่ง Linux และ SUN Microsystems ก็เป็นอกีหนึง่ในผูผ้ลติ Unix สายพันธแ์ทอ้อกสูต่ลาดมายาวนานและตอ่เนือ่ง 

ไดรั้บการยอมรับใหท้ าหนา้ที ่Server ส าหรับบรกิารดา้นตา่งๆ หลากหลาย อาท ิDatabase Server, Directory Service, 

File Server, Mail Server, DNS Server และบรกิารอืน่ๆ อกีมากมาย หลกัสตูรนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจพืน้ฐานของ
ระบบปฏบิตักิาร Unix โดยเฉพาะ SUN Solaris เป็นอย่างดเีพือ่สามารถใชง้านและจัดการในขัน้สงูตอ่ไป 

 
วตัถปุระสงค ์: 

 สามารถ Login เขา้สู ่Desktop Environment ของ Solaris ได ้

 สามารถใชง้าน CLI(Command Line Interface) และ เรยีกใช ้Online Help ไดเ้ป็นอย่างด ี

 สามารถเขา้ถงึและจัดการและคน้หาไฟสแ์ละไดเร็กทอรีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี

 สามารถใชง้าน vi Editor ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

 สามารถใชค้ าสัง่พืน้ฐานภายใน shell ได ้

 สามารถตัง้คา่ Permission การเขา้ถงึไฟสแ์ละไดเร็กทอรีไ่ดเ้ป็นอย่างด ี

 สามารถตัง้คา่ ACL (Access Control List) โดยใช ้CLI(Command Line Interface) และ GUI (File Manager 

graphical) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 สามารถจัดการกบัโปรเซสเบือ้งตน้ไดเ้ป็นอย่างด ี

 สามารถอา่นและใชง้าน shell script ได ้

 สามารถจัดการบบีอดัไฟสแ์ละไดเร็กทอรี ่เพือ่ส ารองขอ้มูลและเรยีกคนืขอ้มลูไดเ้ป็นอย่างด ี

 สามารถเขา้ถงึระยะไกลและจัดการไฟสอ์กีทัง้ส ารองไฟสไ์ปมาจากตา่งเครือ่งไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
หลกัสตูรนีเ้หมาะส าหรบั : 

ผูท้ีจ่ะเตรยีมตัวเป็น 
 Unix System Administrator 

 Network Administrator 

 ผูส้นใจทั่วไป 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน : 
 มคีวามรูพ้ืน้ฐานการใชง้านคอมพวิเตอร ์

 สามารถใชง้าน Keyboard พมิพค์ าสัง่ 

 

หลกัสตูรตอ่เนือ่ง : 

 SUN Solaris Administration 

 Fundamentals Wireless LAN Security 

 Network & Internet Security for IT Professionals 

 
เนือ้หาหลกัสูตร : 

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 

Module 5 - Using the vi Editor 

 Describe the fundamentals of the vi editor 

 Modify files by using the vi editor 

Module 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 

Module 7 - Using Basic File Permissions 

 View file and directory permissions 

 Determine file or directory access 

 Change the permissions 

 Modify the default permissions 

Module 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) 

Module 9 - Searching Files and Directories 

 Search for content in files 

 Search for files and directories 

Module 10 - Performing Basic Process Control 

 Describe Solaris OS processes 

 View a process 

 Search for a specific process 
 Send a signal to a process 

Module 11 - Advanced Shell Functionality 

 Manage jobs in the Korn shell 

 Describe the Korn shell alias utility 

 Use Korn shell functions 

 Set Korn shell options 

Module 12 - Reading Shell Scripts 

 Describe shell scripts 

 Run shell scripts 

 Pass values to shell scripts 

 Use the test command 

 Perform conditional commands 

Module 13 - Creating Archives 
 Archive files 

 Compress and archive files using the jar command 

Module 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 

Module 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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วทิยากร : 

 

อาจารยส์วุทิย ์ สายพันธ ์
 วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม : 3 วนั (18 ชัว่โมง) 

 
ก าหนดการอบรม : ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram 

 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 
 

คา่ลงทะเบยีนอบรม : ทา่นละ 9,500 บาท (ราคารวมภาษีมูลคา่เพิม่แลว้) 
** สถาบนัฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย  

 

สถานทีฝึ่กอบรม : 
          สถาบนัพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

          เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 
          ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

 
วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่ : 

          ตดิตอ่ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้ ในวนั-เวลาราชการ 

          โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ตอ่ 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.NSTDAacademy.com 

          E-mail:  
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