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้ งต้นของบริการ
1 ข้อมูลเบือ
KSC MRTG Application เป็ นส่วนหนึง่ ของบริการ KSC Smart Network Monitoring Service (KSC-SNMS) แต่
อยูใ่ นรูปแบบของแอพพลิเคชันบนสมาร์ทดีไวซ์

1.1 KSC-SNMS คืออะไร
KSC Smart Network Monitoring Service คือ ระบบบริหารจัดการโครงข่าย ซึง่ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการทีค
่ รอบคลุมในด ้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 Fault Management คือ การบริหารจัดการข ้อผิดพลาดของระบบ
 Performance Management คือ การบริหารจัดการเชิงประสิทธิภาพของโครงข่าย
 Configuration Management คือ การบริหารจัดการคอนฟิ กเู รชันของอุปกรณ์เครือข่าย
ั ปั จจุบันของระบบบริการ KSC-SNMS รองรับการบริหารจัดการคอนฟิ กเู รชันของอุปกรณ์เครือข่ายสาหรับ
ในเวอร์ชน
อุปกรณ์ยห
ี่ ้อ Cisco, Juniper, H3C, Extreme และ Enterasys เท่านัน
้
สาหรับการบริหารจัดการข ้อผิดพลาดและการบริหารจัดการด ้านประสิทธิภาพของโครงข่าย ซอฟต์แวร์ KSC-SNMS
จะใช ้โปรโตคอลมาตรฐาน ได ้แก่ SNMP และ ICMP ในการตรวจสอบสถานะและจัดเก็บข ้อมูลทางสถิต ิ ส่วนการ
บริหารจัดการคอนฟิ กเู รชันของอุปกรณ์เครือข่ายจะใช ้โปรโตคอล Telnet หรือ SSH ในการติดต่อกับอุปกรณ์
ระบบบริการ KSC-SNMS สามารถใช ้งานได ้กับอุปกรณ์เครือข่ายใดๆ ทีส
่ นับสนุนโปรโตคอลมาตรฐานชนิด IP และ
SNMP ทีร่ องรับการใช ้งาน RFC1213-MIB หรือ RFC2233-MIB (IF-MIB) ทัง้ นี้ หากอุปกรณ์รองรับ ENTITY-MIB
่ รุ่นของฮาร์ดแวร์ทใี่ ช ้ รายละเอียด
ก็จะทาให ้สามารถบริหารจัดการข ้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ได ้ (เช่น แสดงชือ
ั ของซอฟต์แวร์ และ/หรือ เฟิ รม
ของการ์ด หรือโมดูลทีต
่ ด
ิ ตัง้ รวมถึงแสดงเวอร์ชน
์ แวร์ทใี่ ช ้ เป็ นต ้น)
เพือ
่ เป็ นการใช ้งานระบบบริการ KSC-SNMS ได ้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านว่า
รองรับการใช ้งาน RFC MIB ตามมาตรฐานดังกล่าวก่อนการใช ้งาน

ภาพประกอบ: บริการ KSC-SNMS บนเว็บไซต์
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1.2 รูปแบบการให้บริการของ KSC-SNMS
แบ่งออกเป็ น 4 รูปแบบ ดังนี้


Standard
สามารถดูปริมาณการใช ้งานข ้อมูลในรูปแบบของกราฟบนลิงค์ทต
ี่ อ
่ กับทางเคเอสซีเท่านัน
้



Standard + International
สามารถดูปริมาณการใช ้งานข ้อมูลในรูปแบบของกราฟบนลิงค์ทต
ี่ อ
่ กับทางเคเอสซี และปริมาณการใช ้งาน
ข ้อมูลในต่างประเทศเท่านัน
้



Network Analysis
สามารถดูปริมาณการใช ้งานข ้อมูลในรูปแบบของกราฟบนลิงค์ทต
ี่ อ
่ กับทางเคเอสซี
ปริมาณการใช ้งาน
ข ้อมูลในต่างประเทศ และสามารถดูข ้อมูลให ้รูปของแอพพลิเคชันตามบริการต่างๆ หรือตาม IP ได ้ เช่น
HTTP, SMTP, POP3 ซึง่ เป็ นข ้อมูลแอพพลิเคชันทีอ
่ ยูบ
่ นลิงค์ของเคเอสซีเท่านัน
้



Network Monitoring Service
ในการให ้บริการ ทางเคเอสซีจะทาการ Monitor ไปยังอุปกรณ์ของลูกค ้าโดยตรง ซึง่ ทาให ้สามารถ
ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ได ้ เช่น CPU Load, Memory Used, Interface ต่างๆ ของอุปกรณ์ และยัง
สามารถดูปริมาณการใช ้งานในรูปแบบของกราฟบนลิงค์ทต
ี่ อ
่ กับทางเคเอสซี ปริมาณการใช ้งานข ้อมูลใน
ต่างประเทศ และสามารถดูข ้อมูลให ้รูปของแอพพลิเคชันตามบริการต่างๆ หรือตาม IP ได ้ เช่น HTTP,
SMTP, POP3

1.3 การใชง้ านบริการ KSC-SNMS
ปั จจุบน
ั ท่านสามารถใช ้บริการ KSC-SNMS ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เว็บไซต์ ที่ URL: http://netview.ksc.net.th/customer/login.aspx
แอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต (ปั จจุบน
ั รองรับเฉพาะ iOS เท่านัน
้ ) ดาวน์โหลดที่ App Store
บนอุปกรณ์ของท่าน หรือที่ URL: https://itunes.apple.com/cn/app/internet-ksc/id807361268?l=en&mt=8

KSC MRTG Application
เป็ นแอพพลิเคชันทีส
่ ามารถแสดงรายละเอียดของลิงค์ตา่ งๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยประกอบด ้วย
ข ้อมูลดังต่อไปนี้







Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit

information
status
availability
utilization
domestic utilization
international utilization
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2 ขนตอนการดาวน์
ั้
โหลดและติดตงั้ KSC MRTG APPLICATION
ปั จจุบน
ั KSC MRTG Application รองรับเฉพาะ iOS เท่านัน
้ โดยจะมีการพัฒนาให ้สามารถใช ้งานกับแอนดรอยด์
ได ้ในอนาคต สาหรับการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันลงสมาร์ทดีไวซ์ (iPhone หรือ iPad) นัน
้ ท่านสามารถเข ้าไปที่
App Store และค ้นหาคาว่า “Internet KSC” ดังรูป จากนัน
้ จึงดาวน์โหลดเพือ
่ ทาการติดตัง้ โดยอัตโนมัต ิ

หลังจากติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์ จะมีไอคอนของแอพพลิเคชัน Internet KSC ปรากฏบนหน ้าจอสมาร์ทดีไวซ์ของท่าน
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3 การเข้าใชง้ าน
เมือ
่ ท่านเปิ ดแอพพลิเคชัน “Internet KSC” จะปรากฏหน ้าล็อกอินสาหรับเข ้าใช ้งาน โดยในช่อง Host ให ้ท่าน
กรอกข ้อมูลคือ “netview.ksc.net.th” และช่อง Path กรอกข ้อมูลคือ “customer” สาหรับช่อง Username และ
่ ผู ้ใช ้งานและรหัสผ่านสาหรับการเข ้าดู MRTG ตามปกติของท่าน จากนัน
Password นัน
้ ให ้กรอกชือ
้ จึงคลิกทีป
่ ม
ุ่
“Log In” เพือ
่ เข ้าใช ้งาน
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4 เมนูตา่ งๆ
ภายในแอพพลิเคชันจะประกอบด ้วยเมนูตา่ งๆ ดังต่อไปนี้





News คือ หน ้าแสดงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเคเอสซี
Customer คือ หน ้าแสดงข ้อมูลของลิงค์ทัง้ หมด โดยจะมีการจัดกลุม
่ ของลิงค์ในกรณีทท
ี่ า่ นใช ้งาน
หลายลิงค์ เช่น ลิงค์ของสาขา A อยูร่ วมกัน และลิงค์ของสาขา B อยูร่ วมกัน เพือ
่ ให ้ง่ายต่อการดูข ้อมูล
Link คือ หน ้าแสดงข ้อมูลของลิงค์ทงั ้ หมด เช่นเดียวกับเมนู Customer แต่จะไม่มก
ี ารแบ่งเป็ นกลุม
่
Setting คือ หน ้าสาหรับ Log out ออกจากระบบ

4.1 เมนูขา
่ ว (News)
แสดงข่าวสารและกิจกรรมของเคเอสซี ประกอบด ้วยเมนูยอ
่ ย ได ้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ (PR News) และจดหมาย
ข่าว (Newsletter) ดังรูป

Page 7 of 11

คูม
่ อ
ื การใชง้ าน KSC MRTG Application - Thai Version 1.0

4.2 เมนูลก
ู ค้า (Customer)
แสดงสถานะการทางานและรายละเอียดต่างๆ ของลิงค์ ท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดในแต่ละลิงค์ของท่านได ้
่ ลิงค์ทท
โดยการคลิกชือ
ี่ า่ นต ้องการ ซึง่ ภายในจะประกอบด ้วยเมนูยอ
่ ย ได ้แก่ ข ้อมูลทั่วไป (Information)
เปอร์เซ็นต์การทางานทีเ่ ป็ นปกติ (Availability) การใช ้งาน (Utilization) และเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการตรวจสอบระบบ
ั นี้
(Diag) ซึง่ เมนูยอ
่ ย Diag ยังไม่พร ้อมใช ้งานในเวอร์ชน

4.2.1 เมนูยอ
่ ย “ข้อมูลทว่ ั ไป (Information)”
่ ผู ้ใช ้งาน ความเร็วในการเชือ
่ มต่อทัง้ หมด ทัง้ ในประเทศและ
แสดงรายละเอียดทั่วไปของลิงค์ เช่น วงจร ชือ
ต่างประเทศ เป็ นต ้น
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4.2.2 เมนูยอ
่ ย “เปอร์เซ็นการทางานทีเ่ ป็นปกติ (Avaliability)”
แสดงให ้เห็นว่าลิงค์ทท
ี่ า่ นใช ้งานอยูน
่ ัน
้ เกิดการ Down บ ้างหรือไม่ ในช่วงเวลาใด ตามตัวอย่างคือไม่พบสถิตก
ิ าร
Down ของลิงค์ ซึง่ ถ ้าลิงค์มก
ี าร Down พืน
้ ทีส
่ เี ขียวจะมีความสูงไม่ถงึ 100%

4.2.3 เมนูยอ
่ ย “การใชง้ าน (Utilizion)”
สาหรับหน ้านี้ ท่านสามารถดูได ้ว่าการใช ้งานลิงค์ของท่าน ณ ขณะนัน
้ เป็ นอย่างไร ทัง้ การใช ้งานภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยสามารถคลิกเลือกที่ “Chart” ซึง่ ในส่วน Interface Traffic คือ การใช ้งานรวมทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่วน Domestic Traffic คือ การใช ้งานภายในประเทศ และ International Traffic
คือ การใช ้งานต่างประเทศ
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ต ัวอย่างการใชง้ านทงหมด
ั้

ต ัวอย่างการใชง้ านภายในประเทศ

ต ัวอย่างการใชง้ านต่างประเทศ
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นอกจากนัน
้ ท่านยังสามารถกาหนดค่าการแสดงกราฟได ้ ว่าจะให ้แสดง 1 วัน 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์ และท่านยัง
สามารถกาหนดว่าจะให ้แสดงเป็ นค่าเปอร์เซ็นต์ของการใช ้งาน หรือเป็ นจานวน bps (bit per sec) ได ้อีกด ้วย

4.3 เมนูลงิ ค์ (Link)
แสดงรายละเอียดของลิงค์ทัง้ หมด เช่นเดียวกับเมนูลก
ู ค ้า (Customer) แต่จะไม่มก
ี ารแบ่งเป็ นกลุม
่ ย่อย

4.4 เมนูการตงค่
ั้ า (Setting)
ใช ้สาหรับการออกจากระบบ โดยคลิกทีป
่ ม
ุ่ “Log out”
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