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NWA082 : Network Administration and Monitoring Tools.
หล ักการและเหตุผล :
การจัดการระบบเครือข่ายทุกวันนีม
้ ค
ี วามจาเป็ นต ้องทาการ Monitor อยูต
่ ลอดเวลาเพือ
่ พร ้อมรับมือกับเหตุการณ์
ไม่คาดฝั นทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ไม่วา่ จะเฝ้ าดูเหตุการณ์ด ้านประสิทธิภาพ ปริมาณการใช ้งาน หรือแม ้แต่ด ้านความปลอดภัย
ซึง่ หากเครือ
่ งมีทใี่ ช ้ในการ Monitor ไม่ครอบคลุมทุกจุดในระบบเครือข่ายแล ้ว ก็อาจทาให ้การตรวจสอบไม่ทวั่ ถึง และ
Console ทีท
่ าหน ้าทีส
่ รุปและแจ ้งเตือ
่ นก็ควรทีจ
่ ะรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และถูกต ้อง นอกจากเครือ
่ งมือราคาแพงแล ้ว ใน
หลักสูตรนีจ
้ ะเน ้นหาเครือ
่ งมือทีไ่ ด ้รับความนิยมแต่อาจเป็ น Open-source และมีการรวมกลุม
่ ของผู ้ใช ้มากมาย จน
กลายเป็ นทีน
่ ย
ิ มมานาเสนอ อาทิเช่น Zenoss, Cacti, Nagios, NTOP เป็ นต ้น ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้ถึงการออกแบบระบบ
เครือข่ายสาหรับ Monitoring (Out-Of-Band Network) และการจุด การวาง Agent อย่างเหมาะสมและได ้ทดลองทา
จริง
ว ัตถุประสงค์ :
 เข ้าใจการออกแบบสภาพแวดล ้อมให ้เหมาะสมและปลอดภัย สาหรับการ Monitor
 เข ้าใจระบบพืน
้ ฐานของอุปกรณ์อน
ั เหมาะสมทีจ
่ ะทาการ Monitor ให ้ได ้ประสิทธิภาพ และสามารถใช ้งานได ้
ตลอดเวลา (24x7)
 สามารถสร ้าง Baseline สาหรับกระบวนการ Configuration Management เพือ
่ จัดการกับการเปลีย
่ นแปลงใน
Network Devices, Network Services, Host Resources (Processor, Memory, Disk Usage) และอืน
่ ๆ
 รู ้จักกับโปรโตคอล SNMP, ความหมายของ MIBs และ OIDs
 สร ้างระบบทีส
่ ามารถ Monitor ดูความเปลีย
่ นแปลงในด ้านต่างๆ ตาม Time-series
 สามารถตัง้ ให ้มีระบบแจ ้งเตือ
่ นเมือ
่ เกิดเหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ได ้
 สามารถใช ้งานโปรแกรม Packet Capture ได ้เป็ นอย่างดี
 สามารถนาสิง่ ทีพ
่ บจากการ Monitor ไปใช ้ในการแก ้ไขปั ญหาได ้เป็ นอย่างดี
หล ักสูตรนีเ้ หมาะสาหร ับ :
 Network Administrator
 Network Operator
 ผู ้สนใจทั่วไปหลัก
ความรูพ
้ น
ื้ ฐาน :
 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ OSI Reference Model
 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ TCP/IP
 ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการออกแบบเครือข่าย
หล ักสูตรต่อเนือ
่ ง:
 Internetworking using Cisco Routers and Switches Workshop for IT Professional
 Network System Administration Techniques for IT Professional
้ หาหล ักสูตร :
เนือ
Module 1 –to Network Monitoring
 Describe the SNMP Protocols
 Design Introduction Separate VLAN for Network Monitoring
 Describe Availability Monitoring
 Describe Performance Monitoring
Module 2 – Monitoring applications: introductions, use, benefits and complications,
installation and configuration
 Multi Router Traffic Grapher (MRTG) Installation
 Work with MRTG
 PRTG Installation
 Work with PRTG
 Nagios Installation
 Work with Nagios
 Nagios and Cacti Integration
 Nagios and Zenoss Integration
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Module 3 - Device Discovery and Population for CMDB (Configuration Management Database)
 Describe the Baseline
 Describe Configuration Management and Change Management
 Using Tools for Baseline Inventory
Module 4 - Event Management
 Define Notifications when service or host problems
 Define Escalation
 Define event handlers
 Using Report
Module 5 – Introduction to Network Troubleshooting
 Describe the Network Packet Capture Tools
 Work with Wire shark (Ethereal) Network Packet Capture
 Causes of Performance Problems
 Latency Issues
 Packet Loss and Retransmissions
 Dealing with Congestion
 Baseline Network communications
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

จานวนชว่ ั โมงในการฝึ กอบรม : 4 วัน (24 ชัว่ โมง)
ช่วงเวลาฝึ กอบรม : 9.00 - 16.00 น.
สถานทีฝ
่ ึ กอบรม :
สถาบันวิทยาการ สวทช.
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วิธก
ี ารการสารองทีน
่ ง่ ั :
ติดต่อสารองทีน
่ ั่งล่วงหน ้า ในวัน-เวลาราชการ
โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887
โทรสาร: 0 2644 8110
Website: www.NSTDAacademy.com
E-mail:
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