
iBSG 3.5 FAQ…workshop? 
Hot-Spot Gateway 
Log Recorder 
AP Controller 



หวัข้อ 
 • สามารถดาวน์โหลดไฟลส์ าหรับติดตั้ง iBSG 3.5 เวอร์ชนัล่าสุดไดท่ี้ไหน ? 

 
• ขอ้แตกต่างระหวา่งเวอร์ชนัทดลอง (trial) และเวอร์ชนัท่ีลงทะเบียนแลว้ (activated) 

 
• จะด าเนินการอยา่งไรหากอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง iBSG เสียหาย ? 

 
• รูปแบบการติดตั้งเครือข่ายท่ีใชก้บัระบบ iBSG 

 
• การติดตั้งง่ายง่าย ! 
 
• เมนูการใชง้าน ท่ีถามบ่อย *และขอ้ควรระวงั 

▫ Manage-> Policy/Account/Portal 
▫ Manage-> Passthrough/Walledgarden/Webfilter 
▫ Monitoring (devices) 
▫ Network-> Basic/Port Forward 
▫ System & Report->Usage 



สามารถดาวน์โหลดไฟล์ส าหรับตดิตัง้ iBSG 3.5 เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ไหน ? 

http://sniffier.com/ 
download 
 
ไฟลส์ าหรับติดตั้งจะมีนามสกลุ 
.ISO จะตอ้งท าการเขียนลงบน CD 
หรือ DVD ก่อนจึงจะสามารถท า
การติดตั้งได ้

*จะมีการ update ไฟลติ์ดตั้งอยูต่ลอด โดยสามารถดูความเปล่ียนแปลงของเวอร์ชนัใหม่ไดท่ี้
ไฟล ์changelog ในหนา้เดียวกนั 

http://sniffier.com/download
http://sniffier.com/download
http://sniffier.com/download


ข้อแตกตา่งระหวา่งเวอร์ชนัทดลอง (trial) และเวอร์ชนัที่
ลงทะเบียนแล้ว (activated) 1/2 

• สามารถใชง้านไดห้ลงัจากติดตั้ง เป็นเวลา 30 วนั 
• ไม่สามารน าเขา้ขอ้มูลบญัชีผูใ้ช ้(account) ดว้ย csv ได ้
• ไม่สามารถส ารอง (backup) ขอ้มูลการตั้งค่าได ้
• ไม่สามารถส ารอง (backup) ฐานขอ้มูลในเคร่ืองได ้

ขอจ ากดัของเวอร์ชนั ทดลอง 



ข้อแตกตา่งระหวา่งเวอร์ชนัทดลอง (trial) และเวอร์ชนัที่
ลงทะเบียนแล้ว (activated) 2/2 

• สามารถใชง้านไดต้ลอด (ไป?) 
• สามารถติดตั้งใหม่/อบัเกรดและลงทะเบียนใหม่ไดไ้ม่จ ากดัจ านวนคร้ัง  

(บนเคร่ืองเดิม) 
 

ขอจ ากดัของเวอร์ชนั ที่ลงทะเบียนแล้ว 



จะด าเนินการอย่างไรหากอปุกรณ์ที่ติดตัง้ iBSG เสียหาย ? 

• ข้ึนอยูก่บัอุปกณ์วา่ส่วนใดเสียหาย โดยปรกติแลว้ License ถูกผกูเขา้กบั 
Harddisk หรือ LAN Card ข้ึนกบัเคร่ืองท่ีติดตั้งโดยสามารถส่ง 
ค าขอมาตรวจสอบโดยระบุ ID ท่ีใช ้Activate ได ้(ibsg_xxxxxx) 

 
• หากอุปกรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นประกนั ท่านจะตอ้งส่งหลกัฐานใบเคลม/ใบแจง้ซ่อม 

เขา้มาท่ี support@nvk.co.th โดยจะตอ้งใหเ้ห็นรุ่นและ Serial Number 
ชดัเจน 
 

• หากอยูน่อกเหนือประกนัใหส่้งถ่ายรูปอุปกรณ์ท่ีเสียหายและภาพประกอบ 
เช่นขอ้ความ error ท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) โดยจะตอ้งใหเ้ห็นรุ่นและ Serial 
Number ชดัเจน 

 

mailto:support@nvk.co.th


รูปแบบการติดตัง้เครือข่ายท่ีใช้กบัระบบ iBSG 



การติดตัง้งา่ยงา่ย! 1/2 

1. บตูจาก iBSG 3.5 CD ท่ีเตรียมไว้ 
2. เม่ือขึน้หน้าจอแรกให้กด Enter เพ่ือติดตัง้ 
3. รอจนระบบติดตัง้เสร็จจะขึน้เป็นหน้าจอสีด า 

คือติดตัง้เสร็จสมบรูณ์ ***ไม่ต้องท าอะไรท่ีหน้าจอนีอี้ก 



การติดตัง้งา่ยงา่ย! 2/2 
• หลงัจากติดตั้งแลว้ 
ใหเ้ขา้หนา้ manage ดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี
ต่อ LAN เขา้กบัเคร่ือง
ท่ีไดติ้ดตั้ง iBSG โดย
ใหล้องเสียบสาย LAN 
ดูทั้ง 2 ใบหากใบไหน
แจก IP กส็ามารถเขา้
ไปตั้งค่าไดท้างหนา้ 
web ทนัที 

• ค่า IP เร่ิมตน้คือ 192.168.2.254/255.255.255.0 
• url ส าหรับ manage คือ http://192.168.2.254/manage 



• สร้าง Policy ไม่จ  ากดัจ านวน 

 
• สามารถจะกดัแบนดว์ดิท ์(bandwidth) 

ไดต้ั้ง 8Kbps – 100Mbps 

 
• จ ากดัเวลาใชง้าน (usage time) ได้

สูงสุด 720 วนั หรือไม่จ ากดั 
 

• จ ากดัเวลาหมดอายหุลงัจากใชง้านคร้ังแรก 
(valid period) ไดสู้งสุด 3 ปี หรือไม่
จ ากดั 

• ระบุ idle timeout แยกจากระบบได ้
(หากไม่ระบุ = 0 จะใชข้องระบบ) 

เมนกูารใช้งาน (Manage->Policy) 
 



เมนกูารใช้งาน (Manage->Account) 1/2 

 
• สร้าง Account ไดไ้ม่จ ากดัจ านวน โดยสามารถสร้างได ้3 แบบ 
▫ แบบ 1 บญัชี (add) 

▫ แบบหลายๆ บญัชี (generate) *สูงสุด 1,000 บญัชีต่อคร้ัง 
▫ แบบน าเขา้ ดว้ยไฟล ์csv (import) *สูงสุด 1,000 บญัชีต่อไฟล ์



เมนกูารใช้งาน (Manage->Account) 2/2 

 
• สร้าง Account แบบหลายๆ บญัชี (Generate) สามารถแกไ้ขตวัอกัศรท่ี
จะใชใ้นการสุ่มส าหรับตั้ง Password ได ้



เมนกูารใช้งาน (Manage->Portal) 1/3 

• สามารถแกไ้ขขอ้ความ 
(predefined text) 
ไดท้นัทีดว้ยตวัเอง 



เมนกูารใช้งาน (Manage->Portal) 2/3 

• สามารถแกไ้ขรูปแบบ
และหนา้ตาหนา้ 
portal ทั้งหมดโดย
แกไ้ขไฟล ์html ท่ี
ใช ้
 
*ตอ้งมีความรู้ภาษา 
HTML 



เปรียบเทียบการแก้ไขหน้า Login 

Original 

Modified 



เมนกูารใช้งาน (Manage->Pass-through) 

*ไม่สามารถจ ากดัความเร็วและการ block/filter ทุกอยา่งในระบบจะไม่มีผล 

• ส าหรับระบุ IP,MAC หรือ 
IP+MAC ของเคร่ืองลกูข่าย 
ใหส้ามารถออก Internet 
ไดโ้ดยไม่ตอ้ง Login เขา้
ระบบ 



เมนกูารใช้งาน (Manage->Walled garden) 

• ส าหรับระบุ IP/Subnet 

ของเคร่ืองปลายทาง 
ใหลู้กข่ายสามารถเขา้ได้
โดยไม่ตอ้ง ผา่นการ 
Login เขา้ระบบ 
 

*การเขา้เคร่ืองปลายทางท่ีระบุจะไม่สามารถจ ากดัความเร็วได ้



เมนกูารใช้งาน (Manage->Web filter) 

• ส าหรับระบุ domain ของ 
web ท่ีจะท าการ block 
โดยสามารถ block ไดท้ั้ง 
http และ https 

 

*ไม่สามารถใชง้านไดเ้ม่ือเปิด http proxy 



เมนกูารใช้งาน (Monitoring->Group) 

• สามารถสร้างกลุ่ม 
(group) ส าหรับอุปกรณ์
ส าหรับการ Monitor 
ไดเ้พื่อง่ายต่อการระบุ
ต าแหน่ง 

• ระบุต าแหน่งผูใ้ชง้านดว้ย
ต าแหน่งอุปกรณ์ตาม 
มาตรฐาน mib .1d หรือ 
Engenius Private 
mib (เร็วๆน้ี ) 
 



เมนกูารใช้งาน (Monitoring->Device) 

• สามารถเพิ่มอุปกรณ์ ip based ใดๆ กไ็ดส้ าหรับ monitor สถานะดว้ย ping ได ้
• สามารถแสดง uptime/interface traffic ส าหรับอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุน snmp 

v1,2c 



เมนกูารใช้งาน (Status::Device) 1/2 

• สามารถแสดงค่า SSID/TXPOWER/CHANNEL/CLIENT INFO ไดก้บั
อุปกรณ์ AccessPoint EnGenius ท่ีสนบัสนุน SNMP ทุกรุ่น (*ยกเวน้ 
SOHO) 



เมนกูารใช้งาน (Status::Device) 2/2 

• สามารถแสดงสถานะเช่ือมต่อของลกูข่ายท่ีเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ EnGenius 

Access Point ได ้ 



เมนกูารใช้งาน (Status::Device Configuration) 1/2 

• สามารถเปล่ียนค่าคอนฟิก 
EnGenius Access point ได้
พร้อมๆ กนัในคราวเดียวไม่
จ ากดัจ านวนและไม่เป็นตอ้งเป็น
รุ่นเดียวกนั 
 



เมนกูารใช้งาน (Status::Device Configuration) 2/2 

• สามารถตั้งค่า tx power,channel,ssid 

name/broadcast/security/vlan/isolation ได ้
• สามารถสั่ง reboot อุปกรณ์ได ้

 



เมนกูารใช้งาน (Network->Basic) 

• รองรับ WAN แบบ DHCP,Static 
และ PPPoE 

• ก าหนด LAN IP/Subnet ไดต้ามความ
ตอ้งการ 

• รองรับจ านวน DHCP IP ไดต้ามท่ีตั้ง
ค่า LAN Subnet 

 



เมนกูารใช้งาน (Network->Port Forward) 

• ส าหรับระบุ IP/Port ของ
เคร่ืองลกูข่าย 
ท่ีตอ้งการการเขา้ใชง้านจาก
ภายนอก 
 

• ส าหรับ iBSG 3.5 ไม่
จ าเป็นตอ้ง 
ระบุ Passthrough แยกกนั 
สามารถตั้งค่าท่ีหนา้น้ีไดท้นัที 
 



เมนกูารใช้งาน (System->AAA) 
• สามารถระบุ Authentication Source  ได ้3 

แบบคือ 
• None (ปิดระบบ authen เหมือน router 

ธรรมดา) 

• Local (ฐานขอ้มูลในเคร่ือง) 
• Radius (เช่ือมต่อกบั Radius Server) 

 
• ระบุเวลา Idle timeout  

ตดัการใชง้านเม่ือไม่มีขอ้มูลเขา้/ออก 
สูงสุด 120 นาทีหรือไม่จ ากดั 
 

• ระบุ Session Timeout 

ตดัการใชง้านเม่ือเช่ือมต่อนาน 
เกินเวลาท่ีระบุสูงสุด 2,880 นาทีหรือไม่
จ ากดั 
 



เมนกูารใช้งาน (System->Configuration) 

• สามารถส ารอง (backup)  ขอ้มูลการตั้งค่า
เกบ็เป็นไฟลไ์ด ้
โดยจะมีนามสกลุเป็น .cfg หรือ .zcfg 
ข้ึนกบัเวอร์ชนัท่ีใชง้าน 
 

• สามารถน าเขา้ (import) ขอ้มูลไฟลต์ั้งค่าท่ี
ส ารองไวไ้ด ้
 

• สามารถท าการส ารองขอ้มูลเป็นไฟลไ์วใ้น
ระบบอตัโนมติัตามเวลาท่ีตอ้งการได ้เพื่อใชใ้น
การคืนค่าเม่ือเกิดปัญหาข้ึน 
 
 



เมนกูารใช้งาน (System->Database) 
• สามารถส ารอง (backup) ขอ้มูลการตั้งค่าเกบ็เป็น

ไฟลไ์ด ้
โดยจะมีนามสกลุเป็น .db หรือ .zdb 
ข้ึนกบัเวอร์ชนัท่ีใชง้าน 
 

• สามารถน าเขา้ (import) ไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีส ารองไว ้
  
*ไฟลจ์ะตอ้งส ารองจากเวอร์ชนัต ่ากวา่หรือเท่ากนั
เท่านั้น หา้มท าการน าเขา้ไฟลท่ี์ส ารองจากเวอร์ชนัใหม่
กวา่เดด็ขาด  
 

• สามารถท าการส ารองฐานขอ้มูลเป็นไฟลเ์กบ็ไวใ้นระบบ
อตัโนมติัระบบตามเวลาท่ีตอ้งการได ้เพ่ือใชใ้นการคืนค่า
เม่ือเกิดปัญหาข้ึน 
 



เมนกูารใช้งาน (Report->Usage) 1/2 

• รายงานขอ้มูลการใชง้านของผูใ้ชง้าน terminate cause, usage time, 

data transfer 



เมนกูารใช้งาน (Report->Usage) 2/2 

• Terminate cause 

1. Admin-kick 

• การตดัการใชง้านโดยผูดู้แลระบบ 

2. User-Request 

• ตดัการใชง้านดว้ยผูใ้ชง้านเอง  

3. System-Request 
• ตดัการใชง้านโดยระบบ 

1. หมดเวลาการใชง้าน 
2. มีการเขา้ระบบจากดว้ยผูใ้ชง้านเดียวกนัจากคนละเคร่ือง (force re-login) 
3. เช่ือมต่อนานเกินเวลาท่ีก าหนด (session timeout) 

4. System-Restart 

• การตดัการใชง้านจากการเร่ิมระบบใหม่ (restart) 

5. Idle-Timeout 

• ตดัการใชง้านเม่ือไม่มีขอ้มูลเขา้ออก (idle timeout) 

 



Q & A 
Presented by mr.hemmarit hema 

 
N.V.K.INTER CO., LTD. 

 
www.nvk.co.th 
Facebook: facebook.com/nvkinter/ 
Tel: 0-2940-2070 

 
 

http://www.nvk.co.th/
http://www.nvk.co.th/

