
Advanced Dude 
Monitoring 



Tentang saya 

•  Slamet Suharko 
•  Bekerja Di Spectrum Indonesia 

  Operational  Team Leader Bali Branch 
•  Mikrotik Certified Trainer 

  MTCTE   
  MTCWE 
  MTCUME 



Spectrum Indonesia 

•  Spectrum Indonesia – 2006 
  D~Net Surabaya divisi Wireless - 2002 

•  MikroTik Master Reseller – 2006 
•  MikroTik Certified Training Partner – 2007 

  MTCNA,MTCTCE, MTCUME, MTCRE, MTCWE 
  BootCamp Training 
  Combo Training ( 2 Sertifikat ) 
  5 Trainers with specific skill 



The Dude 



Pengenalan The Dude 

•  Dude sebagai Monitoring sistem 
  Memberikan tampilan berupa maps grafis jaringan kita 
  Memberikan informasi berupa sound/email/sms/log tentang 

kondisi jaringan kita 
  Memberikan informasi service yang sedang kita jalankan berupa : 

ping, cpu, dns, dll 
  Memberikan tampilan realtime mengenai traffic yang sedang 

berjalan dengan bantuan SNMP 

•  Dude sebagai tool untuk memanage jaringan 
  Melakukan remote jaringan langsung dari dude berupa : winbox, 

web, telnet dll 
 



Mengapa kita Menggunakan Dude ? 

•  Memudahkan kita dalam monitoring jaringan dikantor 
  Menggunakan media the dude client sebagai tampilan grafis 

•  Memudahkan kita untuk mengetahui kondisi jaringan 
apa bila kita ada diluar kantor 
  Menggunakan metode notifikasi berupa email/sms alert 

 



Setting Configuration pada The Dude 

•  Untuk bisa memanfaatkan fasilitas The Dude ada beberapa 
settingan yang bisa diberikan 

•  Tab General 
  Setting DNS 
  Setting SMTP 
  Email notification 

 



•  Settingan pada tab Polling 
  Enable polling 
  Tentukan probe interval 
  Probe timeout 
  Probe down count  

 

Setting Configuration pada The Dude 



•  Setting Tab SNMP 
  Add New Community 

 

Setting Configuration pada The Dude 



Implementasi Penggunaan SNMP 
(Simple Network Management Protocol) 

•  Beberapa step yang harus diawali : 
  Active kan enable snmp di router mikrotik dengan 

cara : ip -> snmp -> snmp settings -> centang 
enable snmp 



•  Create SNMP device pada The dude server kita caranya 



Memanfaatkan Notification pada The Dude 



Create Notification Sound 

•  Notification sound di gunakan untuk 
memberikan informasi suara apabila perangkat 
down/up 
  Add notification 
  Berikan nama pengenal 
  Type dari notification : sound 
  Tentukan jenis soundnya 



•  Setting schedule dan advanced dari Notification 
 Menentukan kapan 
Waktu notification 
berjalan 



Create Notification email 

•  Memberikan informasi dari dude ke jaringan e-mail kita 
  Add notification 

  Nama pengenal 

  Type : email 
  To : alamat email kita 

  subject 



Create Notification Group 

•  Untuk mengelompokkan beberapa notification dalam 
perangkat 
  Add notification 
  Nama pengenal 
  Type : group 
  Tentukan notification 
Yang akan digroupkan 



Preview Penggunaan SNMP 
•  Untuk Melihat Status Traffic pada Ethernet 
 



•  Monitoring status dari wireless 
 



Preview Penggunaan Notification 

•  Notification di isikan pada perangkat yang akan dimonitoring. 



Hasil dari Notification syslog 

•  Setelah semua kita masukkan berikut adalah hasilnya dari 
notification syslog 

 



Preview Notification E-Mail 

•  Berikut dari hasil notification e-mail 
 



Notification Email with PushMail 



Detail Message 



Implementasi dude sebagai Media Informasi 

•  Dude dengan memanfaatkan fitur SNMP bisa 
memudahkan kita dalam mengetahui berapa status 
perangkat kita 

•  Dude bisa disambungkan ke email kita yang selanjutnya 
dipush ke ponsel kita 



Terimakasih 
 

slamet_s@spectrumindo.com 
 


