
 

                                                        

 

 

 

                      คู่มือขั้นตอนการใช้งาน 
             MINE ACS ( TR-069 Server) 
 

 

 

 

 

                     BY     NEO TRONICA 

                                                 
 

 

                                                                                        



                                            2 | P a g e                                                

สารบัญ 
ACS Diagram ........................................................................................................................................ 4 

การเข้าใช้งานระบบ MINE ACS.................................................................................................................. 4 

Login page ....................................................................................................................................... 4 

MINE ACS Control ................................................................................................................................ 5 

Dashboard ........................................................................................................................................... 6 

CPE Console ......................................................................................................................................... 7 

Find CPE ........................................................................................................................................... 8 

การแสดงผลต่อหน้า .......................................................................................................................... 8 

การเรียงล าดบั ................................................................................................................................. 8 

รายละเอียด CPE .............................................................................................................................. 9 

Uptime stats .............................................................................................................................. 10 

CPE Configuration ...................................................................................................................... 10 

DSL Statistics .......................................................................................................................... 11 

DSL Statistics Graph ................................................................................................................... 12 

การลบ CPE .................................................................................................................................. 13 

Wireless information ................................................................................................................ 14 

Management information .......................................................................................................... 15 

Firmware ........................................................................................................................................... 16 

Firmware Setting ........................................................................................................................... 16 

การ Upgrade Firmware ....................................................................................................................... 20 

CPE Group ......................................................................................................................................... 21 

CPE Group (ค้นหา) .......................................................................................................................... 22 

CPE Group (เพิ่ม) ............................................................................................................................. 23 

CPE Group (แก้ไข) ........................................................................................................................... 24 

CPE Group (Profile Default)............................................................................................................ 25 

CPE Profile ..................................................................................................................................... 26 

CPE Profile (ค้นหา) .......................................................................................................................... 27 

CPE Profile (เพิ่ม)............................................................................................................................. 29 

CPE Profile (แก้ไข) ........................................................................................................................... 30 



                                            3 | P a g e                                                

Access Level ....................................................................................................................................... 31 

Access Level (ค้นหา)........................................................................................................................ 32 

Access Level (เพิ่ม) .......................................................................................................................... 33 

Access Level (แก้ไข)......................................................................................................................... 35 

Admin management .......................................................................................................................... 38 

Admin Management (ค้นหา) ........................................................................................................... 39 

Admin management (เพิ่ม).............................................................................................................. 40 

Admin Management (แก้ไข)................................................................................................................ 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            4 | P a g e                                                

MINE ACS หรือระบบจัดการ และ Monitor CPE หรือ client network ที่รองรับโปรโตคอล TR-069 อาศยัหลกัการ 

แลกเปลี่ยน ข้อมลูโดยตรงจาก Client และ Server ตลอดเวลาท าให้ ผู้ดแูลสามารถใช้ข้อมลูที่ได้มาใช้ในการวิเคาระห์ 

และวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การแก้ปัญหาในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วด้วยการ เช่นการอบัเกรด 

firmware CPE ทกุตวัในระบบ ในครัง้เดียว ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการใช้งานที่พบได้อย่างรวดเร็วและมีประหยดัเวลา  

ACS Diagram 
 

 

 

 

รูปแสดง ไดอะแกรมการเชื่อมต่อ ACS server เข้ากับโครงข่ายของ TOT 

การเข้าใช้งานระบบ MINE ACS 

ระบบ MINE ACS เป็นระบบที่ท างานด้วย WEB service 100 % ดงันัน้ การเข้าใช้งานระบบ สามารถเข้าถึงด้วย Web 

browser   ด้วยการเปิด web browser แล้ว ใส่ URI ดงันี ้

 

 

Login page 

หลงัจากที่ ใส่ URL แล้วท าการ ENTER จะพบหน้า Login ส าหรับ ใส่ข้อมลูเพื่อ Login เข้าจดัการระบบ 

192.168.1.10:8090 

192.168.1.9:8095 

10.10.10.1 

10.10.10.2 

   

Internet /TOT 
network 

http://Acs.neotronica.com:8090 

113.53.254.124 

192.168.1.254 
 

192.168.1.1 

ACS server 

DB + Web server 

http://acs.neotronica.com:8090/ 
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รูปแสดงหน้า Login เข้าระบบ MINE ACS 

MINE ACS Control  

ระบบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน หลกัคือการจดัการ และ Monitor CPE และ อีกส่วนเป็นการ Monitor DSLAM  

 

 

รูปแสดง MINE ACS Console 

จากรูปด้านบน ให้เลือก CPE เพื่อเข้าจดัการ CPE ของระบบ ซึ่งการเข้าถึงในส่วนของ Console และการจดัการ CPE จะ

ขึน้อยู่กับ สิทธ์ิ ที่ได้รับอนญุาติจากผู้ดแูลระบบว่าสามารถเข้าถึงระบบได้แค่ไหน  
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Dashboard  

เราสามารถ Monitor ทรัพยากรของระบบด้วยหน้า Dashboard เพื่อตรวจสอบถานะการท างานของระบบว่ายงัสามารถ

พร้อมให้บริการหรือไม่ รวมไปถึงการตรวจสอบ monitor เพื่อเช็คว่าถึงเวลาที่จะต้อง Maintenance แล้วหรือยงั  

 

 

 

 

รูปแสดงการ ค่าการท างานของ CPU และ RAM ของระบบ 

 

 

 

CPU RAM 
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รูปแสดง การใช้งาน Disk ของระบบ 

 

CPE Console 

หน้า CPE console เป็นหน้า ที่รวบรวม Tool ส าหรับจดัการ CPE เช่นการ ค้นหา CPE การ จดัการ Group CPE การ

จดัการ Firmware รวมไปถึงการด ูReport 

 

รูปแสดง CPE Console ของระบบ จดัการ CPE 
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Find CPE 

หน้า Find CPE สามารถใช้ในการ Filter CPE ที่ต้องการค้นหาจาก CPE ที่มีจ านวนมากในระบบ การค้นหาด้วย key ที่

ได้มาจากลกูค้าอย่างเช่น MAC Address หรือ Serial number ของ CPE/modem นัน้ท าให้การค้นหา CPE ค่อนข้าง

รวดเร็ว และแม่นย า 

 

รูปแสดงรายละเอียด CPE และ การค้นหา CPE 

จากรูปด้านบนการค้นหา และ Filter CPE ที่ต้องการสามารถใช้ key ในการค้นหาได้หลากหลายเช่น Serial number, 

Mac address, Last Inform, Hardware model, Register date, Profile / group name 

การแสดงผลต่อหน้า  

นอกจากนี ้ระบบยงัสามารถระบกุารแสดง จ านวน CPE ต่อ หน้าด้วยการเลือก ที่   show [ตัวเลขที่ต้องการ] entries  

โดยค่าเร่ิมต้น จะแสดงหน้าละ 10 record เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านได้ครบทกุ record หากผู้ใช้งานต้องการ จ านวน

การด ูrecord ที่มากขึน้สามารถเลือกตวัเลขที่มากขึน้ได้ Maximum =100 record /page 

การเรียงล าดบั 

ทกุๆคอลัม่ของ MINE ACS สามารถจดัเรียงล าดบัค่าที่แสดงผลใน คอลัมม์ ด้วยการกด ที่สญัลกัษณ์ 

 

เพื่อเรียงล าดับ จาก มาก -> น้อย จาก น้อย -> มาก 

 

 

ค้นหา ด้วย ข้อมลูลกูค้า 
 

 

เพิ่มจ านวนการแสดงผล 
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รายละเอยีด CPE  

การดรูายละเอียด CPE สามารถ Click เข้าไปที่ Serial number ที่แสดงจากหน้า Find CPE เพื่อเข้าไปด ูรายละเอียด ได้ 

 

รูปแสดงรายละเอียด CPE 

ในส่วนของ CPE detail หรือ รายละเอียด ของ อุปกรณ์ CPE นัน้ สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆของ CPE ได้ดงันี  ้

Serial Number: หมายถึง เลข Serial ที่ติดมากับ กล่องของตวั อุปกรณ์โมเด็ม หรือ CPE Serial number จะเป็นคนละ

ส่วนกับ Mac address  

Model Name: รุ่นของ CPE  

Last Inform: เป็นเวลาล่าสดุที่ CPE เข้ามาติดต่อและอบัเดทข้อมลูกับระบบ 

Firmware Version: เฟริมแวร์ล่าสดุของ CPE  

Connection Request URL: คือ Path ที่ CPE ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ามายงั ตวัระบบเพื่ออับเดทข้อมลูให้ระบบ  

Configuration Name: configuration ที่ได้รับการแจกให้โดยระบบ 

Descriptions:  รายละเอียด ที่เพิ่มเข้าไปโดยระบบ 
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Uptime :  เวลาที CPE เปิดใช้งาน ทัง้หมดนับเวลาจากที่ CPE boot up ขึน้มา โดยเวลาที่ได้มาได้มาจากการเช็คนะ

ช่วงเวลาล่าสดุเท่านัน้ เวลาอาจคลาดเคลื่อนจาก ที่เป็นปัจจบุนัของ CPE จริงๆ 

Uptime stats 

 

รูปแสดง Uptime stats 

Stats ที่แสดงในรูปสามารถคาดเดา ลกัษณะการใช้งาน ของลกูค้าได้เป็นอย่างดี เช่นการที่กราฟ ขึน้เป็นเส้น ทะแยงมมุขึน้

ไปเร่ือยๆนัน้ หมายความว่าลกูค้าใช้งานต่อเนื่อง ไม่มีการดบั CPE แต่หาก กราฟ มีการตกลงมาและ ขึน้ๆลงๆ หมายความ

ว่า ลกูค้ามีการปิดและเปิด CPE อยู่บ่อยๆ หรือถ้ามองอีกมมุนึงอาจเป็นปัญหาที่ CPE reboot บ่อย 

CPE Configuration 

การตัง้ค่า CPE นัน้สามารถท าได้โดยการจดักลุ่ม หรือ Profile ของ CPE เพื่อให้การจดัการสามารถจดัการได้ง่าย 

 

 

รูปแสดงการตัง้ค่าของ CPE 
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การตัง้ค่า CPE สามารถนัน้ท าได้โดย การเปลี่ยน Profile โดยการเปลี่ยน Profile นัน้จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน

เลือก Profile ให้ CPE นัน้ เพราะชื่อของ Profile แต่ละ Profile นัน้จะแยกเขตการดอูตัโนมติั ซึ่งหาก มีการย้ายกลุ่มผิด

อาจท าให้ ผู้ดแูลแต่ละเขตมองไม่เห็น CPE ที่ตนดแูลอยู่นัน่เอง 

DSL Statistics 

สญัลกัษณ์ 

 

 
 

รูปแสดง DLS Statistic ของ แต่ละ CPE 

ค่า DSL Statistic คือค่าการใช้งานที่ CPE ได้รับในขณะใช้งาน และส่งค่าเหล่านัน้มาเก็บที่ ACS server โดย

ค่าที่ระบบได้รับเหล่านีเ้รามารถน ามาวิเคราะห์ เพื่อ ดูประสิทธิภาพการใช้งานของลกูค้าได้เป็นอย่างดี 

 

การค้นหาสามารถค้นหาได้ตามช่วงเวลาได้ตามที่ต้องการ โดย Time ที่ใช้ในการค้นหานัน้สามารถ เลือกวนัที่ใน

แบบ ปฎิทินได้ 

 

 

รูปแสดงตวัอย่างการค้นหาแบบเลือกปฏิทิน 

http://acs.neotronica.com:8090/cpestats.php?hwid=674&sn=S130Y44014095
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 DSL Statistics Graph 

 

 

รูป แสดง กราฟ Current rate ของ CPE 

 

รูปแสดงกราฟ Attenuation ของ CPE 
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รูปแสดงกราฟ Power ของ CPE 

 

รูปแสดงกราฟ ของ CPE 

การลบ CPE 

สญัลกัษณ์ 

 

การ ลบ CPE ออกจากระบบ ไม่ได้หมายถึง การ Block CPE ไม่ให้เข้ามาในระบบ แต่หมายถึงการลบข้อมลูเดิมออกจาก

ระบบและเปิดให้ ระบบรับการลงทะเบียนจาก CPE นัน้ใหม่อีกครัง้เพื่อ monitor ค่าใหม่ 
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Wireless information 

สญัลกัษณ์ 

 

 

รูปแสดงข้อมลู การเปิด Wireless ของ CPE 

ข้อมลูเก่ียวกับ Wireless ดงักล่าวนีเ้ป็นข้อมลูเก่ียวกับ wireless information เพื่อดกูารใช้งาน Wireless โดยที่เรา

สามารถแก้ไขค่าดงักล่าวด้วยการกด ที่ปุ่ ม   

 

รูปแสดงการเปลี่ยน Parameter wireless 

ในการ set ค่า Parameter ของ wireless นัน้ สามารถท าได้โดยการ เลือกที่ ช่อง  หากต้องการ เปลี่ยนแปลงค่าของ 

Parameter นัน้ เช่น 

หากต้องการ Enable ค่า Wireless ให้เลือกเปลี่ยนค่า และ ต๊ิก ในช่องด้านหลงั  

 

http://acs.neotronica.com:8090/wireless.php?hwid=674&sn=S130Y44014095
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รูปแสดงการแก้ไขค่า Wireless 

 Management information 

  สัญลักษณ์ 

 

 

รูปแสดง ข้อมลูการเซ็ตค่า Management information บนตวั CPE 

ข้อมลูดงักล่าวเป็นค่าที่ถกูเซ็ตไว้ส าหรับค่า Management ที่ใช้ในการชีม้าที่ ACS system ดงันัน้ข้อมลูเหล่านี ้ถือว่า

ส าคญัมาก เพราะหากค่าที่จดุนีถ้กูเปลี่ยนไปอาจมีผลท าให้ CPE ไม่สามารถกลบัเข้ามารายงานตวัได้อีก  

การแก้ไขค่า Management Information 

การแก้ไขค่า สารถท าได้โดย การกดปุ่ ม  เพื่อแก้ค่า 

ระบบจะ Redirect ไปยงัหน้าของการแก้ไขค่า Management หลงัจากนัน้ให้กดเลือกที่  

เพื่อแก้ไข 

http://acs.neotronica.com:8090/mng.php?hwid=674&sn=S130Y44014095
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รูปแสดงหน้าการตัง้ค่า Management Information ส าหรับ CPE 

 

หากต้องการ Enable ให้เลือก  แต่โดย default CPE ได้ท าการ Enable ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่หากต้องการ disable 

ให้เลือก  ในส่วนของ Select แต่ไม่ต้องเลือก  ในส่วนของ Enable 

ส่วนค่าอ่ืนๆ หากต้องการแก้ไขค่าให้ แก้ไขค่าแล้วเลือก  ในส่วนของ Select ด้านหลงัเพื่อเลือกจะแก้ไข หลงัจากนัน้ให้

กด Submit  

Firmware  

Firmware Setting   

ในส่วนของ Firmware setting คือส่วนส าหรับการจดัการ Firmware เพื่อใช้ในการ upgrade ให้กับ CPE แต่ละ 

Model 
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รูปแสดงหน้าจดัการ Firmware ของระบบ 

 ขัน้ตอนการ จดัการ Firmware นัน้มีขัน้ตอนดงันี  ้

Step 1. Upload firmware ที่ต้องการเข้าไปในระบบ เฟริมแวร์ที่สามารถ upload เข้าไปในระบบจะเป็นไฟล์นามสกุล     

*.bin โดยวิธีการ upload นัน้สามารถ ใช้การลากไฟล์เข้าไปไว้ในช่อง Drag file here ได้เลย หรือกด   

เพื่อ Browse ไฟล์เข้ามาใน ระบบและท าการ กดปุ่ ม   

เมื่อไฟล์ Upload ขึน้ระบบเรียบร้อยให้ท าการกดปุ่ ม Submit อีกครัง้ 
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Step2. เลือก Model ตัง้ชื่อ Firmware และผกูกับไฟล์เฟริมแวร์ที่อับเข้าไป 

 

รูปแสดงการ เลือก Model ของ Hardware 

ในส่วนนี ้หากต้องการ Upgrade firmware ในส่วนของ รุ่นไหน Model ไหนให้ผกูเฉพาะ Model นัน้ หากไม่มีการ 

ผกูเฟริมแวร์ ถึงเวลาการเรียก Map firmware ในส่วนของการท า Firmware map ใน default profile จะไม่มี 

Firmware ให้เลือก 

 

เมื่อเลือก Model เรียบร้อย ขัน้ต่อไปให้กดที่   เพื่อท าการ ผกูเฟริมแวร์กับ Model 

 

รูปแสดงการ Map Firmware กับ Model Hardware 

ข้อควรระวงัของการตัง้ Version นัน้มีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะ ก่อนท าการอบัเกรดเฟริมแวร์ควรมีการ ทดสอบการ

อพัเกรด Firmware CPE สกั 1 ตวัก่อนเพื่อ ตรวจดเูลข Version ที่ถกูต้อง และน าเลขนัน้มาใช้ในการตัง้ชื่อ Version นี ้

เช่น หลงัจากที่เราท าการ Upgrade CPE เป็น firmware เป็นเวอร์ชัน่ล่าสดุแล้ว ให้ เช็ค firmware ดงัตวัอย่าง 
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รูปแสดงเลข Firmware version บนตวั CPE  

จากรูปหมายถึง เราควรตัง้ชื่อ Version ในระบบเราให้เป็น 2.00(AANN.1) เพื่อให้ตรงกับเวอร์ชั่นของ Firmware ที่

ต้องการ Upgrade 

 

รูปแสดงการเลือก Image firmware 

Firmware image ที่เลือกก็คือไฟล์ที่เราท าการ Upload เข้าไปในระบบ นัน่เอง 

เมื่อเราท าการเลือกไฟล์เรียบร้อยให้ท าการกดปุ่ ม Submit ก็จะได้ดงัรูป 

 

รูปแสดงการ Map firmware เข้าไปยงั Hardware Model 
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การ Upgrade Firmware 

มีขัน้ตอนดังนี  ้

Step1. เลือก  

 

เพื่อเข้าไปใช้งาน Profile default โดยการ upgrade firmware นัน้ จะใช้ Profile default ส าหรับการ upgrade 

firmware และจะสนใจเฉพาะ Hardware Model ที่ถกูเลือกเท่านัน้ จึงจะสามารถ upgrade firmware ได้ 

Step2. เลือก Profile Default 

 

Step3.  เลือกไปที่   

 

รูปแสดงการ ท า Firmware Map 

Step4. ผกู Hardware Model เข้ากับ Firmware ที่ต้องการ 

 

 

 

 



                                            21 | P a g e                                                

 

รูปแสดง Hardware model ที่ Map กับ Firmware แล้ว 

 ด้วยการกด  

 

เลือก Firmware ที่ ผกูเอาไว้ ใน List จาก Step 2 และ กด Save  

เมื่อ จบขัน้ตอน Step ที่ 4 ถือว่าเป็นขัน้ตอนสดุท้าย ในการ Upgrade Firmware หลงัจากนี ้CPE ที่เป็น Hardware 

Model ตรงกับที่ผกู ไว้จะได้รับการ Upgrade Firmware หาก Firmware version ไม่ตรงกับที่ระบบ Provide เอาไว้ 

CPE Group 

 

รูปแสดงหน้า CPE Group 

 จากรูปหาก คลิกที่เมนกูรอบสีแดง จะหน้าแสดงหน้า CPE Group และสามารถค้นหาเพิ่มลบและแก้ไขได้ดงันี  ้
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CPE Group (ค้นหา) 

 

รูปแสดงหน้าค้นหา  CPE Group 

 จากรูปสามารถค้นหาได้ทัง้ Group name และ Create date โดยพิมพ์ สิ่งที่ต้องการค้นหาใน ช่อง Search: 

 

 จากรูปกรอบสีแสดง สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมลูที่ละก่ีแถว  โดยจะมีให้เลือกตัง้แต่ 10-100 แถว 

 

 จากรูปกรอบสีแดงสามารถท าได้ดงันี  ้

 : ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อเข้าไปค้นหาเพิ่มลบแก้ไข Profile ของ CPE Group ได้ 

 :  ปุ่ มนีส้ามารถลบ CPE Group ออกจากระบบได้ โดยหากลบจะมีผลท าให้ Profile ที่อยู่ใน CPE Group 

ถกูลบ และ CPE ที่อยู่ใน CPE Group จะกลบัไปใช้ Profile Default แทน 
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  CPE Group (เพิม่) 

 

 จากรูปกรอบสีแดงคือเมนใูนการเพิ่ม CPE Group  

 

จากรูปแสดงถึงหน้าสร้าง CPE Group  

การสร้าง สร้าง CPE Group รายละเอียดดงันี  ้

 - Group name: ให้กรอกชื่อกลุ่มของ CPE ที่ต้องการลงไป โดย “_”  มีความหมายต่อ ผู้ ดแูลระบบเร่ือง

ของ สิทธิในการ ดแูล CPE Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  

TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอกในส่วนของ สิทธิผู้ ดแูลระบบเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธิ

นีก็้จะดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะสามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มี

ข้อมลูที่เหมือนกับกลุ่ม สอง 

 - Details: เป็นรายละเอียดของ CPE Group  
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CPE Group (แก้ไข) 

 

จากรูปหากจะท าการแก้ไข CPE Group ให้คลิกที่ชื่อกลุ่ม 

 

 จากรูปเรามีข้อมลูที่แก้ไขได้ดังนี ้

 - Group Name: สามารถแก้ไขชื่อใหม่ได้ตามที่ต้องการ โดย “_”  มีความหมายต่อ ผู้ ดแูลระบบเร่ือง

ของ สิทธิในการ ดแูล CPE Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  

TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอกในส่วนของสิทธิไปเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธินีก็้จะ

ดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะสามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มีข้อมลูที่
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เหมือนกับกลุ่ม สอง และหากท าการแก้ไขชื่อกลุ่ม มีผลท าให้ CPE เดิมที่ใช้กลุ่มนีอ้ยู่ หรือ Admin ที่ดแูล กลุ่ม CPE นีอ้ยู่

เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อ 

 - Details: เป็นรายละเอียดของ CPE Group 

CPE Group (Profile Default) 

 

 จากรูปกรอบสี แดง คือเมน ูProfile Default เพื่อที่จะเข้าไปแก้ไขค่า Profile Default โดย Profile Default 

นัน้จะใช้ตอนที่ CPE เข้ามา Register ครัง้แรก จะรับ ค่าของ Profile Default ไป และจะใช้ Profile Default ตลอดหาก

ไม่มีการเปลี่ยน Profile ให้ CPE   

 

จากรูป Profile Default สามารถแก้ไขได้ดงันี  ้
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 PeriodicInformInterval :  

เวลาที่ CPE เข้ามา Update ในแต่ละครัง้ โดยใส่เป็นวินาที 

 Days to keep statistics (days). 0 - don't keep :  

เวลาการเก็บ Log ของ CPE ที่เข้ามาว่าจะเก็บไว้ทัง้หมดก่ีวนั 

 Save parameter values once in this interval (in hours). 0 - don't save :   

หากตัง้ค่า เป็น 0 หรือน้อยกว่า PeriodicInformInterval จะไม่ท าการ Save parameter แต่หาก

มากกว่า PeriodicInformInterval จึงจะท าการ Save parameter 

  

CPE Profile 

 

จากรูป เราจะเห็นว่าอยู่ในเมน ู CPE Group เพราะเนื่องจากว่า Profile จะอยู่ใน CPE Group แล้วให้เลือก  

CPE Group ที่จะเข้าไปจดัการ Profile ตามกรอบสีแดง 
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 จากรูปผมได้ท าการ คลิกที่รูป  ตามชื่อ CPE Group ชื่อ TOT_Region3_Region3.1_PRE  ก็จะแสดง 

Profile ที่อยู่ใน CPE Group  TOT_Region3_Region3.1_PRE   โดยสามารถท าได้ดงันี  ้

CPE Profile (ค้นหา) 

 

 จากรูปเราอยู่ในหน้า CPE Profile ซึ่งในกรอบสีแดง สามารถค้นหาได้จาก Profile name 

,PeriodicInformInterval, Days to keep, statistics(days). และ Save parameter values   
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 จากรูปกรอบสีแสดง สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมลูที่ละก่ีแถว  โดยจะมีให้เลือกตัง้แต่ 10-100 แถว 

 

จากรูปกรอบสีแดงสามารถท าได้ดงันี  ้

 :  ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไข Profile ได้ 

 :  ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อท าการลบ Profile ออกจากระบบได้  
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CPE Profile (เพิม่) 

 

 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า CPE Profile ในกรอบสีแดง จะเป็นปุ่ มเพิ่ม Profile  

 

 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า เพิ่ม Profile โดยมีค่า เร่ิมต้นขึน้ให้ก่อน และแต่ละช่องมีความหมายดงันี  ้

 -Profile Name:  

 กรอกชื่อ Profile ที่ต้องการลงไป  

- PeriodicInformInterval:  

เวลาที่ CPE เข้ามา Update ในแต่ละครัง้ โดยใส่เป็นวินาที 
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- Days to keep statistics (days). 0 - don't keep :  

เวลาการเก็บ Log ของ CPE ที่เข้ามาว่าจะเก็บไว้ทัง้หมดก่ีวนั 

 - Save parameter values once in this interval (in hours). 0 - don't save :  

หากตัง้ค่า เป็น 0 หรือน้อยกว่า PeriodicInformInterval จะไม่ท าการ Save parameter แต่หากมากกวา่ 

PeriodicInformInterval จึงจะท าการ Save parameter 

 

CPE Profile (แก้ไข) 

 

 จากรูปกรอบสีแดงจะเป็นปุ่ มที่เข้าไปแก้ Profile  

 

 จากรูป จะเป็นหน้าแก้ไข Profile โดยสามารถแก้ไขได้ดงันี  ้

 Profile Name:  

  กรอกชื่อ Profile ที่ต้องการลงไป แต่หน้าแก้ไขไม่สามารถแก้ได้ 

PeriodicInformInterval:  

เวลาที่ CPE เข้ามา Update ในแต่ละครัง้ โดยใส่เป็นวินาที 
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 Days to keep statistics (days). 0 - don't keep :  

เวลาการเก็บ Log ของ CPE ที่เข้ามาว่าจะเก็บไว้ทัง้หมดก่ีวนั 

  Save parameter values once in this interval (in hours). 0 - don't save :  

หากตัง้ค่า เป็น 0 หรือน้อยกว่า PeriodicInformInterval จะไม่ท าการ Save parameter แต่หาก

มากกว่า PeriodicInformInterval จึงจะท าการ Save parameter 

Access Level 

 

 จากรูปกรอบสีแดงหากคลิกเข้ามาเราจะอยู่ในเมน ูAccess Level โดยเมนนูีจ้ะท าการ ให้ สิทธิว่า ผู้ดแูลระบบ 

ในการจดัการเมนไูหนได้บ้าง โดยมีการใช้งานดงันี  ้
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Access Level (ค้นหา) 

 

 จากรูปเราสามารถค้นหา Access Level ได้จากกรอบสีแดงด้านบน โดยค้นหาได้จาก Level และ Create date 

 

จากรูปกรอบสีแสดง สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมลูที่ละก่ีแถว  โดยจะมีให้เลือกตัง้แต่ 10-100 แถว 
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จากรูปกรอบสีแสดงสามารถท าได้ดงันี  ้

 : ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไข Access Level ได้ 

 :  ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อท าการลบ Access Level ได้ 

Access Level (เพิม่) 

 

 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า Access Level  ในกรอบสีแดง จะเป็นปุ่ มเพิ่ม Access Level   
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 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า เพิ่ม Access Level โดยเพิ่มได้ดงันี  ้

 -Level Name: กรอกชื่อของ Access Level 

+Manage CPE 

    - Find CPE: หน้าค้นหา CPE *   

    - CPE Group: หน้า CPE Group * 

    - Firmware: หน้า Firmware *  

    - Reports: หน้า Reports * 

 +Manage DSLAM 

    - DSLAM IP: หน้า DSLAM IP * 

    - DSLAP Groups: หน้า DSLAP Groups *  

    - Reports: หน้า Reports * 
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+Manage Admin & Level 

    - Admin: หน้า Admin * 

    - Level: หน้า Level * 

*Note: โดยแต่ละเมนมูีสิทธิตามนี  ้

- Full control: จดัการได้ทกุอย่าง 

-Manage profile : จดัการในส่วนของ Profile ได้อย่างเดียว 

-Limit access : จากการตามสิทธิของ admin 

-Manage : จดัการ เลือก Access level ได้ 

-Read only : ดไูด้อย่างเดียว 

-Deny : ไม่สามารถจดัการได้ 

Access Level (แก้ไข) 

 จากรูป เราจะเห็นว่าอยู่ในเมน ู Access Level โดยเราสามารถแก้ไข Access Level ตามกรอบสีแดง  
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 จากรูปเราอยู่ในหน้าแก้ไข Access Level โดยสามารถแก้ไขได้ดังนี  ้

 -Level Name: กรอกชื่อของ Access Level แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ 

+Manage CPE 

    - Find CPE: หน้าค้นหา CPE *   

    - CPE Group: หน้า CPE Group * 

    - Firmware: หน้า Firmware *  

    - Reports: หน้า Reports * 
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 +Manage DSLAM 

    - DSLAM IP: หน้า DSLAM IP * 

    - DSLAP Groups: หน้า DSLAP Groups *  

    - Reports: หน้า Reports * 

+Manage Admin & Level 

    - Admin: หน้า Admin * 

    - Level: หน้า Level * 

*Note: โดยแต่ละเมนมูีสิทธิตามนี  ้

- Full control: จดัการได้ทกุอย่าง 

-Manage profile : จดัการในส่วนของ Profile ได้อย่างเดียว 

-Limit access : จากการตามสิทธิของ Admin 

-Manage : จดัการ เลือก Access level ได้ 

-Read only : ดไูด้อย่างเดียว 

-Deny : ไม่สามารถจดัการได้ 
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Admin management 

 

 จากรูปกรอบสีแดงหากคลิกเข้ามาเราจะอยู่ในเมน ูAdmin Management โดยเมนนูีจ้ะท าการ ค้นหาเพิ่มลบ

แก้ไข ผู้ดแูลระบบ โดยมีการใช้งานดงันี  ้
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Admin Management (ค้นหา) 

 

 จากรูปเราสามารถค้นหา Admin ได้จากกรอบสีแดงด้านบน โดยค้นหาได้จาก Admin name ,Level หรือ 

Create Date 

 

จากรูปกรอบสีแสดง สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงข้อมลูที่ละก่ีแถว  โดยจะมีให้เลือกตัง้แต่ 10-100 แถว 

 

จากรูปกรอบสีแสดงสามารถท าได้ดงันี  ้

 : ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อเข้าไปแก้ไข Admin ได้ 

 :  ปุ่ มนีส้ามารถคลิกเพื่อท าการลบ Admin ได้  
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Admin management (เพิม่) 

 

 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า Admin management ในกรอบสีแดง จะเป็นปุ่ มเพิ่ม Admin management   
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 จากรูปเราจะอยู่ในหน้า เพิ่ม Access Level โดยเพิ่มได้ดงันี  ้

Admin Name: กรอก Username ของ Admin   

Password: กรอก Password ของ Admin   

 Details: รายละเอียดของผู้ดแูลระบบ   

 Access Level: สิทธิของผู้ดแูลระบบ 

CPE Profile: เลือก CPE Profile ที่จะให้ Admin ดแูล โดยหลงัจากเลือกแล้วจะไปขึน้ ที่ CPE Group access 

 CPE Group access: ท าการกรอก สิทธิ ที่จะดแูล CPE ให้กรอบชื่อกลุ่มของ CPE ที่ต้องการดแูลลงไป โดย “_”  มี

ความหมายต่อ ผู้ดแูลระบบเร่ืองของ สิทธิในการ ดแูล CPE Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ 

TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอก

ในส่วนของสิทธิไปเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธินีก็้จะดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะ

สามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มีข้อมลูที่เหมือนกับกลุ่ม สอง  

 DSLAM Group: เลือก DSLAM Group ที่จะให้ Admin ดแูล โดยหลงัจากเลือกแล้วจะไปขึน้ ที่ DSLAM Group 

access 

DSLAM Group access:  ท าการกรอก สิทธิ ที่จะดแูล DSLAM ให้กรอบชื่อกลุ่มของ DSLAM ที่ต้องการดแูลลงไป 

โดย “_”  มีความหมายต่อ ผู้ ดแูลระบบเร่ืองของ สิทธิในการ ดแูล DSLAM Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ 

TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอก

ในส่วนของสิทธิไปเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธินีก็้จะดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะ

สามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มีข้อมลูที่เหมือนกับกลุ่ม สอง  
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Admin Management (แก้ไข) 

 

 จากรูป เราจะเห็นว่าอยู่ในเมน ู Admin Management โดยเราสามารถแก้ไข Admin Management ตาม

กรอบสีแดง  

 

 จากรูปเราอยู่ในหน้าแก้ไข Admin Management โดยสามารถแก้ไขได้ดังนี  ้
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Admin Name: กรอก Username ของ Admin แต่ไม่สามารถแก้ไขได้  

Password: กรอก Password ของ Admin   

 Details: รายละเอียดของผู้ดแูลระบบ   

 Access Level: สิทธิของผู้ดแูลระบบ 

CPE Profile: เลือก CPE Profile ที่จะให้ Admin ดแูล โดยหลงัจากเลือกแล้วจะไปขึน้ ที่ CPE Group access 

 CPE Group access: ท าการกรอก สิทธิ ที่จะดแูล CPE ให้กรอบชื่อกลุ่มของ CPE ที่ต้องการดแูลลงไป โดย “_” มี

ความหมายต่อ ผู้ดแูลระบบเร่ืองของ สิทธิในการ ดแูล CPE Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ 

TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอก

ในส่วนของสิทธิไปเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธินีก็้จะดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะ

สามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มีข้อมลูที่เหมือนกับกลุ่ม สอง  

DSLAM Group: เลือก DSLAM Group ที่จะให้ Admin ดแูล โดยหลงัจากเลือกแล้วจะไปขึน้ ที่ DSLAM Group 

access 

DSLAM Group access:  ท าการกรอก สิทธิ ที่จะดแูล DSLAM ให้กรอบชื่อกลุ่มของ DSLAM ที่ต้องการดแูลลงไป 

โดย “_”  มีความหมายต่อ ผู้ ดแูลระบบเร่ืองของ สิทธิในการ ดแูล DSLAM Group ตวัอย่างเช่น กลุ่มแรกชื่อ 

TOT_Region1_Region1.2_SBR_Test กลุ่มที่สองชื่อ  TOT_Region2_Region2.1 หากตอนสร้างผู้ดแูล ระบบ กรอก

ในส่วนของสิทธิไปเป็น TOT ผู้ดแูลระบบที่มีสิทธินีก็้จะดแูลได้ทัง้ 2 กลุ่ม แต่หาก กรอกสิทธิเป็น TOT_Region1 ก็จะ

สามารถดแูลได้แค่กลุ่มแรกเพราะ ที่กรอกไปไม่มีข้อมลูที่เหมือนกับกลุ่ม สอง  

 

 

 


