
Veeam Monitor : Monitor ระบบ Virtualization ของคณุอยา่งครบสตูร 

 ในสภาพแวดล้อมของ computing infrastructure ตัง้แตบ่ริษัทชัน้น า หนว่ยงานรัฐบาล องค์กรขนาดใหญ่จนถงึ

องค์กรขนาดกลางล้วนได้น าระบบ  Virtualization เข้ามาใช้งานแล้วแทบทัง้สิน้ ไมว่า่จะเพื่อจดุประสงค์ ด้านการประหยดั

พลงังาน งา่ยตอ่การบริหาร เพื่อความปลอดภยั หรือ การท าการส ารองข้อมลูที่งา่ยขึน้ก็ตาม 

 และการใช้งาน Virtualization ที่มีประสทิธิภาพนัน้แนน่อนวา่ เราจ าเป็นท่ีจะต้องอาศยัเคร่ืองมือในการตรวจสอบ 

หรือที่เรียกวา่ monitoring software เข้ามาชว่ยการบริหาร เพื่อสง่ผลในการตดัสนิใจ ในการปรับปรุงทัง้ระบบซอฟต์แวร์ 

และ ฮาร์ดแวร์ ในระบบ รวมทัง้ระบบ alert and alarm ก็จ าเป็นท่ีจะต้องให้เราทราบเมื่อเกิดเหตกุารณ์ไมค่าดฝัน เพื่อ

จดุหมายของการท าให้ทกุ Virtual Machine ที่ท างานอยูบ่น Virtual Infrastructure นัน้ท างานได้อยา่งราบร่ืนและมีความ

เสถียรที่สดุ 

 ทางบริษัทไนน์ที จ ากดั ให้บริการด้านท่ีปรึกษา และ ตวัแทนจ าหนา่ยอยา่งเป็นทางการของบริษัท Veeam ซึง่เป็น

ผู้ผลติซอฟต์แวร์ด้านการ Manage, Monitor and Backup ส าหรับ VMWare ESX/ESXi ชัน้น าของโลกขอแนะน า 

ผลติภณัฑ์ที่ช่ือวา่ Veeam Monitor ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ที่ติดตัง้ง่าย ออกแบบเพื่อการมอนิเตอร์ครอบคลมุงานทัง้หมดของที ่

administrator ต้องท า ผลการตรวจสอบสนบัสนนุการแก้ปัญหา นอกจากนัน้ยงัรายงานในลกัษณะ trend 

 ด้วย Veeam Monitor ผู้ใช้งานสามารถทีจ่ะท าการตรวจสอบการมอนิเตอร์ทัง้แบบ realtime และในลกัษณะ 

historical ของการใช้ทรัพยาการในทกุๆ object รวมถึงทัง้โครงสร้าง (VI) ภายในจอเดียวกนั ซึง่ท าให้การมองภาพรวมดีขึน้ 

และ เมื่อคณุได้ผลลพัธ์แล้ว เราก็จะมองไปยงัจดุเลก็ลงเพื่อให้ลกึถึงปัญหา 



 

รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมของการ monitor 

Business-Centric monitoring 

การใช้งานร่วมกบั Veeam Business View (ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ฟรีจากบริษัท Veeam เช่นกนั) จะสามารถท าให้เรามองเห็น

การมอนเิตอร์ประสทิธิภาพของระบบ การท าการแจ้งเตือน (alerting) และการท า report ส าหรับ VM groups ตามหนว่ย

ธุระกิจที่เราต้องการเช่น แผนก สถานท่ี จดุประสงค์ และ การบริการ เพื่อชว่ยให้มองเห็นภาพรวมของแตล่ะแผนกชดัเจนขึน้ นัน่

หมายถึงการท า alert อาจจะท าตามระดบัความส าคญัได้เช่นกนั 

Virtual infrastructure performance analysis 

Veeam Monitor จะท าการแสดงการบริโภคทรัพยาการ ส าหรับแตล่ะ host หรือ datastore ซึง่แตล่ะสว่นทา่นสามารถทีจ่ะ

เจาะลงึลงไปถึงแตล่ะ object เชน่กนั 

Storage Monitoring 

การมอนเิตอร์นัน้ทา่นสามารถด ูcapabilities เนือ้ที่ดิสก์ ประสทิธิภาพ และ utilization statistics ของแตล่ะ VM ซึง่จะท า

ให้แนน่อนวา่เกิดความง่ายในการท่ีจะวางแผนส าหรับการปรับเปลีย่น การย้าย หรือการเพิ่มขยาย 



Advanced alerting and flexible alarms with modeling 

การแจ้งเตือนนัน้ท าได้ในหลายๆ รูปแบบท่ีผู้ใช้งานสามารถก าหนดเองได้ ตามเง่ือนไขของทรัพยาการท่ีเราต้องการตรวจสอบ 

การแจ้งเตือนท าได้ผา่นอเีมล์ หรือ SNMP trap หรือ เปิดโปรแกรมภายนอก เพื่อสง่ sms ท าได้เชน่กนั นอกจากนัน้เมื่อทา่น

สร้าง alarm แล้วทา่นสามารถทีจ่ะท าการทดสอบความถกูต้องกบั historical data ก่อนที่จ าน าไปใช้จริงได้อีกด้วย 

Scalable architecture 

Veeam Monitor ถกูออกแบบให้เป็น enterprise level application ซึง่นัน้หมายถึงจ านวนผู้ใช้งานรองรับการเข้าดขู้อมลู

การมอนเิตอร์ โดยไมก่ระทบตอ่ประสทิธิภาพของ ESX/ESXi Server เพื่อวา่ตวัซอฟต์แวร์เองออกแบบ data pooling โดยการ

ใช้ Microsoft SQL Server ในการเก็บข้อมลู  

หน้าจอซึง่ทางเราท าขึน้เพื่อให้ทา่นมองเห็นการท างานบางสว่นโดยการใช้ ESXi Host เพียงแค ่1 ตวัเทา่นัน้ เพื่อให้ทา่น

มองเห็นการท างานคร่าวๆ 

 

รูปท่ี 2 



รูปท่ี 2 แสดง Virtual infrastructure pane ซึง่อยูด้่านซ้ายมือ จะท าให้ทา่นสามารถเพิ่ม ESX/ESXi host เข้ามาในระบบ 

โดยแสดงผลแบบ hierarchical  เพื่องา่ยแก่การมอง 

 

รูปท่ี 3 

รูปท่ี 3 แสดงการมอนิเตอร์หลกัด้านขวา ซึง่ทา่นจะเห็นวา่มีหวัข้อหลกัๆ มากมาย ตามการตรวจสอบท่ีต้องการ และ ในตวัอยา่ง 

เป็นการเลอืกที่การตรวจสอบ ESX/ESXi host จากทีเ่ราเลอืกด้านซ้าย การแสดงผลในหวัข้อนัน้จะมีความสมัพนัธ์กบั object 

ที่เราเลอืก 



 

รูปท่ี 4 

รูปท่ี 4 แสดงการเลอืกด ูoverall ที่ท าให้เราเห็นการใช้งาน CPU RAM Network Disk Swap ของ ESX/ESXi host 



 

รูปท่ี 5 

รูปท่ี 5 แสดงการใช้งาน CPU ทา่นสามารถดไูด้แบบ realtime หรือเลอืกข้อมลูในอดีตมาดไูด้ โดยเลอืกจากเง่ือนไขด้านเวลา 

ลา่งขวาของ graph 



 

รูปท่ี 6 แสดงการใช้งาน memory 



 

รูปท่ี 7 แสดงการใช้งาน Network 



 

รูปท่ี 8 แสดงการใช้งาน Disk และ performance view ด้านลา่ง 



 

รูปท่ี 9 

รูปท่ี 9 แสดงหน้าจอของการท า alarm ตามเง่ือนไข โดยการสร้างนัน้ทา่นสามารถสร้าง ได้ในระดบัของ ESX, Virtual 

Machine หรือ datastore หลงัจากนัน้ก าหนดทรัพยาการท่ีต้องการ การท าreport และการ take action ที่ต้องการ 

นอกจากนัน้ในสว่นของ suppress ทา่นยงัก าหนดได้อีกด้วยวา่ การเตือนซ า้จะท าขึน้ได้เมื่อใด หรือ เวลาในการตรวจสอบกอ่น

การเตือนซ า้ก็ท าได้เช่นกนั 

 



 

รูปท่ี 10 แสดงสถานะของ hardware 



 

รูปท่ี 11 แสดงความผิดปกตใินระบบตา่งๆ 



 

รูปท่ี 12 แสดงโปรเซสที่ท างานอยูบ่น VM ภายใน ESX/ESXi host โดยทา่นสามารถที่จะมองทะลผุา่นเข้าไปใน process ของ

ทกุ OS ที่ท างานอยูไ่ด้ 

และสดุท้ายส าหรับ รายงานนัน้ทา่นสามารถเลอืกการท ารายงานตามเง่ือนไขที่ต้องการ โดยจะให้ออกมาเป็น HTML และท า

การ upload ไปไว้ใน corporate web ของทา่น หรือ เลอืกเป็น PDF ตามความสะดวก 

 


