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Ntop adalah Network traffic tool yang bersifat free (opensource), tool ini  dapat digunakan 

untuk memonitor,  menganalisa , menggambarkan penggunaan network secara real time. Salah 

satu kelebihan dari tool ini adalah kita dapat mengelola dan menavigasikan traffic informasi dari 

sebuah network dengan menggunakan web browser sehingga menjadi sebuah infomasi yang 

lebih baik dan mudah dipahami. 

Ntop mendukung beberapa protocol antara lain : 

 TCP/UDP/ICMP 

 (R)ARP 

 IPX 

 DLC 

 Decnet 

 AppleTalk 

 Netbios 

 TCP/UDP 

 

Saat ini saya akan coba melakukan instalasi NTop monitoring tool pada ubuntu server. 

1. Pertama kali lakukan pemeriksaan paket ntop pada server apakah sudah ada library yang 

terinstall 
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2. Saat belum ada paket yang terinstall pastikan server yang akan kita install telah terkoneksi 

keinternet , karena proses instalasi ini dilakukan secara online dengan menarik dari 

repository server ubuntu , kemudian lakukan proses instalasi dan tunggu prosesnya sampai 

selesai. 

 
 

3. Saat instalasi telah selesai  lakukan setting administrator password 

 
 

4. Kemudian  jalankan service ntop tersebut , tunggu sampai proses running ok dan Ntop siap 

digunakan dan diakses melalui webbase. 

 
 

 

 



 

5. Untuk mengakses Ntop buka web browser dan masukan ip server dan port nya , secara 

default ntop menggunakan port 3000 , sehingga untuk mengaksesnya dapat dilakukan 

dengan format http://localhost:3000 jika diakses langsung dari server atau jika diakses dr 

server lain dapat dilakukan dengan format http://<ip_server:port300> 

 

 
 

6. Ntop dapat memonitor Network Traffic semua protokol 

 
 

 



 

7. Ntop dapat memonitor Network Load statistic untuk mengetahui total throughput bandwith 

jaringan. 

 
 

8. Ntop dapat memonitor Network Activity secara lebih detail 

 
 

 

 



 

9. Ntop dapat memonitor Top Talkers IP dalam sebuah jaringan sehingga memudahkan 

identifikasi melalui IP yang terekam. 

 
 

10. Ntop dapat melakukan pemetaan host melalui world map jika dikonfigurasi lebih detail  
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