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Bytemon network monitoring adalah salah satu software untuk monitoring jaringan 

komputer. Kelebihan bytemon network monitoring dibandingkan dengan wireshark 

adalah pada bytemon kita dapat memantau performance PC kita. Tetapi kelemahannya 

adalah bytemon network monitoring saat monitoring protocol masih kurang detail (tidak 

se-detail pada wireshark). Pada artikel ini akan saya sampaikan proses installasi 

bytemon network monitoring dan contoh proses monitoringnya. 

Langkah installasinya adalah sebagai berikut: 

1. Download software, bisa di cari lewat search engine 

2. Klik bytemon. Exe, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian klik 

next, 

 
3. Pada tab selanjutnya muncul license agreement bytemon, pilihlah opsi I accept the 

agreement. Kemudian klik next 
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4. Kemudian pilih destination location untuk installasi, dan klik next. 

 
5. Kemudian memilih folder untuk start menu bytemon, lebih baik default folder saja( 

bytemon). Kemudian klik next 

 
6. Kemudian ada tab menu additional tasks, lebih baik biarkan default saja kemudian 

klik next. 
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7. Kemudian klik install untuk mulai menginstall, pada awal installasi ada pilihan untuk  

installasi winpcap. Apabila anda sudah installasi maka proses tersebut dapat 

diabaikan.  

 
8. Setelah installasi selesai klik finish, pilih opsi launch bytemon apabila anda ingin 

langsung memulai megnggunakan software bytemon network monitoring. 

 
 

Saat proses awal launch akan muncul wizard seperti berikut, langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Klik next untuk melanjutkan, 



 
 

 

4 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 

Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 
2. Pilih device dan pilih opsi saat penggunaan bytemon, kemudian klik next. 

 
3. Pilih snmp data source yang berisi device dan interface, kemudian klik next. 

 
4. Pilih WMI performance data source kemudian klik next. 
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5. Masukan mail dan address untuk alert setting,kemudian klik next. 

 
6. Klik finish, setelah itu akan mulai launch software. 

 
Pada halaman awal launch akan muncul tips anda dapat membaca tipsnya atau langsung 

menutupnya dengan klik close. 
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Gambar dibawah adalah chart saat dilakukan monitoring performance data PC. Terlihat 

grafik merah adalah memory free. Dan pada tab sebelah kiri kita bisa melihat beberapa 

protocol yang dapat kita monitoring dan juga ada network traffic. 

 
Gambar dibawah adalah saat saya mencoba melakukan monitoring dengan 

menggunakan filter pada arp,icmp,snmp, dan netbios. Kita juga dapat menyeting untuk 

filter lainnya. Tergantung dengan keinginan kita protocol apa yang akan kita 

monitoring. 
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Sampai disini dulu artikel yang saya tulis tentang bytemon network monitoring, semoga 

bermanfaat. 
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