รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2558
1. รายงานการดําเนินงานของฝ่ายเครือข่าย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
 (ธันวาคม 2558) เจ้าหน้าที่ ไฟดับอาคารวิจัย 30 นาที เพื่อทําการเชื่อมต่อระบบปรับอากาศ
ใหม่ ทั้งนี้ไม่กระทบกับ server ห้อง main เพราะมี ups จ่ายไฟหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ - server
ได้เพียงพอ
 (ตุลาคม 2558) ปรับเปลี่ยนความเร็วช่องสัญญาณ internet โดยบริษัท SBN จะมีการเพิ่ม
ช่องสัญญาณ internet (Domestic/International) จากเดิม 1 Gbps/400 Mbps เป็น 2
Gbps/1 Gbps) ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้มากขึ้น
 ให้บริการขยายจุดให้บริการเครือข่ายตามใบงานที่ได้รับแจ้งขอใช้บริการงานแจ้งซ่อม
ออนไลน์ (eccs.sut.ac.th) จํานวน 38 จุด ที่ สํานักงานอธิการบดี 1 จุด, ส.วิศวกรรมศาสตร์
6 จุด, ส.วิทยาศาสตร์ 1 จุด, ส.เทคโนโลยีสงั คม 2 จุด, ส.เทคโนโลยีการเกษตร 1 จุด, ศูนย์
เครื่องมือฯ 1 จุด, ศูนย์นวัตกรรม 9 จุด, สถาบันวิจัยฯ 2 จุด, สถานกีฬาฯ 2 จุด, ส่วนอาคาร
ฯ 3 จุด, เทคโนธานี 9 จุด, หน่วยตรวจสอบภายใน 1 จุด
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือข่าย ไร้สาย SUT-wifi
 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI เพิ่มเพื่อรองรับการใช้งานของงานรับปริญญาที่อาคาร
สุรพัฒน์ 2 จํานวน 3 เครื่อง
 เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WIFI แทนรุ่น AIR-AP1231G-E-K9 จํานวน 41 เครื่อง และ
แทนรุ่น Air-BR 1310G จํานวน 3 เครื่อง
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 (ธันวาคม 2558) ย้าย server เข้าสู่ rack ตัวใหม่ (เป็นการจัด zoning server ใหม่) ได้แก่ server
กลุ่ม proxy ทั้งหมด, server ระบบ authen, server ระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
2558 ยังเหลือ server zone อื่นๆ ซึ่งจะค่อยๆทําการย้ายเพื่อไม่ให้กระทบผู้ใช้งาน
 (ธันวาคม 2558) บริษัทผู้รับเหมาเข้าทําการปรับปรุงระบบปรับอากาศ-ห้องเครือข่ายหลัก
มหาวิทยาลัย

 (ธันวาคม 2558) ironport virtual server มีปัญหาทําให้ไม่สามารถทําการรับส่งเมลล์ได้ จึงเปลี่ยน
mail gateway เป็น Sophos mail gateway ตามเดิม
 (ธันวาคม 2558) power supply bluecoat sg-9000-5 ชํารุดมีอาการติดๆดับๆ
 (ธันวาคม 2558) hard disk bluecoat 225 เสีย 1 ลูก 500Gb
 (ธันวาคม 2558) ram blade server hp เสีย 1 ตัว (4Gb)
 (พฤศจิกายน 2558) เจ้าหน้าที่นํา ironport virtual server มาทําหน้าที่เมลล์ gateway แทน
sophos เพื่อทดสอบ IPV6
 (พฤศจิกายน 2558) hard disk ibm storage ds4700 เสีย 1 ลูก เปลี่ยนสํารองทดแทน เหลือ
สํารอง 1 ลูก
 (พฤศจิกายน 2558) power supply ของ storage Netapp 2090 เสีย 1 ตัว เนื่องจากเสื่อมสภาพ
การใช้งาน ได้ทําการแจ้งเคลมบริษัท MA เรียบร้อยแล้ว
 (พฤศจิกายน 2558) พบ power supply ของ proxy Bluecoat sg 9000-5 เสีย 1 ตัว เนื่องจาก
เสื่อมสภาพการใช้งาน ได้ทําการแจ้งเคลมบริษัทแล้ว แต่บริษัทยังไม่ได้ดําเนินการ MA
 (ตุลาคม 2558) ระบบจัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งานส่วนกลาง active directory ล่ม ทําให้ผใู้ ช้งานไม่สามารถ
login เข้าใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้กลับมาได้เรียบร้อยแล้ว แต่
ระบบ active directory ยังมีปัญหา error อยู่บางส่วน ทําให้ระบบล่มบ่อยและส่งผลกับ mail
server อยู่เนือง ๆ

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท์
 (ตุลาคม 2558) ยกเลิกใช้งานวงจรสายภายนอกแบบอนาล็อคที่ใช้โทรออก (รหัส 8) จากทีโอที
จํานวน 60 เลขหมาย เปลี่ยนมาใช้งานวงจรสายนอกแบบดิจิตอลของเอไอเอส จํานวน 60 วงจร
 เพิ่มเลขหมายโทรศัพท์ภายในพร้อมเครื่องโทรศัพท์ตามหนังสือที่แจ้งขอเข้ามาของหน่วยงานภายใน
มทส
 ซ่อมบํารุงย้ายวงจรเลขหมายโทรศัพท์ภายในและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ตามใบงานที่แจ้งมา
เนื่องจากการ์ดโทรศัพท์ชํารุด
 ทํารายงานค่าโทรศัพท์ของหน่วยงานภายใน และบ้านพักบุคคลากรประจําทุกเดือน

1.5การดําเนินการอื่นๆ
 (ธันวาคม 2558) จัดสรรหมายเลข IPv6 ให้หน่วยงานภายใน และส่งเอกสารคู่มือให้หน่วยงานภายใน
ทําการปรับปรุง server ของหน่วยงานเพื่อรองรับระบบ IPv6 (server ที่ทํารองรับระบบ IPv6
สามารถดูได้ที่หน้า its.sut.ac.th เลือกเมนู SUT Network->IPv6->server ที่ใช้งานระบบ IPv6
 (ธันวาคม 2558) จัดสรรเว็บไซต์โรงเรียนสุรวิวัฒน์ http://surawiwats.sut.ac.th
 (ธันวาคม 2558) ดําเนินการต่ออายุ SSL Certificate สําหรับ sutmail.sut.ac.th
 (ธันวาคม 2558) รับรองคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
 (ธันวาคม 2558) ต่ออายุ VPN Account สําหรับสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอน
 (พฤศจิกายน 2558) จัดทําระบบ eduroam และเว็บไซต์ eduroam.sut.ac.th สําหรับบริการ
เครือข่ายโรมมิง่ เพื่อการศึกษาและวิจัย สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็น
สมาชิกเครือข่าย eduroam ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มหาวิทยาลัยฯได้ และรองรับ
การจัดงาน wunca 32 ด้วยอีกทางหนึ่ง
 (พฤศจิกายน 2558) จัดทําระบบ dnssec เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ Domain name และ
รองรับมาตราฐาน ipv6 ของ Uninet
 (พฤศจิกายน 2558) แก้ไขระบบ space.sut.ac.th เนื่องจาก active directory ล่ม ทําให้ระบบไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 (พฤศจิกายน 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ www.sipdata.sut.ac.th สําหรับเธคโนธานี
 (พฤศจิกายน 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ http://www.sut.ac.th/icce2017 สําหรับงานประชุม
วิชาการของสาขาวิศวกรรมโยธา
 (พฤศจิกายน 2558) จัดสรร internet account สําหรับงาน Bookfair
 (พฤศจิกายน 2558) ปรับปรุง server พื้นฐานได้แก่ ระบบ dns / ระบบ mail /ระบบ web
hosting เพื่อรองรับระบบ IPv6 เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน IPv6 ของ Uninet (http://ngimonitor.uni.net.th)
 (ตุลาคม 2558) ปรับปรุงระบบยืนยันตัวบุคคล โดย upgrade nac cisco Agent version 4.9.5
 (ตุลาคม 2558) จัดสรร internet account สําหรับนศ.แลกเปลี่ยน-อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
มิชิแกน


(ตุลาคม 2558) จัดสรร internet account สําหรับโครงการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้ง
ที่ 11 จํานวน 550 account

2. รายงานการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT-wifi)
ตารางแสดงจํานวนผู้ใช้งานระบบ sut-wifi ทั้งหมด ตัวอย่างข้อมูล 4 สัปดาห์ย้อนหลัง (เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม –
28 ธันวาคม 2558)
time
01/12/2015 ;11:59:59
02/12/2015 ;11:59:59
03/12/2015 ;11:59:59
04/12/2015 ;11:59:59
05/12/2015 ;11:59:59
06/12/2015 ;11:59:59
07/12/2015 ;11:59:59
08/12/2015 ;11:59:59
09/12/2015 ;11:59:59
10/12/2015 ;11:59:59
11/12/2015 ;11:59:59
12/12/2015 ;11:59:59
13/12/2015 ;11:59:59
14/12/2015 ;11:59:59
15/12/2015 ;11:59:59
16/12/2015 ;11:59:59
17/12/2015 ;11:59:59
18/12/2015 ;11:59:59
19/12/2015 ;11:59:59
20/12/2015 ;11:59:59
21/12/2015 ;11:59:59
22/12/2015 ;11:59:59
23/12/2015 ;11:59:59
24/12/2015 ;11:59:59
25/12/2015 ;11:59:59
26/12/2015 ;11:59:59
27/12/2015 ;11:59:59
28/12/2015 ;11:59:59

Authen from
203.158.4.209
1928
1805
1809
1715
1004
1707
2032
1953
1907
1851
1846
2170
2100
2155
2154
2036
1936
2001
2122
2130
2135
2161
2039
1806
946
420
318

Authen from
203.158.4.210
3416
3254
3310
2684
1446
1501
2616
2932
2988
2649
3026
2428
2885
2823
3040
2940
3181
3133
2689
3057
3044
2947
2886
2779
2416
1525
812
1036

(ที่มา : cisco prime 203.158.4.209-210)
สรุป จํานวนผูใ้ ช้งานเฉลี่ยต่อวัน 4344 คน ต่อวัน

จํานวนผู้ใช้งานสูงสุด 5344 คน ต่อวัน
จํานวนผู้ใช้งานต่ําสุด 1231 คน ต่อวัน

Total per day
5344
5059
5119
4399
1446
2505
4317
4964
4941
4556
4877
4274
5055
4923
5195
5094
5217
5069
4690
5179
5174
5082
5047
4818
4222
2471 *นศ.ปิดเทอม
1231 *นศ.ปิดเทอม
1354 *นศ.ปิดเทอม

3.รายงานสรุปสถานการณ์ของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีช่องทางออกอินเตอร์เน็ตปัจจุบันดังนี้
ช่องทางที่ 1 ผ่านเครือข่าย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET)
ช่องทางที่ 2 ผ่าน Internet Provider บริษัท AIS TRUE Corp. ที่ความเร็ว 2 Gbps/1 Gbps
(international/Domestic) (*ปรับเปลี่ยนความเร็วช่องสัญญาณ internet เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จาก
เดิม1 Gbps/400 Mbps เป็น 2 Gbps/1 Gbps)
3.1กราฟแสดงปริมาณการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Traffic)
ตัวอย่างข้อมูล ย้อนหลัง 1 เดือน (วันที่1 ธันวาคม- 30 ธันวาคม 2558) ที่มา : mrtg.sut.ac.th
 การแสดงผลรายเดือน (ผ่านช่องทางทาง AIS)

 การแสดงผลรายเดือน (ผ่านช่องทางทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใช้งาน ข้อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม- 30 ธันวาคม 2558
 แยกตาม Categories สูงสุด 25 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช้งาน internet แยกตาม Categories : (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)

 แยกตามเว็บไซต์ที่มีการใช้งานสูงสุด 20 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช้งาน internet แยกตามเว็บไซต์ (ที่มา bluecoat reporter 203.158.4.200)
 แยกตาม Application สูงสุด 25 อันดับ ข้อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม- 30 ธันวาคม
2558

รูปภาพแสดงการใช้งาน internet แยกตาม Application (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)

4. สรุปภัยคุกคามระบบเครือข่าย ข้อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม- 30 ธันวาคม 2558
4.1สถานะการณ์ไวรัสและมัลแวร์ที่แพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย

รูปภาพแสดง มัลแวร์บนระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (Sourcefire: 203.158.4.43)
4.2 เครื่องทีส่ ง่ packet โจมตีระบบเครือข่ายสูงสุด

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูต้ ิดไวรัส และส่ง packet ก่อกวนระบบ (Sourcefire: 203.158.4.43)

4.3. การยับยัง้ การโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ IPS

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือข่าย (โดยอุปกรณ์ Source fire: 203.158.4.43)
4.4 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดยอุปกรณ์ Firewall (Paloato.158.4.110)

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือข่าย โดยอุปกรณ์ Firewall (Paloato.158.4.110)

