รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558
1. รายงานการดําเนินงานของฝ+ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
(มีนาคม 2558) เปลี่ยน switch เปนรุนใหม รองรับการสงข$อมูล 10/100/1000 (Gigabit
Network) ที่อาคารเรียนรวม 1-2 และกลุมอาคารศูนย8เครื่องมือ จํานวน 15 ตัว
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย ไรสาย SUT-wifi
(มกราคม 2558) upgrade wism 5508 จาก version 7.6 เปน version 8
(มกราคม 2558) ติดตั้ง Certificate บนอุปกรณ8 wireless controller 4 ตัว รองรับหน$า
login sut-wifi แบบ SSL อันประกอบไปด$วย https://sut-wlc.sut.ac.th ,
https://wism-1.sut.ac.th , https://wism-2.sut.ac.th , https://wism-3.sut.ac.th
(มกราคม 2558) ติดตั้ง AccessPoint เพิ่มจํานวน 16 เครื่อง (ที่เรือนพักสุขนิวาส 1-8
จํานวน 15 เครื่อง, สํานักวิชาพยาบาลศาสตร8 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1 จํานวน 1 เครื่อง)
(มกราคม 2558) เปลี่ยน AccessPoint เปนรุนใหมจํานวน 32 เครื่อง (ที่เรือนพักสุขนิวาส
1-8)
(กุมภาพันธ8 2558) เปลี่ยน AccessPoint เปนรุนใหมจํานวน 6 เครื่อง (สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร8จํานวน 2 เครื่อง, ห$องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 จํานวน 1 เครื่อง, ห$อง
ประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคารจํานวน 3 เครื่อง)
(มีนาคม 2558) เปลี่ยน AccessPoint เปนรุนใหมที่ชั้น 1-4 อาคารวิชาการ 2 จํานวน 14
เครื่อง
(มีนาคม 2558) ระบบเครือขายไร$สายไมสามารถใช$งานได$ชั่วคราว ตั้งแตเวลา 20.35 น. ของ
วันที่ 18 มีนาคม 2558 เจ$าหน$าที่ได$ทําการแก$ไข และระบบสามารถกลับมาใช$งานได$ตาม
ปรกติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวลา 20.00น.
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
(มกราคม 2558) ระบบปรับอากาศ Denko ห$อง main computer เสีย สวนอาคารฯได$เข$ามา
ดําเนินการซอมแซมเรียบร$อยแล$ว
(มกราคม 2558) Upgrade ระบบเมลล8 server จาก version Exchange 2013 SP1 เปน
Exchange 2013 CU 7 รุนใหมลาสุดเพื่อแก$ปbญหา user login เข$ามาใช$งานได$ระบบไมโชว8ข$อมูลใน
inbox

(มกราคม 2558) ตออายุการใช$งานระบบ SUT-VPN สําหรับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(มกราคม 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต8งานประชุมวิชาการ http://biomass.sut.ac.th
(มกราคม 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต8ประชาสัมพันธ8การรับนักศึกษา http://sutchannel.sut.ac.th
(กุมภาพันธ8 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต8สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี http://suta.sut.ac.th
(มีนาคม 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต8งานประชุมวิชาการ http://tmect9.sut.ac.th
(กุมภาพันธ8 2558) สรุป web renking ของ webometric ประจําเดือนมกราคม 2558
(กุมภาพันธ8 2558) แก$ไขปbญหา hacked เว็บไซต8สวนสงเสริมวิชาการ เนื่องจากการเปjด permission
777
(มีนาคม 2558) ติดตั้ง Certificate สําหรับเครื่อง server cas2.sut.ac.th เพื่อทําหน$าที่เปน
sutmail.sut.ac.th ตัวที่ 2 (load balance)
(มีนาคม 2558) กู$ข$อมูล inbox ของศูนย8บรรณสาร และสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม จากเหตุการณ8
mailbox database พัง
(มีนาคม 2558) แก$ไขปbญหา server สถาบันวิจัย พื้นที่เต็ม จากการไม clear log ไฟล8-และมีปbญหา
mail log ที่ใหญเกินไป
(มีนาคม 2558) ออก internet account จํานวน 100 account สําหรับกิจกรรมงานประกวด
สิ่งประดิษฐ8
(มีนาคม 2558) ออก internet account สําหรับกิจกรรมตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส.
(มีนาคม 2558) แจ$งเตือน-ประชาสัมพันธ8การตั้งpassword ที่งายตอการคาด –และทําการ disable
account ที่มีการใช$รหัสพนักงาน เปน password
(มีนาคม 2558) ออก certificate สําหรับ server สวนงานภายในมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
-ศูนย8บริการการศึกษา สําหรับ server reg.sut.ac.th, reg2.sut.ac.th, reg3.sut.ac.th,
reg4.sut.ac.th
-ศูนย8บรรณสารฯ สําหรับ server clrem-opac.sut.ac.th
-ศูนย8นวัตกรรมฯ สําหรับ server ceit.sut.ac.th, media.sut.ac.th, live.sut.ac.th,
vl.sut.ac.th, semc.sut.ac.th, suttube.sut.ac.th

1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท

(กุมภาพันธ8 2558) ดําเนินการตัดถายคูสายเคเบิลโทรศัพท8ภายในสํานักงานฟาร8ม เพื่อเชื่อมตอเข$า
กับระบบหลักของอาคารอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด$านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการเกษตร
(มีนาคม 2558) ดําเนินการปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท8กลุมบ$านพักบุคลากรที่เสื่อมสภาพการใช$งาน

2.รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)

รูปภาพแสดงการใช$งาน WIFI ในโซนหอพักนักศึกษา ตัวอยางข$อมูลตั้งแตวันที่ 10-16 เมษายน 2558
(ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.209)

รูปภาพแสดงการใช$งาน WIFI ในโซนอาคารเรียน-สํานักงานและกลุมอาคารเครื่องมือ ตัวอยางข$อมูลตั้งแตวันที่ 10-16
เมษายน 2558 (ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.208)

3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีชองทางออกอินเตอร8เน็ตปbจจุบันดังนี้
ชองทางที่ 1 ผานเครือขาย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET)
ชองทางที่ 2 ผาน Internet Provider บริษัท AIS TRUE Corp. ที่ความเร็ว 1 Gbps/400 Mbps
(international/Domestic)
3.1กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)
ตัวอยางข$อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2558
• การแสดงผลรายวัน (ผานชองทางทาง AIS)

• การแสดงผลรายวัน (ผานชองทางทาง Uninet)

• แสดงผลแบบรายสัปดาห8 (ผานชองทาง AIS)

• แสดงผลแบบรายสัปดาห8 (ผานชองทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน
• แยกตาม Categories สูงสุด 10 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช$งาน internet แยกตาม Categories ข$อมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 2558- 16
เมษายน 2558 (ที่มา : Bluecoat Reporter : 203.158.4.203)
• แยกตามเว็บไซต8ที่มีการใช$งานสูงสุด 20 อันดับ

หน$า login SUT-wifi

รูปภาพแสดงการใช$งาน internet แยกตามเว็บไซต8ที่มีการใช$งานสูงสุด10อันดับ ข$อมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่
17 มีนาคม 2558- 16 เมษายน 2558 (ที่มา : Bluecoat Reporter : 203.158.4.203)

• แยกตาม Application สูงสุด 25 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช$งาน internet แยกตาม Application ข$อมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 17 มีนาคม 255816 เมษายน 2558 (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
3.3 รายงานอุปกรณ caching server (Bluecoat : 203.158.4.229)
เปนอุปกรณ8ที่นํามาติดตั้ง เพื่อลดปริมาณการใช$งาน bandwidth สําหรับ zone wifi บริเวณหอพัก
นักศึกษา โดย caching server จะ cache content มาเก็บไว$ หากมีเรียกใช$งาน content เดิม client จะ
สามารถ get content จาก caching server ได$เลย โดยไมต$อง load content ใหม ทําให$ลดปริมาณการใช$
งาน bandwidth ลงได$มาก
สรุปปริมาณการใช$งานเว็บไซต8ผาน caching server (สูงสุด 20 อันดับ)มีดังนี้

Google.com

รูปภาพแสดงการใช$งาน taffic internet โซนหอพักนักศึกษาผาน caching server (แยกตามเว็บไซต8ที่มีการ
ใช$งานสูงสุด 20 อันดับ) ข$อมูลวันที่ 15 เมษายน 2558 เวลา 16.00น. – 16 เมษายน 2558 เวลา 16.00น.
(ที่มา : bluecoat : 203.158.4.229)

รูปภาพกราฟแสดงปริมาณการ save bandwidth ผาน caching server ข$อมูลเมื่อวันที่ 28 มกราคม
2558 ) ข$อมูลวันที่ 15 เมษายน 2558 เวลา 16.00น. – 16 เมษายน 2558 เวลา 16.00น. (ที่มา :
bluecoat : 203.158.4.229)

