รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2559
1. รายงานการดําเนินงานของฝ+ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
(มกราคม 2559) ติดตั้งอุปกรณเครือขายเพื่อรองรับงาน wunca 32 สําหรับระบบเครือขาย
แบบสาย(LAN) และแบบไร0สาย(WLAN) ดังตอไปนี้
- Cisco Router ASR จํานวน 1 ตัว (โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
- Cisco Switch 3560E จํานวน 1 ตัว (โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
- เครื่องแมขาย Radius Server และ Syslog Server รองรับบัญชีผู0ใช0งานที่ลงทะเบียนเข0า
รวมงาน WUNCA และ WUNCAv6 (โดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
- Wireless Controller Cisco 5508 จํานวน 1 ตัว (โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
- Wireless Accesspoint Cisco 1702 จํานวน 30 ตัว (โดย บริษัท The Practical
Solution)
- Cisco Switch SG300 28 port จํานวน 15 ตัว (โดย บริษัท The Practical Solution)
- Cisco Switch SG300 10 port จํานวน 5 ตัว (โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
(กุมภาพันธ 2559) ระบบเครือขายประสบป\ญหาการโจมตีระบบเครือขายผานทาง web
server ที่มีชองโหว เจ0าหน0าที่ตรวจสอบพบวามีการ hack ระบบ web server
(student.sut.ac.th-personal.sut.ac.th) ของมหาวิทยาลัย มีต0นทางการ hack จาก
ประเทศจีน และมีการวาง script ฝ\งใน web server เพื่อสง packet จํานวนมหาศาล
มากกวา 500,000 packet ตอวินาที สงผลให0อุปกรณเครือขายไมสามารถรองรับได0 จึงทํา
ให0ระบบเครือขายไมสามารถให0บริการได0อยางตอเนื่องในชวงเวลาที่ผานมา ซึ่งบัดนี้ทางฝdาย
เครือขายคอมพิวเตอร ได0ทําการแก0ไขเรียบร0อยแล0ว
(กุมภาพันธ 2559) ย0าย core switch เข0าสู rack ชุดใหม
(กุมภาพันธ 2559) Cisco switch 6509-E (backbone switch) ชํารุดเสียหาย
จํานวน 1 ตัว โดยมีอุปกรณประมวลผล (CPU Line Card) และ อินเตอรเฟสสําหรับการ

เชื่อมตอเครือขายแบบ 10G (10G Line Card) ชํารุด เนื่องจากอุปกรณดังกลาวถูกใช0งานมา
เปfนเวลานาน และมีการใช0งานตลอด 24 ชั่วโมง จึงสงผลให0อุปกรณไมสามารถใช0งานได0 ซึ่ง
ทางฝdายเครือขายฯ ได0แก0ป\ญหาโดยใช0งานผานอุปกรณ Backbone Switch สํารอง (ที่ทํา
หน0าที่ Redundancy กัน) ทําให0ขณะนี้มีอุปกรณสํารองทํางานเพียงแค 1 ตัว
ฝdายเครือขายได0จัดหาระบบและอุปกรณสลับสัญญาณคอมพิวเตอร เพื่อเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรประจําห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอร เข0ากับเครือขายคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัย (SUTNET) ที่ความเร็ว 1 Gigabit สําหรับห0องปฏิบัติการพื้นฐานคอมพิวเตอร
ประจําอาคาร B1, B2, F5, F6, F7, F9 ซึ่งจากเดิมรองรับการรับสงข0อมูลได0สูงสุดที่
100Mbps โดยได0เริ่มดําเนินการ config และติดตั้งอุปกรณสําหรับห0องปฏิบัติการพื้นฐาน
คอมพิวเตอรประจําอาคาร B1, B2, F5, F6, F7, F9 แตยังไมแล0วเสร็จทุกอาคาร คาดวาจะ
ดําเนินการแล0วเสร็จในเดือนเมษายน 2559 ตามโครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
ห0องปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ให0บริการขยายจุดให0บริการเครือขายตามใบงานที่ได0รับแจ0งขอใช0บริการงานแจ0งซอม
ออนไลน (eccs.sut.ac.th) จํานวน 27 จุด ที่ ส.เทคโนโลยีสังคมฯ 2 จุด, ส.พยาบาลฯ 1 จุด,
ส.เทคโนโลยีการเกษตรฯ 2 จุด, ส.แพทย 1 จุด, ส.ฑันตแพทย 2 จุด, ศูนยเครื่องมือฯ 4 จุด,
ศูนยนวัตกรรม 9 จุด, ศูนยคอมพิวเตอร 3 จุด, ศูนยบริการฯ 2 จุด, ศูนยบรรณสารฯ 1 จุด ,
และได0นํา Cisco 2960 ไปติดตั้งเพิ่มให0กับสวนสารบรรณฯ เนื่องจาก Cisco 2960 พอรต
เต็ม จํานวน 1 เครื่อง
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย ไรสาย SUT-wifi
ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ WIFI เพิ่ม 30 ตัวเพื่อรองรับการจัดงาน wunca32 โดยแบง
การติดตั้งตามพื้นที่การใช0งาน คือ ห0องประชุม จํานวน 7 ตัว ห0องโถง จํานวน 8 ตัว ห0อง
บรรยายและห0องปฏิบัติการ จํานวน 15 ตัว
ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ WIFI ที่อาคารเกษตรภิวัฒน (โรงเรียนสุรวิวัฒน) 9 จุด, ศูนย
เครื่องมือ (F9) 2 จุด
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
(มกราคม 2559) ทยอยย0าย server เข0าสู rack ตัวใหม (เปfนการจัด zoning server ใหม) ได0แก
server กลุม proxy ทั้งหมด, server ระบบ authen, server ระบบโทรศัพท

(กุมภาพันธ 2559) ย0าย server บางสวนออกจาก DMZ โซน เพื่อจัดระเบียบ DMZ zone ใหม และ
จัดระเบียบโซน ip ของหนวยงานตางๆ เชน mis ,ศูนยนวัตกรรม ให0อยูเปfนกลุมเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการบริหารจัดการ
(กุมภาพันธ 2559) upgrade ระบบปฎิบัติการ vmserver จากเดิม vmware ESXi version5.5 เปfน
6.0 เพื่อความเสถียรของระบบและการใช0งานฟ\งชันใหมๆ
(กุมภาพันธ 2559) ติดตั้ง vmserver (Cisco UCS) เพิ่ม 2 ตัว เพื่อรองให0บริการทางด0าน Data
center
(กุมภาพันธ 2559) จัดสรร virtual server SUTIR.sut.ac.th สําหรับศูนยบรรณสาร
(กุมภาพันธ 2559) จัดสรร virtual server ebook.sut.ac.th สําหรับศูนยนวัตกรรม
(มีนาคม 2559) ดําเนินการเปลี่ยน harddisk vmserver 30-32 เปfน SSD (Solid) เพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการอานเขียนข0อมูล mailbox server
(มีนาคม 2559) ย0ายการจัดเก็บ mailbox server mbx1,2,3 ขึ้นมารันบน harddisk แบบ solid
แทนการจัดเก็บใน storage (ผาน iscsi) เพื่อแก0ไขป\ญหาระบบเมลลหนวงและลมในชวงเวลาที่มี
traffic มาก ๆ
(มีนาคม 2559) เพิ่ม mailbox server ขึ้นอีก 1 ตัว (mbx4) เพื่อกระจายโหลดระบบเมลล และลด
ภาระ mbx 3
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
จัดซื้อระบบโทรศัพทพื้นฐานจํานวน 2 รายการ ลงวันที่ 14 มค 59
เป{ดสัญญาณโทรศัพท โรงเรียนสุรวิวัฒน (อาคารเกษตรภิวัฒน) จํานวน 11 เลขหมาย
เปลี่ยนแบตเตอรี่สํารองให0กับระบบตู0สาขาโทรศัพทอัตโนมัติ 3 อาคาร คือ อาคารวิชาการ1 อาคาร
บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนยเครื่องมือฯ2
ดําเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพทพื้นฐาน, config อุปกรณไอพีโฟนและทดสอบการใช0งานระบบ IPPhone ตามโครงการพัฒนาระบบโทรศัพทพื้นฐานเพื่อรองรับระบบไอพีโฟน

1.5การดําเนินการอื่นๆ
(มกราคม 2559) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต http://icce017.sut.ac.th สําหรับงานประชุมวิชาการของ
สาขาวิศวกรรมโยธา
(มกราคม 2559) จัดสรร internet account สําหรับการอบรม e-journal / สํานักพยาบาล / สุร
สัมนาคาร /โครงการคายนานาชาติ gPBL@SUT2016
(มกราคม 2559) แจ0งเตือน-แก0ไขเว็บไซตเทคโนธานีถูก hack และมีการวาง script phishing
(มกราคม 2559) จัดสรร certificate สําหรับ server elearning.sut.ac.th ศูนยนวัตกรรม
(กุมภาพันธ 2559) จัดสรรพื้นที่เว็บไซตสุรนารีเกมส http://suranareegames.sut.ac.th
(กุมภาพันธ 2559) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต coe-afm.sut.ac.th
(มีนาคม 2559) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต http://stsp2016.sut.ac.th
(มีนาคม 2559)จัดสรร certificate สําหรับ server reg.sut.ac.th ศูนยบริการการศึกษา
2. รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)
ตารางแสดงจํานวนผู0ใช0งานระบบ sut-wifi ทั้งหมด ตัวอยางข0อมูล 1เดือนย0อนหลัง (เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ –
21 มีนาคม 2559)
Date/time
22/02/2016 ;11:59:59
23/02/2016 ;11:59:59
24/02/2016 ;11:59:59
25/02/2016 ;11:59:59
26/02/2016 ;11:59:59
27/02/2016 ;11:59:59
28/02/2016 ;11:59:59
29/02/2016 ;11:59:59
01/03/2016 ;11:59:59
02/03/2016 ;11:59:59
03/03/2016 ;11:59:59
04/03/2016 ;11:59:59
05/03/2016 ;11:59:59
06/03/2016 ;11:59:59
07/03/2016 ;11:59:59
08/03/2016 ;11:59:59
09/03/2016 ;11:59:59
10/03/2016 ;11:59:59
11/03/2016 ;11:59:59
12/03/2016 ;11:59:59
13/03/2016 ;11:59:59

Authen from
203.158.4.210
309
594
473
467
461
313
345
565
503
571
551
698
443
1635
1906
2136
1963
2037
1843
1503
1844

Authen from
203.158.4.211
565
1094
1120
1079
1050
500
551
1376
1275
1358
1384
1480
692
2332
2988
3024
2967
3166
3094
2248
2407

Total per day
874
1688
1593
1546
1511
813
896
1941
1778
1929
1935
2178
1135
3967
4894
5160
4930
5203
4937
3751
4251

14/03/2016 ;11:59:59
15/03/2016 ;11:59:59
16/03/2016 ;11:59:59
17/03/2016 ;11:59:59
18/03/2016 ;11:59:59
19/03/2016 ;11:59:59
20/03/2016 ;11:59:59
21/03/2016 ;11:59:59

2223
2305
2203
2096
1962
1756
1796
2244

3129
3446
3492
3324
3287
2572
2474
3277

5352
5751
5695
5420
5249
4328
4270
5521

(ที่มา : cisco prime 203.158.4.210-211)
สรุป จํานวนผู0ใช0งานเฉลี่ยตอวัน 3,396.41 คน ตอวัน

จํานวนผู0ใช0งานสูงสุด 5,751 คน ตอวัน
จํานวนผู0ใช0งานต่ําสุด 813 คน ตอวัน
3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีชองทางออกอินเตอรเน็ตป\จจุบันดังนี้
ชองทางที่ 1 ผานเครือขาย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET)
ชองทางที่ 2 ผาน Internet Provider บริษัท AIS TRUE Corp. ที่ความเร็ว 2 Gbps/1 Gbps
(international/Domestic)
3.1กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)
ตัวอยางข0อมูล ย0อนหลัง 1 เดือน (21/02/2016 14:30:00-22/03/2016 14:29:59) ที่มา : mrtg.sut.ac.th
• การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง AIS)

• การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน ข0อมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 21/02/2016 14:30:00-22/03/2016
14:29:59
แยกตาม Application usage สูงสุด 10 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช0งาน internet แยกตาม Categories : (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
• แยกตามเว็บไซตที่มีการใช0งานสูงสุด 20 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช0งาน internet แยกตามเว็บไซต (ที่มา bluecoat reporter 203.158.4.200)

4. สรุปภัยคุกคามระบบเครือขาย ข0อมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ 21/02/2016 14:30:0022/03/2016 14:29:59
4.1สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย

รูปภาพแสดง มัลแวรบนระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย (Sourcefire: 203.158.4.43)
4.2 เครื่องที่สง packet โจมตีระบบเครือขายสูงสุด

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูต0 ิดไวรัส และสง packet กอกวนระบบ (Sourcefire: 203.158.4.43)

4.3. การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือขาย (โดยอุปกรณ Source fire: 203.158.4.43)
4.4 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดยอุปกรณ Firewall (Paloato.158.4.110)

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือขาย โดยอุปกรณ Firewall (Paloato.158.4.110)

