รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 เมษายน – 30 เมษายน 2560
1. รายงานการดําเนินงานของฝ-ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
• แกไขปญหาระบบเครือขายวันที่ 9 เมษายน 2560 โดยไดรับแจงจากนักศึกษาวาไมสามารถใชงาน
เว็บไซต/ภายนอกมหาวิทยาลัยได จึงทําการตรวจสอบพบสาเหตุจาก software version ของ
firewall ไดทําการแกไข bug เรียบรอยแลว
• monitor ระบบเครือขาย ชวงวันสงกรานต/ 13-17 เมษายน 2560 ใหอยูในสถานะปกติ
• แกไขปญหาระบบเครือขายวันที่ 24 เมษายน 2560 ตรวจสอบพบการใชงาน internet มีอาการหนวง
และทํางานชาผิดปรกติ พบสาเหตุจากอุปกรณ/ Authen มีปญหา ไดทําการแกไข โดยการตั้งคา
อุปกรณ/ใหม จึงสามารถใชงาน internet ไดตามปกติ
• Uninet ไดเพิ่มความเร็ว internet ฝSง uninet จากเดิม 3 Gbps เปVน 4 Gbps วันที่ 28เมษายน
2560 แลวเสร็จ
• นํา ups เปลี่ยนทดแทน ups ตัวเกาที่ไมสํารองไฟ ที่หอง network อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย SUT-wifi
• นํา access point และ switch สํารองติดทดแทนอุปกรณ/ที่ไดรับความเสียหายจากพายุฤดูรอน เมื่อ
ชวงค่ําของวันที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ผานมา เนื่องจากเกิดไฟดับ-ไฟกระชาก สงผลใหอุปกรณ/
กระจายสัญญาณแบบไรสาย (Access Point) ไดรับความเสียหาย รวมทั้งหมด 19 จุด ดังบริเวณ
ตอไปนี้
- อาคารหอพักนักศึกษา (S9) ชํารุด 7 จุด และอุปกรณ/กระจายสัญญาณระบบเครือขาย(Switch) 1 ตัว
- อาคารหอพักนักศึกษา (S10) ชํารุด 9 จุด และอุปกรณ/ประจายสัญญาณระบบเครือขาย(Switch)1 ตัว
- อาคารเรียนรวม 1 ชํารุด 3 จุด
• ติดตั้ง Access Point ใหม รุน AIR-AP1832I-S-K9
1. อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 18 เครื่อง
2. อาคารเรียนรวม 2 จํานวน 4 เครื่อง
3. อาคารวิชาการ 1 จํานวน 1 เครื่อง
4. อาคารบรรณสาร 1-2 จํานวน 5 เครื่อง
5. อาคารสุรเริงไชย จํานวน 3 เครื่อง

6. ที่หอพักนักศึกษา จํานวน 55 เครื่อง ไดแก
- 6.1 หอพักนักศึกษา 7 จํานวน 5 เครื่อง
- 6.2 หอพักนักศึกษา 8 จํานวน 7 เครื่อง
- 6.3 หอพักนักศึกษา 9 จํานวน 10 เครื่อง
- 6.4 หอพักนักศึกษา 10 จํานวน 13 เครื่อง
- 6.5 หอพักนักศึกษา 11 จํานวน 10 เครื่อง
- 6.6 หอพักนักศึกษา 12 จํานวน 10 เครื่อง
• เปลี่ยน Access Point จากรุนเดิม เปVนรุน AIR-AP1832I-S-K9 จํานวน 4 เครื่อง ที่ อาคารวิจัย
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
• แกไขปญหาระบบจัดเก็บขอมูลชนิด VSAN โดยระบบมี warning เกี่ยวกับความถูกตองของขอมูล
metadata ที่จัดเก็บใน Disk group ของ Vmserver4 ไมถูกตอง แกไขโดยสั่ง full migrate
vmserver4 แลวทําการปลด vmserver4 ออกจาก vsan cluster และทําการลบ disk group ของ
vmsareve4 ออก แลวแบง diskgroup ใหม จากนั้น join กลับเขา vsan cluster และสั่ง
rebalance ขอมูล ทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ
• ตอนรับนักศึกษาดูงานหอง Internet Data Center จากสาขาวิชา IT จํานวน 40 คน เมื่อวันที่ 19
เมษายน 2560
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
• ซอมบํารุงระบบโทรศัพท/อาคารวิชาการ 1 จากเหตุขัดของในการใชงานโทรศัพท/เมื่อวันจันทร/ที่ 24
เมษายน 2560 โดยเกิดจากอุปกรณ/พักหรือกระจายสัญญาณระบบโทรศัพท/ที่ใชงานมาตั้งแตกอสราง
อาคารวิชาการ 1 ชํารุดและเกิดความเสียหายเนื่องจากแสงแดดและความรอน ทําใหพลาสติกแผง
กระจายกรอบ และเมื่อไดตรวจสอบจึงจําเปVนตองทําการรื้อสายทั้งหมดและพบวาสายสัญญาณ
โทรศัพท/เกิดความเสียหายบางสวนดวย จึงทําใหตองมีการตัดตอและรื้อสายสัญญาณโทรศัพท/
ทั้งหมด 419 คูสาย ทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ
• ติดตั้งระบบโทรศัทพ/แบบ IP-Phone แทนระบบเกา ณ หนวยประสานงานมทส.-กทม. ใหเจาหนาที่
จํานวน 12 เครื่อง / 12 เลขหมาย

1.5การดําเนินการอื่นๆ
• จัดสราง ระบบ web load balance เพื่อแกไขปญหา web server ลมบอย

• ปรับปรุงระบบ MySQL Cluster โดยยกเลิกการใหบริการ MysQL Cluster ระบบเกา ยายฐานขอมูล
สู Mysql Server ตัวใหม และอยูในระหวางการจัดสรางระบบ MySQL Cluster ระบบใหม

• สราง ftp server : webadmin.sut.ac.th สําหรับใหบริการ ftp โดยเฉพาะ สําหรับผูใชงานบน
server : web.sut.ac.th
• สรางชองทางการติดตอสื่อสาร เพื่อกระจายขาวสารเกี่ยวกับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ผาน
application Line เพื่ อเปV น ชองทางหนึ่ งสํ า หรั บ การแจงปญหาการใชงานอิ น เตอร/ เ น็ ต ของ
มหาวิทยาลัย ID : @sut.network
• จัดสรร internet account สําหรับงานอบรม สวนสงเสริมวิชาการ 25 account
• เพิ่ม vpn account สําหรับสถานวิจัยแสงซินโครตรอน อีก 1 account เพื่อใชงานทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน/จากภายนอก มทส.
• จัดสรรพื้นที่เว็บไซต/ http://bnct.sut.ac.th
• จัดสรร certificate สําหรับ server : tace.sut.ac.th
• จัดสรร certificate สําหรับ server : reg-sws.sut.ac.th

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / 3BB Domestic 2 Gbps,Inter 1 Gbps) ขอมูลเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูลวันที่ 28 เม.ย 60)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE
รวมทั้งหมด

จํานวน
307 คน
1304 คน
1,611 คน

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย
2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi

• จํานวนผูใ้ ช้งาน

2.2.2 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Wifi

2.2.3 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-AIS

2.2.4 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Guest

2.2.5 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย SUT-Mobile

2.2.6 สรุปสถิติจํานวนผูใชงานผานระบบ wireless ทั้งหมด
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 3,345 คน/วัน
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless ตํ9าสุด 735 คน/วัน
ผูใ้ ช้งานผ่านระบบ wireless เฉลีย9 4,279 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย
สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูลยอนหลัง 90วัน)
(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS (ขอมูลยอนหลัง 90วัน)
(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ขอมูลยอนหลัง 30วัน)
(ที่มา Paloalto:203.158.4.110)

