รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558
1. รายงานการดําเนินงานของฝ.ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
ขยายจุดบริการ LAN เพิ่มตามระบบแจงซอมฯ จํานวน 40 จุด ที่ หองประชุม 4 อาคาร
วิชาการ 1, หองประชุมอาคารเครื่องมือ 1, อาคารสุรพัฒน- 1
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย ไรสาย SUT-wifi
(มิถุนายน 2558) ติดตั้ง AccessPoint เพิ่มที่ชั้น 2-3 อาคารวิชาการ 1 จํานวน 8 เครื่อง
เปลี่ยน AccessPoint เป@นรุนใหมที่อาคารเครื่องมือ 5 จํานวน 2 เครื่อง
ติดตั้ง AccessPoint เพิ่มที่อาคารสุรพัฒน- 2 จํานวน 2 เครื่อง พรอมกับเปลี่ยน Switch
POE เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวน AP. ที่มากขึ้น
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
(เมษายน 2558) วันที่ 11 เมษายน ไฟดับ เครื่อง gen ไมทํางาน มีผลให harddisk server เสีย 2
ลูก (HP Blade-suthpcc)+HP1Tb (HPDL180-nasnetwork) และ power supply เสีย 1 ตัว ของ
ระบบ suthpcc (compute0-1) ไดดําเนินการแจงเคลมเรียบรอยแลว
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
เป_ดเบอร-ภายในใหม 26 เลขหมาย เพื่อรองรับผูใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
จัดซื้อ IP-Phone จํานวน 1 ระบบ ประกอบดวย software และ หัวเครื่อง IP-Phone จํานวน 22
เครื่อง เพื่อทดลองใชงานระบบ IP-Phone บนระบบเครือขาย
1.5การดําเนินการอื่นๆ
(เมษายน 2558) จัดทํา Checklist แบบฟอร-มการตรวจสอบระบบเครือขายรายวัน
(เมษายน 2558) จัดทําคูมือการปฎิบัติงานฝgายเครือขาย
(เมษายน 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต-งานประชุมวิชาการ International and National
Conference on Engineering Education http://www.incee13.sut.ac.th/

(พฤษภาคม 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต-สําหรับงานประชุมนานาชาติและการประชุมกรรมการบริหาร
สมาคม AUAP ไดแก www.auap-ishouconbas.sut.ac.th และ www.auapcomu2016.sut.ac.th
(พฤษภาคม 2558) จัดทําระบบแจงเตือนไวรัสและมัลแวร- http://web.sut.ac.th/ccs/antivirus/
พรอมทั้งแจงเตือนและประชาสัมพันธ-ผูใชงาน และทําการ block เครื่องที่ติดไวรัสและสง packet กอกวน
ระบบเครือขาย
(มิถุนายน 2558) เพิ่ม VPN Account สําหรับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 7 account ทําใหมี
ผูใชงาน SUTVPN จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จํานวน 98 account
(มิถุนายน 2558) จัดสรร internet account จํานวน 400 account สําหรับงานประชุมวิชาการ
WUTC และ SEATUC
(มิถุนายน 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต- สําหรับสํานักวิชาทันตแพทยศาสตร- http://dent.sut.ac.th
(มิถุนายน 2558) เป_ดตัวบริการ SUT-WEBEx https://sut.webex.com ซึ่งเป@นระบบ Web
Conference ใชงานผาน web browser หรือใชงานผาน application Cisco WebEx Social ไดทั้ง
iphone ipad และ Android โดยมหาวิทยาลัยสามารถประยุกตใชงานในการประชุมทางไกล หรือ
การเรียนการสอนผานอินเตอรเน็ต เป@นการสื่อสารแบบ real-time ที่รองรับไดทั้งภาพวีดีโอ เสียง
รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล การทํา presentation และยังสามารถทํางานรวมกับ applications
อื่นๆอีกมากมาย

2.รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)

รูปภาพแสดงการใชงาน WIFI ในโซนหอพักนักศึกษา ตัวอยางขอมูลตั้งแตวันที่ 24-30 มิถุนายน 2558
(ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.209)

รูปภาพแสดงการใชงาน WIFI ในโซนอาคารเรียน-สํานักงานและกลุมอาคารเครื่องมือ ตัวอยางขอมูลตั้งแตวันที่ 24-30
มิถุนายน 2558 (ที่มา : Cisco Prime : 203.158.4.208)
3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีชองทางออกอินเตอร-เน็ตปwจจุบันดังนี้
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)
ตัวอยางขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
• การแสดงผลรายวัน (ผานชองทางทาง AIS)

• การแสดงผลรายวัน (ผานชองทางทาง Uninet)

• แสดงผลแบบรายสัปดาห- (ผานชองทาง AIS)

• แสดงผลแบบรายสัปดาห- (ผานชองทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน
• แยกตาม Categories สูงสุด 10 อันดับ

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตาม Categories ขอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 255830 มิถุนายน 2558 (ที่มา : Bluecoat Reporter : 203.158.4.203)
• แยกตามเว็บไซต-ที่มีการใชงานสูงสุด 20 อันดับ

หนา login SUT-wifi

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตามเว็บไซต-ที่มีการใชงานสูงสุด20อันดับ ขอมูลเก็บรวบรวม
ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2558- 30 มิถุนายน 2558 (ที่มา : Bluecoat Reporter :
203.158.4.203)

• แยกตาม Application สูงสุด 25 อันดับ

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตาม Application ขอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม
2558- 30 มิถุนายน 2558 (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
3.3 สรุปสถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย

รูปภาพแสดงชนิดมัลแวร-ที่ระบาดภายในเครือขายมหาวิทยาลัย ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ที่มา :
203.158.4.43)

ภาพแสดงภัยคุกคามจากไวรัสและspy ware ซึ่งถูก Drop ไดจาก firewall ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
(ที่มา : Firewall : 203.158.4.110)

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูติดไวรัส และสง packet กอกวนระบบเครือขาย ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2558 (ที่มา : 203.158.4.43)

