รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
1. รายงานการดําเนินงานของฝ.ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
• ทางฝายไดดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบเครือขายหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร"เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้
- Cisco Switch SG300 28 port จํานวน 30 ตัว ไดแก บริเวณหอง lab อาคารเรียนรวม1
12ตัว, บริเวณหอง lab อาคารเรียนรวม2 12ตัว, บริเวณหอง lab อาคารศูนย"เครื่องมือF7 6ตัว
-Cisco,Switch SRW2024-K9-EU จํานวน 9 ตัว ไดแก บริเวณหอง lab อาคารศูนย"
เครื่องมือF6 6ตัว,บริเวณหอง lab อาคารศูนย"เครื่องมือF5 3ตัว
• สาย Fiber Optic ที่เชื่อมระหวางอาคารสํานักงานฟาร"มมหาวิทยาลัย และโรงไฟฟRาชีวมวล
ไดรับความเสียหายเนื่องจากไดรับผลกระทบในชวงฝนลมแรงที่ผานมา ทําใหบริเวณ อาคาร
ของฟาร"มมหาวิทยาลัย อันประกอบไปดวย โรงไฟฟRาชีวมวล อาคารพืช อาคารจักรกล ไม
สามารถใชงานอินเตอร"เน็ตและระบบโทรศัพท"ได ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางดําเนินการติดตอ
ผูรับเหมาเพื่อเขามาประเมิณราคาซอมแซม Fiber Optic และเมื่อทราบคาใชจายจากการ
ประเมิณราคาซอมแซมแลว ศูนย"คอมพิวตอร"จะดําเนินการตามกระบวนการจัดจางของพัสดุ
ตอไป
• ติดตั้ง network module บน backbone switch cisco 6800 เพื่อทดแทนอุปกรณ"
backbone switch ตัวที่ชํารุด (งบอธิการบดี)
• Core fiber optic จากอาคารวิจัยไปอาคารวิชาการ 1 ขาด ขณะนี้งานบนใชเสนทางสํารอง
• ใหบริการขยายจุดใหบริการเครือขายตามใบงานที่ไดรับแจงขอใชบริการงานแจงซอม
ออนไลน" (eccs.sut.ac.th) จํานวน 15 จุดดังนี้ ที่ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 จุด,
หนวยประสานงาน มทส. กทม. 10 จุด, สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 1 จุด., ศูนย"บรรณ
สาร 2 จุด, งานภูมิทัศน"-สวนอาคารสถานที่ 1 จุด, สํานักวิชาแพทย"ศาสตร" 1 จุด
• เปลี่ยน Cisco SG300-28 แทน Cisco 2950 ที่ศูนย"บรรณสารฯ ทั้งหมด 9 เครื่อง คือ ชั้น 1
จํานวน 6 เครื่อง ชั้น 2 จํานวน 2 เครื่อง ชั้น 3 จํานวน 1 เครื่อง; เปลี่ยน Cisco SG300-

28MP แทน Cisco 2960 และ Cisco SG300-10MP จํานวน 3 เครื่อง คือ หอพักนักศึกษา
2, 3 และ 4 (หอพักละ 1 เครื่อง)
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย SUT-wifi
ติดตั้งอุปกรณ"กระจายสัญญาณเครือขาย access point เพิ่มเติม
- Cisco AIR-CAP1702I-E-K9 จํานวน 18 จุด ไดแก อาคารศูนย"เครื่อมมือ F9 2จุด, F3 7
จุด, อาคารวิชาการ1 8 จุด ,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร" B1 ชั้น 2 1 จุด
เปลี่ยน Access Point ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จํานวน 3 ตัว
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
(มิถุนายน 59) power supply storage netapp FAS3140 เสีย 1 unit ทําการแจงบริษัท MA เขา
มาดําเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
(พฤษภาคม 59) power supply storage netapp FAS3140 เสีย 1 unit ทําการแจงบริษัท MA
เขามาดําเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
(พฤษภาคม 59) พัดลม server HP dl360 เสีย 1 unit ทําการแจงบริษัท MA เขามาดําเนินการ
เปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
(พฤษภาคม 59) Harddisk storage netapp fas3140 เสีย 1 unit ทําการแจงบริษัท MA เขามา
ดําเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
(เมษายน 59) Harddisk storage netapp fas3140 เสีย 1 unit ทําการแจงบริษัท MA เขามา
ดําเนินการเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
ทางฝายไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาระบบโทรศัพท"พื้นฐานเพื่อรองรับระบบไอพีโฟนดังนี้
ติดตั้งอุปกรณ" voice gateways รวม 12 จุด ไดแก อาคารบริหาร 8 จุด ,อาคารวิชาการ 1 จุด,
อาคารบรรณสาร 1 จุด, อาคารเรียนรวม 2 1จุด, อาคารวิจัย 1 จุด
ติดตั้งเครื่องโทรศัพท"ชนิด IP Phone (Cisco) รวม 55 จุด ไดแก อาคารบริหาร 18 จุด, สวนกิจการ
นักศึกษาใหม 3 จุด, อาคารวิชาการ1 4 จุด, อาคารวิชาการ2 3 จุด, ศูนย"เครื่องมือF9 1 จุด, F1 3
จุด,F7 2 จุด, อาคารวิจัย 15 จุด, ศูนย"บรรรสาร 3 จุด, อาคารเรียนรวม2 4 จุด
เจาหนาที่ของสุรสัมนาคารไดแจงวาระบบโทรศัพท"มีปuญหาไมสามารถใชงานโทรออกภายนอกได
ทางศูนย"คอมพิวเตอร"ไดสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ พบวาการ"ด CPU ทํางานผิดปกติ จึงไดทําการ
แกไขใหกลับมาใชงานไดตามปกติ และเจาหนาที่ไดตรวจสอบอุปกรณ"ระบบโทรศัพท"ของสุรสัมนาคาร

พบวาระบบ Hardware มีอายุการใชงานมาตั้งแตปv พ.ศ. 2548 และเริ่มเสื่อมสภาพการใชงานแลว
ทําใหอุปกรณ"บางอยาง อาจเกิดการชํารุดไดอีกบอยครั้งในอนาคต
1.5การดําเนินการอื่นๆ
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต" http://sutcamp.sut.ac.th
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต" http://ranc2016.sut.ac.th เพื่อรองรับการจัดงานประชุมวิชาการ
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต"ระบบเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก http://assessor.sut.ac.th
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต"โครงการศึกษาแผนแมบทจราจรฯ www.korat-publictransport.sut.ac.th
จัดสรร internet account สําหรับการอบรม e-journal
จัดสรร internet account สําหรับงาน QA
จัดสรร internet account สําหรับงานกยศ.
จัดสรร internet account สําหรับคายวิชาการ เทคโนธานี
จัดสรร internet account สําหรับกิจกรรมแขงขันออกแบบสรางหุนยนต"
จัดสรร internet account สําหรับผูเขาประชุมการจัดกิจกรรมโอลิมป{กวิชาการ
แจงเตือนเว็บไซต"ศูนย"นวัตกรรมฯ โดน hack
แจงเตือน-แกไขเว็บไซต"สํานักพยาบาลโดน hack เนื่องจากเป{ด permission 777
Clear syslog server เนื่องจากพื้นที่เต็ม
แจงเตือนเว็บไซต"สาขาวิชาโทรคมนาคมโดน hack เนื่องจากเป{ด permission 777
mail gateway มีอาการไมไมสงจดหมายทันทีทันใด โดยจะใชเวลาอยูในคิวนานผิดปรกติ ตรวจสอบ
พบวา IPV6 มีผลตอการคุยกันระหวาง mail server และ mail gatewayจึงปลดการใชงาน ipv6
ของระบบเมลล"ชั่วคราว
เพิ่ม account นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 3,653 account และบัณฑิตศึกษาจํานวน 214
account เขาสูระบบ
จัดสรร sutg.dot ใหบุคลากรทั่ยังไมมี account sutg.dot เพื่อสนับสนุนการใชงานประเภท cloud
จํานวน 1412 account
(เมษายน 59) เพิ่ม drive backup สําหรับ server MBX3,MBX4 สําหรับ backup ขอมูล Mailbox
server ละ 7 Tb รวม 14 Tb

(เมษายน 59) upgrade web server มหาวิทยาลัย (web.sut.ac.th) โดยใช server 3ตัว ทํา
loadbalance upgrade ระบบปฏิบัติการเป•น CentOS 7 64 Bit รองรับภาษา PHP 5.4
จัดสราง MySQL Server อีก 1 ตัว (mysql-web2.sut.ac.th) เพื่อแบงโหลด mysqlweb.sut.ac.th
2. รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)
ตารางแสดงจํานวนผูใชงานระบบ sut-wifi ทั้งหมด ตัวอยางขอมูล 1เดือนยอนหลัง (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
– 27 มิถุนายน 2559)
(ที่มา : cisco prime 203.158.4.210-211)

ข้ อมูลผู้ใช้ งาน SUT-Wifi

(ที่มา : cisco prime 203.158.4.210-211)

สรุป จํานวนผูใชงานเฉลี่ยตอวัน 4199.87 คน ตอวัน
จํานวนผูใชงานสูงสุด 6190 คน ตอวัน
จํานวนผูใชงานต่ําสุด 1078 คน ตอวัน
3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีชองทางออกอินเตอร"เน็ตปuจจุบันดังนี้
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)
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3.1กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)
ตัวอยางขอมูล ยอนหลัง 1 เดือน (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2559) ที่มา : mrtg.sut.ac.th
การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง AIS)

การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน ขอมูลเก็บรวบรวม 1 เดือนยอนหลัง (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม – 27
มิถุนายน 2559)
แยกตาม Application usage สูงสุด 10 อันดับ

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตาม Categories : (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
• แยกตามเว็บไซต์ทีมีการใช้ งานสูงสุด &' อันดับ ข้ อมูลเก็บรวบรวม , เดือนย้ อนหลัง (เมือวันที &0

พฤษภาคม – &7 มิถนุ ายน &::;)

รูปภาพแสดงการใชงาน internet แยกตามcategories (ที่มา bluecoat reporter 203.158.4.200)

4. สรุปภัยคุกคามระบบเครือขาย ขอมูลเก็บรวบรวมตั้งแตวันที่ 1 เดือนยอนหลัง (เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม –
27 มิถุนายน 2559)
4.1สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย
203.158.4.230

Blue coat Proxy (ทางผาน)

203.158.4.46

DNS (โดนflood)

203.158.4.35

Ns3.sut.ac.th (โดนflood)

172.31.49.205

ผูใชงาน wifis1-6/s15-16
Blue coat Proxy (ทางผาน)

203.158.4.229
172.31.11.105
172.31.29.129
203.158.4.45
172.31.57.69
2001:3c8:c301:6:2
50:56ff:feaf:455c
172.31.17.141
172.32.249.253
203.158.4.228
203.158.4.225
172.32.26.147

ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
DNS (โดนflood)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
ผูใชงาน sutmobile
proxy(ทางผาน)
proxy(ทางผาน)
ผูใชงาน wifis1-6/s15-16

รูปภาพแสดง มัลแวร"บนระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย (Sourcefire: 203.158.4.43)

4.2 เครื่องที่สง packet โจมตีระบบเครือขายสูงสุด
203.158.4.230

Blue coat Proxy (ทางผาน)

203.158.4.46

DNS (โดนflood)

203.158.4.35

Ns3.sut.ac.th (โดนflood)

172.31.49.205

ผูใชงาน wifis1-6/s15-16
Blue coat Proxy (ทางผาน)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)
DNS (โดนflood)
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)

203.158.4.229
172.31.11.105
172.31.57.69
203.158.4.45
172.31.17.141
2011:3c8:c301:6:25
0:56ff:feaf:455c
203.158.4.228

proxy(ทางผาน)

203.158.4.225

proxy(ทางผาน)

172.32.26.147

ผูใชงาน wifi s1-6/s15-16
ผูใชงาน wifi s7-13
ผูใชงาน wifi (จับ ais wifi)

172.32.176.22
172.31.18.243

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูติดไวรัส 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)

