
รายงานการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานและบริการคอมพิวเตอร์



สรุปการด าเนินการ

ระบบเครือข่าย SUTnet

ระบบเครือข่ายไร้สาย

ระบบ Internet Data Center

ระบบ โทรคมนาคม



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

1 2 ม.ิย. 64 ตรวจสอบ switch อาคารเกษตรวิวัฒด้านหลัง ปัจจุบันคาดว่า fiber ขาด

2 2 ม.ิย. 64 upgrade firmware อุปกรณ์ Fortinet และ fortianalyzer

3 5 ม.ิย. 64 เดินสาย fiber optic ระหว่าง switch ชั้น1 ไปช้ัน 2 (ห้อง control สารนิเทศ) 

4 ด าเนินการตรวจสอบ-เดินสายระบบระบบเครือข่ายห้องประชมุอาคารวิชาการ 1, 2 จ านวน 11 ห้องประชุม 
รวมถึงเสริมจุดกระจายสัญญา wifi เพิ่มเติม เพื่อรองรับการประชุมสัมมนาวิชาการ วันที่ 24-25 มิ.ย. 64 ของ
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

5 7 ม.ิย. 64 ตรวจสอบ-จัดเก็บ สายเคเบิ้ลหย่อนคล้อยบริเวณหอพัก S13

6 8 ม.ิย. 64 บริษัททรู MA ระบบเครือข่าย เวลา 0.00-02.00น. ไม่กระทบผู้ใช้งาน

7 9 ม.ิย. 64 ตรวจสอบระบบเครือข่ายห้องประชุมสารนิเทศ

8 9 ม.ิย. 64  uninet ส ารวจข้อมูล อุปกรณ์ router, การ limit routing ipv4-ipv6, ชนิด bgp route เพื่อท าการ
ปรับ routing bgp

9 10 มิ.ย. 64  ติดตั้ง switch ที่ F9 ชั้น1 และ ที่อาคารสนามแบตฯ



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่าย SUTnet

10 16 มิ.ย. 64 ตรวจสอบสาย fiber ที่ link ระหว่าง S15 ไปโรงอาหารดอนตะวันขาดช ารุด แก้ไขโดยการสลับ core 
fiber ชั่วคราวและบรรจุแผนซ่อม fiber optic เพื่อซ่อมแซมต่อไป

11 17 มิ.ย. 64 ตรวจสอบวงจร internet ของ uninet ขาออกต่างประเทศมีปัญหา มีการใช้งานหน่วง ท าให้กระทบ
ระบบ conference และ zoom จึงท าการสลับวงจร internet ให้ออกช่องทาง true ทั้งหมด เพ่ือแก้ไขปัญหา

12 18 มิ.ย. 64 บริษัทเข้าท าการ MA ระบบ UPS (40kva) เลี้ยงห้อง internet data center

13 23 มิ.ย. 64 ตรวจสอบพบสาย fiber optic ขาดช ารุด ที่บริเวณหอพักบุคลากร R3 เนื่องจากมีการขุดดินเพ่ือ
ปรับปรุงพ้ืนที่ ท าให้ตัดโดนสาย fiber optic ใต้ดิน และได้ท าการแก้ไขแล้วเสร็จเมือ่วันท่ี 27 มิย.64

14 28 มิ.ย. 64 ตรวจสอบสาย fiber ที่ link ระหว่าง S15 ไปโรงอาหารดอนตะวันขาดช ารุดอีกครั้ง 

15 28 มิ.ย. 64 ไฟดับที่ อาคารวิจัย, อาคารบริหาร,อาคารวิชาการ 1-2, อาคารเรียนรวม 1-2 ส่งผลกระทบท าให้
อุปกรณ์ switch ย่อยๆ ในอาคาร-ส านักงานดับ ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ประมาณ 10-15 นาที กระทบการสอบ
ออนไลน์ของนศ. ที่ต้องใช้งานผ่านระบบ zoom  เมื่อไฟมาแล้ว จึงสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ตามปกติ 



วิธีการ จ านวน

วิธีการแบบ ISE (802.1x) 366 คน

รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (LAN) 

(ไม่รวมห้องปฏิบัติการคอมฯ)

ที่มา (ise) https://203.158.4.207



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

1 1 มิ.ย. 64  ติดตั้ง switch PoE เชื่อมต่อ Access Point อาคารบริหารชั้น 1

2 1 มิ.ย. 64  ติดตั้ง Access Point ที่ S5 และS14B ที่เสียเนื่องจาก มดเข้า และระบบไฟฟ้า

3 1 มิ.ย. 64   เปลี่ยน Access Point ทดแทนตัวที่เสีย ที่ S1 S2 และ S15

4 1 มิ.ย. 64  ประชุมตรวจรับการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access Point) 250 ชุด

5 1 มิ.ย. 64  เปลี่ยน AP ที่ส่วนกิจเก่าเนื่องจากไม่ยอมรีจิสกับ controller

6 2 มิ.ย. 64  ประสานงานแก้ไขปัญหามดเข้าอุปกรณ์ access point หอพักนักศึกษา

7 2 มิ.ย. 64  รวบรวมงานติดตั้ง access point ที่ติดค้างหน่วยงาน

8 4 มิ.ย. 64  ตรวจสอบ AP-S2-2215 และ AP-S15-D302 (เครื่องเช่า)ไม่ท างาน เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามี"มด"เข้า
เครื่องจึงท าให้ AP ไม่ท างาน(อาจจะเสีย) ได้น ากลับศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบแก้ไขต่อไป

9 7 มิ.ย. 64  แก้ไขปัญหา Access point  ใช้งานไม่ได้ที่  หอพักสุรนิเวศ 2, 6, 15 และ 16

10 8 มิ.ย. 64  เปลี่ยน Access Point ที่หอพัก สุรนิเวศ 5



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

11 8 มิ.ย. 64  ผู้ดูแลหอพัก (ส่วนกิจการนศ.) ช่วยด าเนินการขีดชอล์คป้องกันมดเข้าตัว AP ที่บริเวณ S1 ห้อง 1306, 
S2 ห้อง 2320, S5 ห้อง 5326 5330 5345 5202 5232 5328, S14B ห้อง a509 และมีการโรยยาฆ่ามดที่หอ S16  
และ S15 โซน B และ C

12 8 มิ.ย. 64  ขนย้ายและเตรียม Access Point ที่ถูกทดแทนด้วยสัญญาเช่า ส าหรับติดตั้งในที่อื่นๆ

10 9 มิ.ย. 64  ติดต่อประสานงาน ส่ง Access Point ตามสัญญาเช่า ที่มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ส่งกลับบริษัท เพื่อน าตัวที่
ใช้งานได้มาทดแทน

13 9 มิ.ย. 64  แก้ไข Access Point อาคารกิจการนักศึกษา

14 10 มิ.ย. 64  จัดเตรียมฐานข้อมูล Access Point ที่เก็บกลับจากท่ีถูกทดแทนด้วยเครื่องเช่า ส าหรับติดตั้งภายใน
มหาวิทยาลัยจ านวน 50 ตัว

15 10 มิ.ย. 64  แก้ไขปัญหา S1 ชั้น 2 โซน 1224-1234 WIFI สามารถใข้งานเป็นปกติ

16 10 มิ.ย. 64  แก้ไขปัญหา S9 ห้อง 9248 สัญญาณ WIFI อ่อน ตรวจสอบ Access Point ที่อยู่ใกล้มีระยะห่าง 
ประมาณ 8 เมตร



สรุปการด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบเครือข่ายไร้สาย

16 11 มิ.ย. 64  ส ารวจ Access Point ที่หอ 16 เนื่องจากหอพักได้ท าการก าจัดมด ที่สร้างความเสียหายให้ Access 
Point

17 17 มิ.ย. 64 เปลี่ยน Access Point ที่อาคาร F12 จ านวน 33 ตัว

18 21-22 มิ.ย. 64 เปลี่ยน Access Point ที่อาคาร F9 จ านวน 44 ตัว

19 25 มิ.ย. 64 เดินสาย UTP อาคารบรรณสาร 2 และติดตั้ง AP เพิ่มเติม 2 จุด รองรับพ้ืนที่ active learning ส าหรับ
นักศึกษา นั่งสอบออนไลน์ 

ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติมส่วนทรัพยากรบุคคล  1 จุด

20 ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ธรณี อาคารเครื่องมือ 4  1 จุด
- เพิ่ม Access Point 1 ตัว โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ห้อง C101 โซน C



รายงานการใช้งานระบบเครือข่าย
Internet Gateway Traffic



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ที่มา http://idm.sut.ac.th/admin



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Wifi

https://203.158.4.211



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-IoT จ านวนผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สาย @SUT-Guest



รายงานจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย
สรุปสถิติจ านวนผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ทั้งหมด

แบ่งตาม ssid สถิติย้อนหลัง 1 เดือนสรุปปริมาณผู้ใช้งานต่อวัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless สูงสุด 11,182 คน/วัน

 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless ต่ าสุด 6,293 คน/วัน 
 ผู้ใช้งานผ่านระบบ wireless เฉลี่ย 8,676 คน/วัน



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

1 1 มิ.ย. 64  แก้ไข hci13, 10, 9 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

2 1 มิ.ย. 64  แก้ไข hci 8 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

3 1 มิ.ย. 64  ปิด Account นักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

4 1 มิ.ย. 64  ประสานงานแก้ไข server  suthpcc.sut.ac.th ไม่สามารถใช้งานได้

5 2 มิ.ย. 64  แก้ไขปัญหาผู้ใช้งานไม่สามารถ login เข้าระบบเมลล์ได้

6 2 มิ.ย. 64  เพิ่ม internet account นศ.รีรหัส ไม่สามารถ login เข้าระบบ onlineexam ได้จ านวน 2 account

7 4 มิ.ย. 64  แก้ปัญหานศ.ไม่สามารถ login เข้าระบบ onlineexam ได้

8 4 มิ.ย. 64  ประสานงานเกี่ยวกับรหัสคณะกรรมการตรวจสอบ มทส. (หน่วยตรวจสอบภายใน) และท าการ Add Account 
ระบบสารสนเทศ

9 4 มิ.ย. 64  จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ slp.sut.ac.th



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

10 4 มิ.ย. 64  เพิ่ม internet account นศ.รีรหัส ไม่สามารถ login เข้าระบบ onlineexam ได้จ านวน 2 account

11 4 มิ.ย. 64  แก้ไข hci 7 มีอาการค้างไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ -ไม่กระทบระบบสารสนเทศ

12 7 มิย 64 จัดสรรพื้นที่เว็บไซต์  http://slp.sut.ac.th ส าหรับหน่วยงานเทคโนธานี

13 8 มิ.ย. 64  Add Account พนักงานรพ. เดือน มิ.ย. 64 เพิ่มเติม

14 9 มิ.ย. 64  ปิด account นักศึกษาลาออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

15 10 มิ.ย. 64  แก้ไขเว็บไซต์ ส านักพยาบาล มีการ upgrade plugin ท าให้เว็บไซต์ไม่แสดงผล -ด าเนินการแนะน าขแก้ไขให้
เรียบร้อยแล้ว

16 15 มิ.ย. 64 ต่ออายุ crl-list เครื่องแม่ข่าย intermediate server

17 15 มิ.ย. 64 แก้ไข fortimail ฟ้อง no license spammail เนื่องจาก engine ไม่ท างาน 

18 16 มิ.ย. 64 จัดสรร radius key ส าหรับเชื่อมต่อ Radius server ของมหาวิทยาลัย ส าหรับ server ทรัพยากรบุคคล 



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบ Internet Data Center

19 17 มิ.ย. 64 แก้ไข server สถาบันวิจัยพบ Internal Error 500 ต้องก าการปรับจูน configuration เกี่ยวกับ memory 
cpu ใหม่ ให้สามารถรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้น

20 18 มิ.ย. 64 ตรวจพบ fortimail ไม่ยอมรับเมลล์จาก sutmail server ทั้ง 4 ตัว เนื่องจาก มีค่า reputation สูง 

21 19 มิ.ย. 64 upgrade firmware fortimail เป็น version 7.0 เพื่อแก้ไข bug 

22 21 มิ.ย. 64 เพิ่ม Account SUT Mail ให้กับศูนย์บริการการศึกษา onlineexam@sut.ac.th

23 23 มิ.ย. 64 จัดสรร virtual server เพื่อรองรับระบบสารสนเทศของโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ จ านวน 2 
server ได้แก่ digilab.sut.ac.th, digiproj.sut.ac.th บนระบบปฏิบัติการ Centos 8 

24 28 มิ.ย. 64 พบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 203.158.7.71 ศูนย์บรรณสารฯ โดนไวรัสเข้ารหัสไฟล์ จึงท าการ recovery เพื่อ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

25 29 มิ.ย. 64 เปลี่ยนรหัสพนักงานให้กับพนักงานสายวิชาการ จ านวน 5 account

26 29 มิ.ย. 64 เพิ่ม Account SUT Mail ให้กับฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
CollectionDev@sut.ac.th



สรุปการด าเนินการบนระบบ Internet Data Center
สรุปจ านวนผู้ขอ account ระบบสารสนเทศแบบ online ดังนี้

ด าเนการ
เรียบร้อย

internet account 29

email account (SUTMail) 
google App account (@g.sut.ac.th) 

20

vpn account 5

HPCC acount -

Web Hosting Account (ส่วนบุคคล) 2

Web Hosting Account (หน่วยงานภายใน) -

Virtualization Desktop Infrastructure (VDI) 7

สรุปจ านวนผู้ขอ account ส าหรับพนักงานใหม่ รพ.มทส ดังนี้

• internet account 66 account
• google App account (@g.sut.ac.th) 66 account

ปิดบัญชี internet account ดังนี้
จ านวน

account
หมายเหตุ

4 ปิดชั่วคราว (โดน hack email account) (ควบคุมได้)



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

1 1 มิ.ย. 64  เปิดเบอร์ Faxส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

2 1 มิ.ย. 64 ย้ายโทรศัพท์ห้องอาจารย์ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

3 1 มิ.ย. 64  ต่อสายสัญญาณ ADSL บ้านพักบุคลากร  เลขที่ 111/119 เนื่องจากสายขาด

4 1 มิ.ย. 64  ติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ 
1 ชั้น : 3

5 1 มิ.ย. 64  ย้ายโทรศัพท์ห้องอาจารย์ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

6 1 มิ.ย. 64  ประสานงานระบบสื่อสารอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

7 2 มิ.ย. 64  แก้ไขสัญญาณ ADSL บ้านเลขที่ 159 

8 2 มิ.ย. 64  เดินสายโทรศัพท์หมายเลข 5246 ห้อง A106 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ 

9 2 มิ.ย. 64  แก้ไขโทรศัพท์สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่มีสัญญาณ 

10 2 มิ.ย. 64  ซ่อมโทรศัพท์เสียงไม่ชัด ส านักวิชาแพทยศาสตร์

11 8 มิ.ย. 64  ตรวจสอบและเก็บเครื่องโทรศัพท์ที่ขอเปลี่ยนน าเข้าระบบจัดเก็บ



สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
ล าดับที่ การด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม

12 8 มิ.ย. 64  ท าข้อมูลระบบสื่อสารอาคารอุทยานวิทยศาสตร์ ให้กับหัวหน้าฝ่ายโครงสร้างและบริการคอมพิวเตอร์

13 8 มิ.ย. 64  แก้ไขสัญญาณ ADSL บ้านเลขท่ี 159 (รอบท่ี2)

14 9 มิ.ย. 64 ประสานงานกับ ผรม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสื่อสารภายในอาคาร

15 10 มิ.ย. 64  แก้ไขปัญหา Internet ADSL บ้านพัก 111/105 ใช้งานไม่ได้

16 15 มิ.ย. 64 ตรวจสอบพบการลักลอบตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์เป็นช่วง ๆ บริเวณสรุเริงไชยถึงทางเข้า S15, บริเวณสนาม
เทนนิส, บริเวณหอ S16 ส่งผลให้โทรศัพท์บางเบอร์ของสถานกีฬา เช่น สนามแบต สนามบาส สนามบอล โรงยิม ไม่สามารถ
ใช้งานได้ชั่วคราว 



http://203.158.4.80/telephone

สรุปการด าเนินการบนระบบโทรคมนาคม
สรุปค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของหน่วยงานต่างๆ 



สรุปการด าเนินการอื่นๆ
• 1 มิ.ย. 64  อัพเดตข้อมูลครุภัณฑ์ของฝ่าย

• 1 มิ.ย. 64  ท าหนังสือบันทึกข้อความ แจ้งการพบปัญหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) 
บริเวณหอพัก สุรนิเวศ 1-16 ช ารุดจ านวนมาก เสนอผอ. ลงนาม

• 1 มิ.ย. 64  ท าหนังสือบันทึกข้อความแจ้งค่าโทรศัพท์หน่วยงานวิสาหกิจ เสนอ ผอ. ลงนาม

• 2 มิ.ย. 64  กรอก PBM งานสนับสนุนและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการคอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน พ.ค.2564

• 2 มิ.ย. 64  ติดตามงานติดตั้งพื้น Raisefloor อาคารดิจิทัล

• 2 มิ.ย. 64  ประสานและรวบรวมเงินส่วนกลางของฝ่ายฯ น าส่งเลขานุการคณะท างานบริหารเงินส่วนกลางศูนย์คอมพิวเตอร์

• 7 มิ.ย. 64 จัดท ารายละเอียดการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ก าจัดมดและแมลง

• 8 มิ.ย. 64 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานฝ่ายโครงสร้างฯ ประจ าเดือน พ.ศ. 2564

• 8 มิ.ย. 64 จัดท ารายงานสรุปสถิติของประเภทงานและจ านวนงานที่ได้รับหมาย พ.ศ. 2564

• 8 มิ.ย. 64 จัดท า(ร่าง) ค าสั่ง คกก ร่าง TOR จัดซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

• ส่งข้อมูล traffic ระบบ Mrtg on internet gateway และข้อมูลผู้ใช้ wifi ให้ อ.ชิตพงษ์



สรุปการด าเนินการอื่นๆ

• 9 มิ.ย. 64 จัดท าข้อมูลสรุปตึก science park

• 9 มิ.ย. 64 เตรียมเอกสารตรวจรับส าหรับกรรมการตรวจรับลงนาม จากส่วนพัสดุ

• 23 มิ.ย. 64 ฟัง present product fortigate (firewall next gen)

• 23 มิ.ย. 64 ฟัง present product PDPA ของ HP co AIS

• รายงานความเสี่ยง รายไตรมาส ระดับโครงการ ระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย

• รายงาน ตัวชี้วัด PBM ไตรมาส 3

• กรอกข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 ลงระบบ pbm,จัดท าความเสี่ยงของโครการ และแผน pbm

• 30 มิ.ย. 64 ฟัง Present Cisco Firewall Replacement

0



ภัยคุกคามระบบเครือขา่ย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

https://203.158.4.195

การใช้งาน Application (Top10)
และ block โดย อุปกรณ์ firewall next gen

Threats (top 10) ท่ีแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัย



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet 
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical High and Medium Intrusions TimelineIntrusions By Severity



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Critical Severity IntrusionsIntrusions By Types



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Medium Severity IntrusionsHigh Severity Intrusions



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusion SourcesIntrusion Victims



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : fortinet
(ข้อมูล 1 เดือนย้อนหลัง)

Intrusions Blocked



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Applications by SessionsTop Applications by Bandwidth



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Intrusion VictimsIntrusions Detected



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Top Sources of SSL VPN Tunnels by BandwidthIntrusion Sources



การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือข่าย โดย อุปกรณ์ Next Gen Firewall : Fortinet
ส าหรับโซน REG และ Finance

Events by DateEvents by Severity


