รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560
1. รายงานการดําเนินงานของฝายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 เพิ่มชองสัญญาณ internet หอพัก S4, B2 linkมายังอาคารวิจัย จากเดิม 10 Gb ขยายเปน 2 เสนทาง
รวมเปน 20 Gb มีผลให internet มีความเร็วเพิ่มมากขึ้น และเปน link back up ระหวางกัน
 งานเดินสายระบบเครือขาย ดังรายละเอียดดังนี้
- รหัสใบงาน 591213-13-1 = อาคารเครื่องมือ F11 ชั้น 1 บริเวณโซนหองงานซอมบํารุงเครื่องมือ
จํานวน 1 เสน และอาคารเครื่องมือ F11 ชั้น 1 หองเครือขายฯ ติดตั้งสาย LAN ที่ตูเครือขายฯ
จํานวน 120 เสน
- รหัสใบงาน 600502-22-1 = อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยบริการฯ ฝายทะเบีย น
นักศึกษา ติดตั้ง switch เพื่อกระจายเครือขา ยฯ จํานวน 2 เครื่อง จัดทําสาย LAN จํานวน 6
เสน
- รหัสใบงาน 600529-23-1 = อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยบริการฯ ฝายรับนักศึกษา
ติดตั้ง switch เพื่อกระจายเครือขายฯ จํานวน 2 เครื่อง จัดทําสาย LAN จํานวน 9 เสน
- รหัสใบงาน 600601-21-1 = อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 หอง CE02 (รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย)
จัดทําสาย LAN จํานวน 1 เสน แทนเสนเดิมที่ชํารุด
- รหัสใบงาน 600606-25-1 = หอง 216 ชั้น 2 เทคโนธานี แกไขจุดบริการ (Outlet) จํานวน 2 จุด
และจัดทําสาย LAN จํานวน 1 เสน
- รหัสใบงาน 600620-32-1 = หอง C2-335 ชั้น 3 ชีวภาพ หองธุรการ จัดทําสาย LAN จํานวน 1
เสน
- รหัสใบงาน 600703-11-1 = อาคารเครื่องมือ 9 ชั้น 2 หองสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร จัดทํา
สาย LAN จํานวน 2 เสน
- รหั สใบงาน 600718-9-1 = ห อ งสํ า นั ก งานคณบดี สํ า นั ก วิ ช าพยาบาลศาสตร ชั้ น 1 อาคาร
วิชาการ 1 แกไขจุดบริการ (Outlet) จํานวน 1 จุด จัดทําสาย LAN จํานวน 1 เสน
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
 เปลี่ยนอุปกรณ access point 1 ตัวทดแทนตัวที่เสีย ที่หอพัก s16B
 ติดตั้ง Access Point ที่อาคารเครื่องมือ 9 ชั้น 2 หนาหองสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร ติดตั้ง
Access Point จํานวน 1 เครื่อง
 เตรียมเปดใหบริการเครือขายไรสายชื่อสัญญาณ SSID “@SUT-IoT” สําหรับรองรับการเชื่อมตอ
อุปกรณ internet of thing โดยอยูในขั้นตอนทดสอบระบบและจัดทําคูมือ

1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 แกไขปญหา vmserver 4 (vsan1) มีการการไมตอบสนองการใชงาน แกไขโดยเปด-ปด vmserver
ใหม
 แกไขปญหา vmserver 5 (vsan1) มีการการไมตอบสนองการใชงาน แกไขโดยเปด-ปด vmserver
ใหม
 Patch firmware vmserver 4 (vsan 1) เพื่อแกไขอาการไมตอบสนองของ server และเพื่อใหระบบ
มีเสถียรภาพมากขึ้น
 Sophos mail gateway มี message queue คางกวา 3,500 ฉบับ ทําใหไมสามารถรับ-สงเมลลจาก
ภายนอกได ตรวจสอบพบพื้นที่ disk เหลือนอย และมีการใชงาน cpu สูง 100 % แกไขโดยเพิ่ม
พื้นที่ disk และโคลน Sophos mail gateway ขึ้นมาอีก 1 ตัว มาชวยรับ connection และเปลี่ยน
ip mail gateway ตัวเกา เพื่อเลี่ยง mail connection พรอมทั้ง config เปดเสนทางให mail
server รับ connection จาก mail gateway ทั้ง 2 ตัว ทําให sophos ตัวใหมทําหนาที่รับ mail
connection ไดตามปกติ และ Sophos ตัวที่มีปญหาคอยๆ ทยอย รับ-สงจดหมายไดตามปกติ
จากนั้นปดการใชงาน Sophos ตัวที่มีปญหา
1.4 การดําเนินการอื่นๆ
 Add account นักศึกษาใหม B60 M60 D60 เขาสูระบบ จํานวน 4,500 account ทําใหสามารถใช
งาน internet ได
 ดําเนินการยายฐานขอมูลระบบ @SUT-Wifi และ @SUT-IoT จาก mysql server สู mysql cluster
: mysql-web3.sut.ac.th เพื่อเสถียรภาพของระบบและเพื่อใหสามารถรองรับผุใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
ได
 สรา ง vmserver : unicad_connector , unicad_gateway โดยใช ระบบปฎิ บั ติ ก าร Ubuntu16,
cpu 4 vcpu, ram 8 Gb, Hard disk 60 Gb, หมายเลข IP 203.158.7.112 , 203.158.7.113
 จัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ฝายเครือขาย และมีการทดสอบระบบ
เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยมีการจําลองสถานการณขึ้นในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2560 หลาย
เหตุการณ อาทิ จําลองการตอลูปในระบบเครือขาย, จําลองการตั้ง dhcp server โดยปลอย ip แขง
กั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย , จํ า ลองการแก ไ ขป ญ หา active directory, จํ า ลองการแก ไ ขป ญ หาระบบ
โทรศัพท เปนตน
 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ โดยประกอบดวยสวนของคณาจารย-บุคลากร และ
สวนของนักศึกษา เพื่อประกอบในรายงาน sar ตอไป
 จัดสรร internet account สําหรับผูเขารวมงาน Mini_UKM จํานวน 200 account

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / 3BB Domestic 2 Gbps,Inter 1 Gbps) / ขอมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 60

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 60)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE
รวมทั้งหมด

จํานวน
183 คน
1,580 คน
1,763คน

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย ที่มา https://203.158.4.211 (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)
2.2.1 จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi

จํานวนผูใชงานเครือขายไรสาย @SUT-Wifi (ที่มา https://203.158.4.211) (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

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

 ผูใชงานผานระบบ wireless สูงสุด 6,247 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 778 คน/วัน *เนื่องจากเปนชวงเวลาปดภาคการศึกษา
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 2,881.53 คน/วัน

3. ภัยคุกคามระบบเครือขาย
 สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)

(ที่มา : Sourcefire 203.158.4.43)

 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ Firewall (ขอมูล 1 เดือนยอนหลัง)
(ที่มา Paloalto:203.158.4.110)

