รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2558
1. รายงานการดําเนินงานของฝ-ายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
(กรกฎาคม 2558) ตรวจพบปญหา response time จากการ ping ใช"เวลามากเกินไป เกิด
จาก switch 3com ที่ฟาร1มมหาวิทยาลัย ส5ง error packet ออกมาจํานวนมาก แก"ไขโดย
เปลี่ยน switch ตัวใหม5เป>น cisco เรียบร"อยแล"ว
(กรกฎาคม 2558) upgrade firmware switch POE รุ5น SG300 เป>น versionใหม5 เพื่อให"
support voice QOS
(กรกฎาคม 2558) ไฟดับ 15 นาที ส5งผลให"ทราบว5า ups อาคาร c1 ชั้น 2 ตู"หลัก, อาคาร a
ชั้น2 ตู"หลัก แบตเสื่อมสภาพไม5สามารถจ5ายกระแสไปหล5อเลี้ยงอุปกรณ1ได"
(กรกฎาคม 2558) มีการติดตั้งอุปกรณ1 source fire เป>นอุปกรณ1ประเภท IPS เพื่อ
ตรวจสอบ packet ในระบบ Network และยับยั้งการโจมตีระบบเครือข5ายในรูปแบบต5างๆ
เช5น DDOs-attack virus trojan เป>นต"น
(สิงหาคม 2558) มีการจัดทําแผน MA อุปกรณ1ระบบเครือข5าย (กันยายน -ตุลาคม 2558)
เพื่อตรวจเชคและบํารุงรักษาอุปกรณ1เครือข5าย ตามสถานที่ต5าง ๆ
(กันยายน 2558) ปรับเปลี่ยนความเร็วช5องสัญญาณ internet โดยจะมีการเพิ่มช5องสัญญาณ
internet (Domestic/International) จากเดิม 1 Gbps/400 Mbps เป>น 2 Gbps/1
Gbps) ซึ่งจะสามารถรองรับผู"ใช"บริการได"มากขึ้น
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย ไรสาย SUT-wifi
ติดตั้ง access point เพิ่มเติม ที่
อาคารบริหาร จํานวน 1 เครื่อง,
อาคารวิชาการ 1 จํานวน 4 เครื่อง,
อาคารบรรณสาร จํานวน 3 เครื่อง,
อาคารเครื่องมือ 1-6 จํานวน 4 เครื่อง
ศูนย1นวัตกรรม จํานวน 2 เครื่อง
เปลี่ยน access point เป>นรุ5นใหม5แทนรุ5น AIR-AP1231G-E-K9
อาคารบริหาร จํานวน 3 เครื่อง,

อาคารบรรณสาร1-2 จํานวน3 เครื่อง,
ฟาร1ม มทส จํานวน 4 เครื่อง,
หอพักนักศึกษา 1-12 จํานวน 36 เครื่อง,
หอพักนักศึกษา 14B จํานวน 3 เครื่อง,
อาคารสุรพัฒน1 1 จํานวน 5 เครื่อง,
อาคารเครื่องมือ 1-6 จํานวน 16 เครื่อง,
ศูนย1นวัตกรรม จํานวน 6 เครื่อง,
อาคารกิจกรรมนักศึกษา จํานวน 4 เครื่อง,
สนามแบดมินตัน สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล และสํานักงานเก5าสถานกีฬา จํานวน 5
เครื่อง,
สํานักงาน รปภ.(ประตู 1 ) จํานวน 1 เครื่อง,
อาคารกาญจนาภิเษก จํานวน 1 เครื่อง
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
(กรกฎาคม 2558) Harddisk Bluecoat (203.158.4.226) ซึ่งทําหน"าที่เป>น proxy server เสีย 1
ลูก ได"ดําเนินการแจ"งเคลมเรียบร"อยแล"ว
(กรกฎาคม 2558) แอร1 Denko เสีย มีอาการมอเตอร1เสีย ประสานงานกับส5วนอาคาร ได"เข"ามาทํา
การแก"ไขเรียบร"อยแล"ว
(กรกฎาคม 2558) บริษัท SBN แจ"งดําเนินการปรับปรุงแนวสาย Fiber Optic ตอนนอกใหม5 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(กันยายน 2558) Harddisk Bluecoat (203.158.4.227) เสีย1ลูก ได"ดําเนินการแจ"งเคลมเปลี่ยนลูก
ใหม5เรียบร"อยแล"ว
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรศัพท
(กรกฎาคม 2558) ทดสอบใช"งาน IP-Phone , Jabber Application
(กรกฎาคม 2558) ตั้งค5าการเชื่อมต5ออุปกรณ1โทรศัพท1 ระหว5าง PABX Acatel กับ ตู"สาขาของ cisco
เพื่อทดลองการใช"งานระบบ ip phone ช5วงแรกยังพบปญหาลูกค"าโทรมา ไม5ได"ยินเสียเจ"าหน"าที่
ปลายทาง และมีอาการหลุดบ5อยครั้ง ซึ่งได"รับการแก"ไขแล"ว
(กรกฎาคม 2558) ทดสอบใช"งาน IP-Phone , Jabber Application เมื่อทําการ call ผ5าน Jabber
พบ Iphone ยังพบปญหาลูกค"าโทรมา ไม5ได"ยินเสียเจ"าหน"าที่ปลายทาง
(กันยายน 2558) เปลี่ยนผู"ให"บริการเหมาโทรศัพท1ตัด 8 จาก TOT เป>น AIS โดยจะมีการเชื่อมต5อ
link E-1 ของ AIS กับตู" PABX Acatel เพื่อให"สามารถโทรเข"า-ออกภายนอกมหาวิทยาลัยได"ด"วยการ
ตัด 8 (ทดแทน link TOT)

1.5การดําเนินการอื่นๆ
(กรกฎาคม 2558) เพิ่ม internet account นักศึกษา-บัณฑิตศึกษา รหัส 58 จํานวน 4,337
account
(กรกฎาคม 2558) เพิ่ม internet account สําหรับโครงการห"องเรียนวิทยาศาสตร1 60 account
(กรกฎาคม 2558) disable internet account นักศึกษาที่มีสถานะ สําเร็จการศึกษา -พ"นสภาพ
(กรกฎาคม 2558) แจ"งเตือน website pemc.sut.ac.th ถูก hack sql injection
(กรกฎาคม 2558) sutmail ไม5สามารถรับส5งเมลล1ได"ตามปกติ เมลล1ค"างอยู5ที่ mailgate way ไม5
สามารถส5งถึง sutmail ได" โดยค"างอยู5สูงสุด 7000 กว5าฉบับ ตรวจสอบไม5พบความผิดของอุปกรณ1
mailgateway และ กลุ5ม server sutmail แต5เมื่อ2-3วันก5อนมีการทดสอบ อุปกรณ1 IPS ตัวใหม5
(Sourcefire) คาดว5าน5าจะมีส5วนทําให"เมลล1ไม5สามารถส5งถึงกันได" เจ"าหน"าที่จึงทดลองปzด firewall
ตัวใหม5 เมลล1จึงสามารถทยอยส5งถึง inbox ผู"ใช"ได"ตามปรกติ
(กรกฎาคม 2558) ทดสอบเปzดการทํางาน IPS ตัวใหม5 อีกครั้ง พบว5ามี effect กับ mail gateway
และระบบเมลล1จริง แม"จะอยู5ใน mode monitoring เฉยๆ โดยมีเมลล1คิวที่ค"างอยู5 ไม5สามารถรับส5ง
ได"เพิ่มขึ้นจํานวนมากแก"ไขโดยเปลี่ยน ip ของ mailgateway เพื่อหลีกเลี่ยง traffic mail ผ5าน
อุปกรณ1 Sourcefire
(กรกฎาคม 2558) ประชาสัมพันธ1 แจ"งสถานะการณ1แพร5ระบาดของไวรัสและมัลแวร1ของ
มหาวิทยาลัยที่โจมตีระบบเครือข5าย และ block เครื่องที่ติดไวรัส-มัลแวร1 โดยเครื่องที่ติดไวรัสจะส5ง
packet ก5อกวนระบบเครือข5ายและโจมตีเครื่อง server
(สิงหาคม 2558) จัดสรร internat account จํานวน 60 account สําหรับกิจกรรม AFM-II
(สิงหาคม 2558) จัดสรร internat account จํานวน 15 account สําหรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
(สิงหาคม 2558) สร"างเว็บไซต1 its.sut.ac.th เพื่อเป>นเว็บไซต1ฝ|ายเครือข5าย ศูนย1คอมพิวเตอร1
(สิงหาคม 2558) เผยแพร5ข"อมูลเกี่ยวกับ พรบ. ตัวใหม5 คือ พรบ.ลิขสิทธิ์ 2558 บนเว็บไซต1
its.sut.ac.th
(กันยายน 2558) จัดสรร internet account จํานวน 500 account ในงานมหกรรมนวัตกรรมไทย
สําหรับใช"งานวันที่ 22-27 กันยายน 2558

(กันยายน 2558) แจ"งเตือนผู"ใช"งานระบบ email ให"พึงระวังการคลิ้ก link ใดๆ ตลอดจนการเปzด
ไฟล1แนบจดหมายจากคนที่ไม5รู"จัก /รวมถึง link ในเว็บไซต1ต5างๆ ที่ไม5น5าเชื่อถือ ซึ่งเป>นภัยคุกคาม
ประเภทใหม5 มีชื่อว5า Ransomware หรือ software เรียกค5าไถ5
(กันยายน 2558) แก"ไข เว็บ biomass ถูก hack และมีการนําไฟล1 phishing เข"ามาวางบนเว็บไซต1
เพื่อเอาข"อมูลบัตรเครดิตลูกค"า -จึงทําการแก"ไข permission ใหม5 และแจ"งเตือน webmasterให"เฝ~า
ระวัง
(กันยายน 2558) เครื่องแม5ข5าย student.sut.ac.th ถูกฝงสคริปยิงเมลล1 ทําให"พื้นที่เต็มไม5สามารถ
ใช"บริการได" แก"ไขโดยตรวจสอบ และเอาสคริปที่ยิงออกจาก web hosting และ clear mail queue
ทั้งหมด
(กันยายน 2558) จัดสรรพื้นที่เว็บไซต1 สําหรับงาน 20 ป•ไอที ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(soctech.sut.ac.th/it/20IT)
2.รายงานการใชงาน ระบบเครือขายไรสาย (SUT-wifi)
ตารางแสดงจํานวนผู"ใช"งานระบบ sut-wifi ทั้งหมด ตัวอย5างข"อมูล 4 สัปดาห1ย"อนหลัง (เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม –
27 กันยายน 2558)
time
08/31/2015 ;11:59:59
09/01/2015 ;11:59:59
09/02/2015 ;11:59:59
09/03/2015 ;11:59:59
09/04/2015 ;11:59:59
09/05/2015 ;11:59:59
09/06/2015 ;11:59:59
09/07/2015 ;11:59:59
09/08/2015 ;11:59:59
09/09/2015 ;11:59:59
09/10/2015 ;11:59:59
09/11/2015 ;11:59:59
09/12/2015 ;11:59:59
09/13/2015 ;11:59:59
09/14/2015 ;11:59:59
09/15/2015 ;11:59:59
09/16/2015 ;11:59:59
09/17/2015 ;11:59:59
09/18/2015 ;11:59:59
09/19/2015 ;11:59:59
09/20/2015 ;11:59:59

Authen from
203.158.4.209
2298
2353
2516
2297
1957
1367
1837
2699
2956
2811
2697
2367
1457
1890
2853
2667
2687
2723
2337
1543
1939

Authen from
203.158.4.210
2961
2776
2560
2775
2722
2012
2538
2762
2798
2677
2730
2749
2268
2628
2759
2848
2902
2884
2186
2241
2252

Total per day
5259
5129
5076
5072
4679
3379
4375
5461
5754
5488
5427
5166
3725
4518
5612
5515
5589
5607
4523
3784
4191

09/21/2015 ;11:59:59
09/22/2015 ;11:59:59
09/23/2015 ;11:59:59
09/24/2015 ;11:59:59
09/25/2015 ;11:59:59
09/26/2015 ;11:59:59
09/27/2015 ;11:59:59

2658
2715
2503
2766
2170
1779
1837

2887
2895
2817
2792
2759
2143
2717

5515
5610
5320
5558
4929
3922
4554

( ที่มา : cisco prime 203.158.4.209-210)
สรุป จํานวนผู"ใช"งานเฉลี่ยต5อวัน 4954 คน ต5อวัน

จํานวนผู"ใช"งานสูงสุด 5754 คน ต5อวัน
จํานวนผู"ใช"งานต่ําสุด 3725 คน ต5อวัน
3.รายงานสรุปสถานการณของ traffic internet
มหาวิทยาลัยมีช5องทางออกอินเตอร1เน็ตปจจุบันดังนี้
ช5องทางที่ 1 ผ5านเครือข5าย UNINET ที่ความเร็ว 2 Gigabit (ความเร็ว Domestic และ Inter กําหนด
โดย UNINET)
ช5องทางที่ 2 ผ5าน Internet Provider บริษัท AIS TRUE Corp. ที่ความเร็ว 2 Gbps/1 Gbps
(international/Domestic) (*ปรับเปลี่ยนความเร็วช5องสัญญาณ internet เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 จาก
เดิม1 Gbps/400 Mbps เป>น 2 Gbps/1 Gbps)
3.1กราฟแสดงปริมาณการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet Traffic)
ตัวอย5างข"อมูล ย"อนหลัง 1 เดือน (วันที่27 สิงหาคม- 28 กันยายน 2558) ที่มา : mrtg.sut.ac.th
• การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง AIS)

• การแสดงผลรายเดือน (ผานชองทางทาง Uninet)

3.2 สรุปตามลักษณะการใชงาน ข"อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต5วันที่ 29 สิงหาคม 2558- 28 กันยายน 2558 (ที่มา
: Bluecoat Reporter : 203.158.4.200)
• แยกตาม Categories สูงสุด 10 อันดับ

รูปภาพแสดงการใช"งาน internet แยกตาม Categories
• แยกตามเว็บไซต1ที่มีการใช"งานสูงสุด 20 อันดับ

หน"า login SUT-wifi

รูปภาพแสดงการใช"งาน internet แยกตามเว็บไซต1ที่มีการใช"งานสูงสุด 20 อันดับ

• แยกตาม Application สูงสุด 25 อันดับ ข"อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต5วันที่ 29 สิงหาคม 2558- 28
กันยายน 2558

รูปภาพแสดงการใช"งาน internet แยกตาม Application (ที่มา : Paloato : 203.158.4.110)
4. สรุปภัยคุกคามระบบเครือขาย ข"อมูลเก็บรวบรวมตั้งแต5วันที่ 29 สิงหาคม 2558- 28 กันยายน 2558
(ที่มา Sourcefire : 203.158.4.43)
4.1สถานะการณไวรัสและมัลแวรที่แพรระบาดในมหาวิทยาลัย

รูปภาพแสดง มัลแวร1บนระบบเครือข5ายภายในมหาวิทยาลัย

. เครื่องที่สง packet โจมตีระบบเครือขายสูงสุด

รูปภาพแสดง หมายเลข ip ผูต" ิดไวรัส และส5ง packet ก5อกวนระบบ
4.3. การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดย อุปกรณ IPS (Sourcefire: 203.158.4.43)

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือข5าย โดยอุปกรณ1 Source fire
4.4 การยับยั้งการโจมตีบนระบบเครือขาย โดยอุปกรณ Firewall (Paloato.158.4.110)

รูปภาพแสดงการยับยั้งการโจมตีระบบเครือข5าย โดยอุปกรณ1 Firewall (Paloato.158.4.110)

