รายงานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจําเดือนกันยายน 2560
1. รายงานการดําเนินงานของฝายเครือขาย
1.1 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขาย SUTnet
 Link Uninet Down วันที่ 10 ก.ย.60 เวลา 14.00-15.30 น. ทั้งนี้ไมกระทบผูใชงาน
 เปลี่ยน link ผูใหบริการ internet service provider จากเดิม บริษัท 3BB ที่ความเร็ว (Domestic
2 Gbps/Inter 1Gbps) เปนบริษัท AWN 3BB ที่ความเร็ว (Domestic 3 Gbps/Inter 1Gbps) ณ.
วันที่ 26 ก.ย.60
 ทดสอบอุป กรณรักษาความปลอดภัยระบบเครือขาย (Firewall) ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา
13.40-13.55 น. ทําใหระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดในเวลาดังกลาว
 แกไขปญหาจุดเชื่อมตอระบบเครือขาย ตามที่ไดมีการแจงซอมดังนี้
- รหัสใบงาน 600731-10-1 สํานักงานคณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
แกไขสาย LAN โดนหนูกัดขาด และยายตําแหนงติดตั้ง Outlet และจัดทําสาย LAN เพื่อเชื่อมตอ
จํานวน 1 เสน
- รหัสใบงาน 600905-23-1 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน อาคารวิชาการ 1 ชั้น 3 จัดทํา
สาย LAN ความยาว 7 เมตร จํานวน 1 เสนพรอมติดตั้งให
- รหัสใบงาน 600906-16-1 อาคารเรียนรวม 2 ศูนยบ ริการการศึกษา หอง สทศ. ยาย Switch
HUB ติดตั้งไวภายในหอง และจัดทําสาย LAN จํานวน 5 เสน
 ติดตั้ง Cisco switch HUB จํานวน 6 เครื่อง ดังนี้
- ติดตั้ง Cisco switch HUB ที่หอพักนักศึกษา 15 ติดตั้งทั้งหมดจํานวน 2 เครื่อง
- ติดตั้ง Cisco switch HUB ที่หอพักนักศึกษา 16 ติดตั้งทั้งหมดจํานวน 4 เครื่อง
1.2 สรุปการดําเนินการบนระบบเครือขายไรสาย
 ติดตั้ง Access Point เพิ่มจํานวน 138 เครื่อง ดังนี้
- ติดตั้ง Access Point ที่หอพักนักศึกษา 15 ติดตั้งทั้งหมดจํานวน 60 เครื่อง
- ติดตั้ง Access Point ที่หอพักนักศึกษา 16 ติดตั้งทั้งหมดจํานวน 78 เครื่อง
1.3 สรุปการดําเนินการบนระบบ Internet Data Center
 เปลี่ยน harddisk storage netapp เสีย 1 ลูก นําลูกสํารองเปลี่ยนทดแทนเรียบรอยแลว
 แกไขปญหา vmserver 4 (vsan1) มี disk เสีย 1 ลูก แกไขโดยลบ diskgroup และสราง
diskgroup.ใหม โดยไมนําเอา disk ที่เสียเขามาใน diskgroup และ replace ลูกใหม และ join disk
ลูกใหมเขา diskgroup
 ยาย VMserver0 จากกลุม vsan 2 ไปกลุม vsan1
 เพิ่ม harddisk vmserver6 (vasn2) 6 ลูก ลูกละ 1 Tb

 เปลี่ยนพัดลม vmserver33,39 ทําใหสามารถใชงานไดตามปกติ
 แกไข vmserver : unicad_connector , unicad_gateway โดยเปลี่ย นระบบปฎิบัติก ารจากเดิ ม
Ubuntu16 เป น CentOS 7 , cpu 4 vcpu, ram 8 Gb, Hard disk 60 Gb, ห ม า ย เล ข IP
203.158.7.112 , 203.158.7.113 โดยติดตั้ง webmin และ ssh เพิ่มเติม
1.4 สรุปการดําเนินการบนระบบโทรคมนาคม
 จัดสรรหมายเลขโทรศัพทตามหนังสือขอใชบริการ จํานวน 4 เลขหมาย
 ซอมบํารุงตูสาขาโทรศัพทที่อาคารเครื่องมือฯ 7 เนื่องจากไฟเบอรออฟติกมีปญหา ดําเนินการ
แกไขแลวเสร็จ สามารถใชงานไดตามปกติ
 เพิ่มตําแหนงสายสัญญาณโทรศัพทในหองอธิการบดีจํานวน 3 จุด หลังจากปรับปรุงหองทํางานใหม
และติดตั้งเครื่องโทรศัพทไอพีโฟน จํานวน 3 เครื่อง
 เพิ่มตําแหนงสายสัญญาณโทรศัพทในหองผูชวยรองอธิการดีที่อาคารบริหารจํานวน 8 จุด และติดตั้ง
เครื่องโทรศัพทไอพีโฟนเพิ่ม 8 เครื่อง พรอมจัดสรรหมายเลขโทรศัพทใหม
 ยายจุดสายสัญญาณตําแหนงเครื่องโทรศัพทโทรศัพทหองรองอธิการบดีฝายบริหารทั่วไป
1.5 การดําเนินการอื่นๆ












จัดสรรพื้นที่เว็บไซตสวนบุคคล จํานวน 5 account
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต ชนิด intranet แกสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดสรรพื้นที่เว็บไซต สําหรับวิจิตรภาคียสถาน http://www.wps.sut.ac.th
จั ด สรร internet account สํ า หรั บ กิ จ กรรมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การขายสิ น ค า otop ไป
ตางประเทศผาน eBay” สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํานวน 200 account
แจงเตือน ชองโหว BlueBorne ถูกแฮกเครื่อง ฝงมัลแวรไดผาน Bluetooth
แกไข web server : web.sut.ac.th โดน hack ผานพื้นที่เว็บ ไซต science.sut.ac.th ที่มีการเป ด
permission 777 ในบาง folder ทํ า ให มี ก ารส ง คสริ ป เข า มารั น ในระบบได แก ไ ขโดยลบสคริ ป
แปลกปลอม และปรับ permission ใหมใหมีความเหมาะสม และทําการวาง .htaccess ไฟล เพื่อ
ปองกันการสั่งรันไฟล php ใน folder นั้น
เว็ บ ไซต http://ced.sut.ac.th/ โดนเปลี่ย นแปลงข อ มู ล ในบางหน า และไฟล เ อกสารโดนลบ
ตรวจสอบพบวา การ hack เกิดจากการที่เปด permission 777 ของ file - folder เอาไว ทํา ให
สามารถ upload file hack หรือ เปลี่ยนแปลง code php ของไฟลที่เปด 777 ตลอดจนสามารถลบ
ไฟลออกจากระบบได ซึ่งมีการ hack มานานแลวทําใหไมสามารถใชวิธีการ recovery ขอมูลได แตได
ใหคําแนะนําวิธีการแกไขและแนวทางแกไขแลว
แจงเตือน-ตรวจสอบความปลอดภัยบนเว็บไซต http://web.sut.ac.th/2012 มีการเปด permission
777 สําหรับ files-folder (ยอมใหมีการ read-write-execute) ไวจํานวนมาก โดยจะเปนชองโหว
ใหผูไมหวังดีสามารถเขามาวาง file hack จากภายนอกได
Disable account น.ศ. ที่สําเร็จการศึกษารวม 1,256 account

 ตัดจําหนายครุภัณฑฝายเครือขายที่ชํารุด-ปลดระวาง ประจําป 2560 จํานวน 353 รายการ
 เปดตัวบริการ google drive file stream 27 ก.ย. 60 / ทําใหมีผูใชงาน sutg.dot account ราย
ใหมเขาสูระบบ 413 คน
 จั ด กิ จ กรรม KM ประจํ า ป 2560 ของฝ า ยเครื อ ข า ย เรื่ อ ง การสร า งองค ค วามรู เ รื่ อ ง Wireless
Security สําหรับเจาหนาที่ฝายเครือขายเพื่อใหบริการและการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.รายงานการใชงานระบบเครือขาย

Internet Gateway Traffic

*ทางออก Uninet 4Gbps / AWN Domestic 3 Gbps,Inter 1 Gbps) / ขอมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 60

2.1 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขาย (LAN) (ไมรวมหองปฏิบัติการคอมฯ)
(ขอมูล ณ วันที่ 3 ต.ค. 60)
วิธีการ
วิธีการแบบ NAC In-Band
วิธีการแบบ ISE
รวมทั้งหมด

จํานวน
256 คน
1,655 คน
1,911 คน

2.2 รายงานจํานวนผูใชงานผานระบบเครือขายไรสาย
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 7,802 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless ต่ําสุด 4,387 คน/วัน
 ผูใชงานผานระบบ wireless เฉลี่ย 6,762 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)

