
รวบรวมโดย            นายธวัชชัย   สาเกตุ      ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 1 

การติดตั้ง  Log  Server ดวย Linux 
เตรียมคา   IP Address   กอนการติดตัง้  

IP  Address :  …………………………….  Primary      DNS   :  203.146.15.9 
Subnet Mask  : …………………..………   Secondary  DNS   :  203.146.237.237 
Gateway    :   …………………..………..  

1. ติดตัง้ Log  Server  1.0 
1. บูตเครื่องจากแผนติดตั้ง   Log Server 1.0  จากนั้นจะแสดงหนาจอ   Welcome to Log Server 1.0  ใหเลือก 

Install   or  Upgrade   แลวกด   Enter  
2. จากนั้นจะแสดงหนาจอการตรวจสอบแผน ใหเลือก   SKIP   เพื่อขามขั้นตอนนี้ไป 
3. ในหนาจอ  Welcome  to  Log  Server   ใหกด  Enter  ผานไป 
4. หนาตางภาษาใหเลือกภาษา   English     และหนาตางแปนพิมพ  เลือก  us 
5. จากนั้นจะแสดงหนาจอ เตือนการติดตั้ง Linux   ใหตอบ   YES     
6. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลอืกการแบงพารทิช่ันของ Harddisk  ในที่นีใ้หเลือกแบบที่ 1 คือ   Remove  all 

partitions  on  selected  drives  and  create  default   layout    แลวตอบ  OK  
7. จากนั้นใหตอบ  YES  เพื่อยืนยนัการแบงพารทิช่ัน  และตอบ YES  เพื่อดูพารทิช่ันที่ระบบแบงพารทิช่ัน

ใหอัตโนมัติ แลวตอบ  OK   และ  YES  ตามลําดับ 
8. จากนั้นจะแสดงหนาจอ  Boot  Loader Configuration   ใหตั้งเปนคา Default   โดยเลือก   OK  ทุกหนาจอ  
9. หนาจอ  Network  Configuration  for  eth0  เลือก   [*] Enable  IPV4  support  และ [*] Activate  on  boot  

จากนั้นใสคา   IP Address   และ   Subnet Mask   ที่เตรียมไว  แลวตอบ OK  
10. จากนั้นใสคา   Gateway    และ   DNS   ที่เตรียมไว  แลวตอบ OK 
11. จากนั้นจะแสดงหนาจอใหระบุช่ือโดเมนเนม ใหเลือก [*] manually แลวระบุช่ือโฮสเนม และ โดเมนเนม

ตามที่ตองการ เชน    log.sakate.com    จากนั้นตอบ  OK  
12. จากนั้นจะแสดงหนาจอเลือกโชนเวลา ใหเลือก  Asia/Bangkok   แลวตอบ  OK 
13. จากนั้นใหใสรหัสผานของ    root   โดยใส 2 คร้ังเหมือนกัน   แลวตอบ OK 
14. จากนั้นเลือกการติดตั้ง   Server    โดยเลือก      [*]  NTP  Server     และ      [*]  Syslog-ng   Server      

แลวตอบ OK 
15. จากนั้นจะแสดงหนาจอ เร่ิมการติดตั้ง  Linux  ใหตอบ  OK    แลวรอข้ันตอนการติดตั้งจนแลวเสร็จ เมื่อ

ติดตั้งเสร็จแลวจะแสดงหนาตาง  Complete  ใหนําแผนซีดีรอมสําหรับติดตั้ง  Linux  ออก แลวกด  Enter  จากนั้น
ระบบจะบูตเครื่องใหม 

16. เมื่อเครื่องบูตขึ้นใหมจะแสดงหนาตาง   Setup Agent   ใหเลือก   Run  Tool   และเลือก  Next   แลวออก
จากหนาตางโดยเลือก   Exit    จากนั้นจะแสดงหนาตาง   Login   เขาสูระบบ 
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2. การเขาสูระบบ Linux  
1. เมื่อแสดงหนาตาง  Login  เขาสูระบบ  

  Log   login  :    ใหใสช่ือ    root  
   Password   :    ใหใสรหัสผานที่ตั้งไวในขัน้ตอนที่  13   

2.  ถาใสรหัสถูกตองจะเขาสูระบบ และแสดงหนาจอ      [root@log   ~]#   
  

3. ติดตัง้  LOG  SERVER  
1. ส่ังให  seedit-init   ทํางาน   

  # seedit-init  ===>  ส่ังให  seedit   ทํางาน 
  # reboot        ===>  จากนั้นเครื่องจะบูตตวัเองประมาณ  2  คร้ัง 

2. ปรับคา   Firewall 
  # lokkit     เลือก  customize    

จากนั้นเลือก     [*] eth+   ในชอง Trusted Interface และ Masquerading       
สวนในชอง  Trusted  Service   ใหเอาออกใหหมด          
ในชอง  Other  Port    เพื่อคา   514:tcp       514:udp        จากนั้นตอบ  OK 

3. แกไขคาไฟล    hosts.deny  
# vi          /etc/ hosts.deny   

   จากนั้นเพิ่มบรรทัดนี้ในบรรทัดสุดทาย            ALL:ALL 
4. แกไขคาไฟล    hosts.allow  

# vi          /etc/ hosts.allow   
   จากนั้นเพิ่มเพิม่บรรทัดนี้ในบรรทัดสุดทาย          
  syslog-ng :   คา IP ที่อนุญาตใหสงไฟลมาเก็บไวใน  Log  Server  ได  วงที่ 1,2,......      
  เชน      syslog-ng:192.168.          203.146. 

5. ติดตั้งโปรแกรม  Portsentry     ( ไฟลติดตั้งอยูในแผน  Linux  Server  3.0  ) 
  # mkdir    -p      /mnt/cdrom                                           ===>  สรางไดเรคทรอรี่ 
  # mount     /dev/cdrom        /mnt/cdrom                        ===>  เชื่อมตอกับซีดีรอม 

  # rpm    -ivh      /mnt/cdrom/MyBooks/portsentry     กด  Tab 
  # eject                           ===>  นําแผนซีดีรอมออก 

  # service     portsentry     restart ===>  ส่ังให  service   portsentry   ทํางาน  
# chkconfig    portsentry    on ===>  ให  service portsentry ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง 

6. ตรวจสอบการทํางานของ  NTP  Server   
  เมื่อติดตั้ง Log  Server  1.0  แลว NTP  จะทํางานโดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบคาตางๆ  ดังนี ้

  # date     ===>   ดูเวลา 
  # ntpstat    ===>   ดูคา   Stratum   เวลา 
  # ntptrace     clock.nectec.or.th   ===>   ตรวจด ูServer ที่ใชอางอิงฐานเวลา 
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  # ntptrace     clock2.nectec.or.th   ===>   ตรวจด ูServer ที่ใชอางอิงฐานเวลา 
หมายเหต ุ ในการตรวจสอบถามีขอความ   *** Request  time  out *** แสดงวา Server ไมทํางาน 
  และจะตองตั้งเวลาในเครื่องในระบบเครือขายทุกตวัใหอางอิง  NTP  Server  ดวย 
7. แกไขคาไฟล    syslog-ng.conf  

# vi          /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf 
   บรรทัดที่ 219  :  ใหใสเครื่องหมาย    #      หนาบรรทัดนี้     เปน   
   #filter     f_www1  {program(“apache”);}; 
   บรรทัดที่ 227  :  ใหลบขอความ     filter(f_www1);      ออก    เปน  

   log{ source(s_client);  filter(f_www);  destination(d_www);}; 
8. ส่ังให   Service   ของ    syslog-ng      ปรับปรุงคาและทํางานอีกครั้ง  

  # service     syslog-ng      restart        ===>  ส่ังให  service   syslog-ng   ปรับปรุงคา  
# chkconfig    syslog-ng     on        ===>  ให  service syslog-ng  ทํางานทกุครั้งที่เปดเครือ่ง 

9. การตรวจสอบการเก็บ  Log  Server   
   ขอมูลจะถูกเกบ็ไวที่  /var/log     โดยแยกเปน  ช่ือ $Host  ,  $Year ,  $Month    
 และ ช่ือไฟล เชน       www.2008-08-28   ,   squid.2008-08-28  , ftp.2008-08-28     เปนตน    
  #ls    /var/log 
  #tail    /var/log/….ช่ือเครื่อง…./….ป ค.ศ.…./….เดือน…./….ช่ือไฟลแยกเปนวันที…่...    
 
4. คําสั่ง Linux ท่ีควรรู  
 # ls              ===>  ขอดูไฟล 
 # ls     -l         ===>  ขอดูไฟล และสิทธิของไฟล 
 # pwd           ===>  ดูตําแหนงปจจุบัน 
 # netconfig    หรือ  netconf  ===>  ติดตั้งคา IP ของการดแลน 
 # cd          ช่ือโฟลเดอร              ===>  เขาโฟลเดอร 
 # cd                         ===>  ออกจากโฟลเดอร 
 # useradd     ช่ือผูใช              ===>  สรางผูใช 
 # passwd      ช่ือผูใช                        ===>  กําหนดรหัสผานใหผูใช 
 # userdel   -r          ช่ือผูใช                        ===>  ลบชื่อผูใช (  -r   ใหลบโฟลเดอรออกดวย )  
 # poweroff    ===>   ปดเครื่อง 
 # date     ===>   ดูเวลา 
 # date   ตัวเลขเดือน  วัน  เวลาชั่วโมง   เวลานาที   ป ค.ศ.     ===>   ตั้งเวลา (ใหพิมพตัวเลขติดกนั) 
 # mkdir    ช่ือโฟลเดอร   ===>   สรางโฟลเดอร 
 # rmdir    ช่ือโฟลเดอร   ===>   ลบโฟลเดอร 
 # groupadd   -g      หมายเลขกลุม        ช่ือกลุม  ===>   สรางกลุมผูใชงาน 
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 # group      ===>   ดูวาอยูกลุมไหน 
 # ping        คา IP  Address   ===>   ทดสอบการเชื่อมตอระบบ 
 # lynx     ช่ือเวบ็ไซต    ===>   ทดสอบการใชงานเวบ็ไซต 
 # rm      –r       ช่ือไดเรคทรอรี่  ===>   ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยถามกอน 
 # rm      –rf      ช่ือไดเรคทรอรี่  ===>   ลบทุกอยางในไดเรคทรอรี่ โดยไมถาม 
 # chmod     คาของสิทธิ      ช่ือไดเรคทรอรี่หรือไฟล      ==>  กําหนดสทิธิ์ใหกับไดเรคทรอรี่หรือไฟล 
 # chmod     คาของสิทธิ       *     -Rf          ===>   กําหนดสิทธิ์ทุกไดเรคทรอรี่หรือไฟลที่อยูในนี ้
 # tail        ช่ือไฟล                                      ===>   แสดงขอมูลในไฟล 
 # poweroff                                       ===>   ปดเครื่อง 
 # reboot                                                    ===>   บูตระบบใหม 
 
5. การใชโปรแกรม VI   

กดปุม ความหมาย  กดปุม ความหมาย 
dd ลบทั้งบรรทัด  :help ดูคําสั่งตางๆ 
yy คัดลอกขอความ  :set number แสดงหมายเลขเลขบรรทัด 
p วางขอความทีค่ัดลอก  :wq   หรือ   :x บันทึกคาและออก 
i เขาสถานะแกไขคา  :q! ออกโดยไมบนัทึกคา 

กด  ESC ยกเลิกสถานะแกไข (Insert)  :r   ช่ือไฟล นําเขาขอความจากไฟลอ่ืน 
   / ขอความ คนหาขอความที่พิมพ 

  
 


