Basic Linux Network Command (ตอนที 3)
นายเกรียงศั กดิ ์ นามโคตร ( Mr.Jodoi ) เรียบเรียง

การตรวจสอบค่า IP DNS
สามารถตรวจสอบค่า IP DNS (Domain Name System) ได้ ด ้วยcommand cat /etc/resolv.conf
ดังรู ปด้านล่าง ให้สังเกตตรงส่วนของค่า nameserver ค่า IP ทีแสดงจะคือ IP ของ DNS

หรื อใช้ command nslookup และตามด้ายชือ website ตามรู ปด้านล่าง ให้สังเกตตรงส่วนของ
Server ค่า IP ทีแสดงจะคือ IP ของ DNS เช่นกัน

การตรวจสอบว่า DNS ทํ างานได้ถูกต้องหรื อไม่นัน สามารถทํ าได้โดยการทดสอบping หรื อ traceroute
ไปที website ถ้ า DNS ทํ างานถูกต้องจะสามารถแปลงจากชือdomain name เป็ น IP Address ได้ ตามรู ป
ด้านล่าง หรื อใช้ command nslookup ในการตรวจสอบการทํ างานของ DNS ก็ได้

การแก้ไข IP DNS
การแก้ไข IP DNS นัน สําหรับ Linux Redhat , Fedora หรื อ CentOS ทีติดตัง Base ไว้ จะสามารถ
ใช้ command setup ได้ ดังด้านล่าง
และจะมีเมนูขึนดังภาพด้านล่าง

ให้ไปทีเมนู Network configuration  Edit DNS Configuration เพือทํ าการแก้ไขIP Address และ
Subnet Mask ตามรู ป

ให้แก้ไข IP Address ในส่วนของ Primary DNS เมือแก้ไขเสร็ จแล้ วให้เลือกOK และ Save&Quit
เมือมีการเปลียนแปลง config เกียวกับค่า DNS ไม่ต ้องทํ าการสังrestart service ใดๆทังสิน

หรือ สามารถทํ าการแก้ไขfile resolv.conf ด้วย command vi ดังด้านล่าง

ให้ท ํ าการแก้ไขในส่วนของ nameserver หลั งจากนันทดสอบได้เลย
สําหรับใน Linux Debian หรื อ Ubuntu นันให้ท ํ าการแก้ ไขfile resolv.conf ด้วย command vi
เช่นเดียวกั น

การตรวจสอบค่า Hostname
สามารถตรวจสอบค่า Hostname ได้ด ้วย command hostname ดังรู ปด้านล่าง

การแก้ไขค่า Hostname
การแก้ไขค่า Hostname นัน สําหรับ Linux Redhat , Fedora หรื อ CentOS ต้องทํ าการแก้ ไขfile
hosts ดังรู ปด้านล่าง

ต้องทํ าการแก้ไข2 ตํ าแหน่ง ดังทีขีดเส้นใต้ เปลียนhostname จาก jodoi-server.com เป็ น jodoi-server2.com

และต้องทํ าการแก้ไขfile network ตามรู ปด้านล่าง ตรงส่วนของคํ าว่าHOSTNAME เปลียน hostname
จาก jodoi-server.com เป็ น jodoi-server2.com ด้วยเช่นกัน

เปลียนเป็ น

หลั งจากแก้ไขconfig แล้ ว hostname จะยั งไม่เปลียน จนกว่าจะมีการrestart เครื อง Server ด้วย command
reboot

หลั งจาก reboot Server แล้ ว ตรวจสอบ hostname อีกครัง จะเห็นว่า hostname จะเปลียนเป็ น jodoiserver2.com

สําหรับใน Linux Debian หรื อ Ubuntu นันให้ท ํ าการแก้ ไขfile hostname ด้วย command vi
ซึ งจะอยู่ที /etc/hostname หลั งจากแก้ไขconfig แล้ ว hostname จะยั งไม่เปลียนเช่นกัน จนกว่าจะมีการ
restart เครื อง Server ด้วย command reboot

ผมหวั งว่าบทความนีคงจะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ ทใช้ี งาน unix หรื อ Linux อยู่
นะครับ
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