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1. ยินดีตอนรับ
คูมือนี้มีเนื้อหาอะไรบาง
คูมือนี้ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ
สําหรับผูใชบริการ
Centralized
Hosting ของเคเอสซี และใชงาน Splunk เพื่อตรวจสอบปญหาและรายงานผล

Log

ภาพรวม
Splunk เปนเครื่องมือคนหาทางไอทีที่เคเอสซีเลือกใช เพื่อใหการติดตามผลและใชงานขอมูล
ใน Data Center ของคุณเปนไปอยางงายดายมากขึ้น และไมตองใชฐานขอมูลทีซ
่ ับซอน หรือ
อุปกรณเชื่อมตอ หรือการเขียนโปรแกรม หรือตัวควบคุมที่ยุงยาก เพียงมีเว็บบราวเซอรก็
สามารถใชงานได โดย Splunk จะดูแลสวนที่เหลือใหกับคุณเอง
Splunk ทําอะไรไดบาง:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ทําดัชนีขอมูลทางไอทีอยางตอเนื่องแบบ Real-time
จับขอมูลสําคัญทีอ
่ ยูในดาตาของคุณโดยที่คุณไมตอ
 งระบุเอง
คนหาสิ่งที่ตองการจากโครงสรางไอที ทั้งระบบจริงและระบบเสมือน (Virtual) เพื่อ
แสดงผลในไมกี่วินาที
บันทึกการคนหาและแท็กขอมูลที่มีประโยชนเพื่อใหระบบของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งคาการเตือนเพื่อใหการตรวจสอบระบบบางอยางเปนไปโดยอัตโนมัติ
แสดงรายงานผลการวิเคราะหออกมาเปนชารท กราฟ ตาราง หรือรูปแบบที่สามารถแชร
ใหผูอื่นอานได
แชรผลการคนหาและรายงานที่บันทึกไวกับผูใชงาน Splunk ทานอื่น และสงรายงานผล
ใหแกสมาชิกในทีมหรือผูท
 ี่มีสวนเกี่ยวของทางอีเมล
ตรวจสอบระบบไอที เพื่อปองกันความเสียหายหรือปญหาดานความปลอดภัย
มีรูปแบบการแสดงผลเปนขอมูล มี Dashboard ที่สนองความตองการตางๆ ขององคกร
ของคุณ
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2. การเขาใชงานหนา CENTRALIZED LOG HOSTING
หัวขอนี้จะกลาวถึงชองทางการเชื่อมตอเขาสูระบบและเขาใชงาน Splunk

หนาเว็บของ Centralized Log Hosting
หนาเว็บของ Centralized Log Hosting เปนหนาการใชงานที่มีรูปแบบเปนกราฟก เปนการเขา
ใชงานผานเว็บบราวเซอร สามารถใชคนหา สืบคน แสดงผลการคนหา และจัดการในสวนตางๆ

การเขาหนาเว็บ Centralized Log Hosting
เปดเว็บบราวเซอรแลวเขาไปที่หนา https://loghost1.ksc.net.th
ในครั้งแรกที่คุณล็อกอินเขาใชงาน กรุณาใช username และ password ที่เคเอสซีใหมา

ยินดีตอนรับสูเว็บ Centralized Log Hosting
ในครั้งแรกที่เขาใชงาน คุณจะเห็นหนาแรกของเว็บ Centralized Log Hosting ของเคเอสซี ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณเขาใจวิธีการใชเครื่องมือนี้ไดงายขึ้น
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3. แอพพลิเคชั่นของคุณในเว็บ CENTRALIZED LOG HOSTING
ในครั้งแรกที่คุณเขาใชงานผานเว็บ
Centralized
Log
Hosting
คุณกําลังเขาใชงาน
แอพพลิเคชั่น ซึ่งผูใชสวนใหญจะพบแอพพลิเคชัน
่ “Search” บางทานอาจเห็นแอพพลิเคชั่นที่
แตกตางกันไป มี Dashboard และ View สําหรับระบบปฏิบัติการตางๆ เมื่อคุณใชงาน Splunk
หมายความวาคุณกําลังใชงานแอพพลิเคชั่น ซึ่ง Dashboard และ View จะปรากฏใน
แอพพลิเคชั่นบางตัวเทานั้น
Launch search app: เขาหนาการคนหา (Search) ซึ่งคุณสามารถคนหาขอมูลทีต
่ องการ
Launch your company name app: เขาหนารายงาน (Report) ซึ่งคุณสามารถใชคนหา
ขอมูลไดเชนกัน

No. 1: สวน Search Bar
สําหรับคนหา Log Data
No. 2: สวน Customer Profile
สําหรับแสดงขอมูลผูใชและขอมูลแพ็กเกจบริการ Centralized Log Hosting
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No. 3: สวน Log Usage
แสดงโควตาพื้นที่ที่โฮสตใน Log Server ของเคเอสซี
No. 4: สวน Top 10 Download Graph
แสดงผล Internal IP ทีม
่ ีการใชงานสูงสุด 10 อันดับในชวง 24 ชั่วโมง เปนกราฟแบบ Realtime
No. 5: สวน Top 10 Outgoing Protocol Graph
แสดง Top 10 service/protocol ในรอบ 24 ชั่วโมง เปนกราฟแบบ Real-time
No. 6: สวน Outgoing URL Graph
แสดงเว็บไซต 10 อันดับที่เขาสูงสุดในชวง 24 ชั่วโมงที่ผานมา เปนกราฟแบบ Real-time
(หมายเหตุ: .ในกรณีที่อุปกรณที่คุณใชไมสามารถสง/ใชงาน URL และสง Log การใชมาที่ Log Server ของเคเอส
ซี กราฟจะไมสามารถแสดงผลรายงานได)

หนาจัดการระบบ Splunk
ไมวาคุณจะอยูที่แอพพลิเคชั่นใดหลังเปดเว็บ คุณจะเห็นลิงกอยางนอย 2 ลิงกตรงมุมขวาบน
ของหนาจอเสมอ ไดแก Manager และ Jobs
ลิงก Manager จะเปนสวนตั้งคาและจัดการหนาของระบบและแอพพลิเคชัน
่ ตางๆ
ลิงก Job จะเปดหนาตาง Job Manager ซึ่งคุณจะสามารถคนหางานตางๆ ไมวางานที่เสร็จไป
แลว หรืองานที่กําลังทําอยูก็ตาม
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4. แอพพลิเคชั่น
Splunk จะทํางานในรูปแบบแอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่นของ Splunk แตละสวนจะประกอบดวย
Dashboard และ View บางแอพพลิเคชั่นถูกออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณจัดการขอมูลใน
ระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือชวยระบุวัตถุประสงคในเชิงธุรกิจ
เมื่อใดก็ตามที่คุณใช Splunk นั่นหมายถึงคุณกําลังใชแอพพลิเคชั่นของ Splunk อยู เราเรียกวา
“อยู” ในแอพพลิเคชั่น

หนาแรกของ Splunk และการเริ่มใชงานแอพพลิเคชั่น
หากแอดมินระบบของคุณไมไดตั้งคา Splunk ไวเปนแบบอื่น ในครั้งแรกที่คณ
ุ ติดตั้งและล็อกอิน
เขาไปใน Splunk คุณจะเห็นหนาจอ Welcome to Splunk ใหคลิกที่แท็บ “Home” สีเขียว
หนาแรกของ Splunk จะแสดงรายการแอพพลิเคชั่นที่เคยติดตั้งเอาไวใหคณ
ุ ใชและเห็น ตาม
การตั้งคาเริ่มตน (Default) แอพพลิเคชั่นหนึ่งในนั้นคือ Getting Started ซึ่งถูกออกแบบมา
ใหผูใชใหมเขาใจวา SPlunk ทําอะไรไดบาง

ฟงกชันที่มาพรอมกับการตั้งคาเบื้องตน
ในคาเริ่มตน (Default) Splunk จะมีแอพพลิเคชัน
่ คนหา (Search) และแอพพลิเคชั่นอื่นที่
สามารถทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการของคุณได แอพพลิเคชั่นคนหานั้นจะมี Interface การใช
งานที่แสดงฟงกชันหลักๆ ของเว็บไซต และถูกออกแบบมาเพื่อการใชงานโดยทั่วๆ ไป หากคุณ
เคยใช Splunk มากอน แอพพลิเคชั่นคนหานี้จะมาแทนฟงกชัน Splunk Web Functionality ที่
มีอยูในเวอรชั่นกอนๆ ในแอพพลิเคชั่นคนหา คุณจะเห็นชองคนหา (Search Bar) และกระดาน
Dashboard แสดงกราฟตางๆ เมื่อคุณเขาไปในแอพพลิเคชั่นคนหาแลว คุณจะสามารถเปลี่ยน
Dashboard หรือ View ไดโดยการเลือกใหมจากเมนูดร็อปดาวน “View” ตรงมุมซายบนของ
หนาตางนี้
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หากคุณตองการเปลี่ยนไปใชงานแอพพลิเคชั่นอื่น สามารถเลือกไดจากเมนูดร็อปดาวนดานขวา
บนของหนา

หรือคุณอาจกลับไปที่เมนูหลักเพื่อเลือกใชงานแอพพลิเคชั่นอื่น

เรียกใชแอพพลิชั่นอื่น
คุณสามารถเพิ่มแอพพลิเคชั่นเขาไปในรายการแอพพลิเคชั่นที่หนาแรก
หรือจากในเมนู
แอพพลิเคชั่น เชน ถาการใชงานขอมูลของคุณตองเกี่ยวของกับงานอื่น เชน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย หรือบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรืออุปกรณ PCI (Payment
Card Industry) ก็สามารถใช Splunk ชวยจัดการได อยางไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นเหลานั้นอยู
ในแพ็กเกจเพิ่มเติม หากคุณตองการใช คุณสามารถบอกรายละเอียดความตองการใหเคเอสซี
ทราบ เพื่อใหเราสามารถหาแพ็กเกจที่เหมาะสมทีส
่ ุดสําหรับคุณ
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5. แอพพลิเคชั่นคนหา
หาแอพพลิเคชั่น Search
คุณสามารถเขาถึงแอพพลิเคชั่นคนหานี้ไดจากหนาใดก็ตามของเพจ Centralized Log Hosting
ของเคเอสซี
หรือหากตองการฝงแอพพลิเคชั่นคนหานี้ไวในหนา
Home,
View
หรือ
แอพพลิเคชั่นอื่น ใชเมนู App ตรงมุมขวาบนและเลือก “Search”

หากเมนู App ไมทํางาน ใหเลือก “Home” ในเมนู App หรือคลิกลิงก “<< Back to
Home” ตรงมุมซายบนของหนาจอ

เมื่อคุณกลับมายังหนาแรกแลว เลือก “Search” จากเมนู App สิ่งแรกที่คณ
ุ จะเห็นเมื่อเขามา
ในแอพพลิเคชั่นคนหา คือ กระดาน Summary dashboard
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กระดาน Summary Dashboard
กระดาน Summary Dashboard ในแอพพลิเคชัน
่ คนหา จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอัพ
โหลดขึ้นไปไวบนเซิรฟเวอรของ Splunk และบอกขั้นตอนที่จะเริ่มคนหาขอมูลนี้

ขอมูลตัวเลขที่แสดงอยูใน Dashboard นี้มาจากการผลการคนหาที่บันทึกไวหลังบานเมื่อคุณ
เขาใชหรือสั่งโหลดหนานี้อีกครั้ง

Dashboard บอกอะไรไดบาง
แอพพลิเคชั่นคนหาจะรวบรวม Dashboard และ View ตางๆ กัน เชน
•
•

Summary: คุณอยูท
 ี่ไหน
Search: คุณตองการคนหาจากที่ไหนเปนหลัก

ใชเมนู Search Navigation เพื่อเขาดูสวนอื่นในแอพพลิเคชั่นนี้
สามารถเขาไปดู Dashboard ที่เกี่ยวของหรือเปดหนานั้นอีกครั้ง

หากคลิกที่ลิงกคุณจะ
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สวนอื่นๆ ในแอพพลิเคชั่น Search
•
•
•

•
•
•

Searches & Reports: แสดงรายการการคนหาที่บันทึกเอาไวและทํารายงาน
Search bar and Time range picker: ชวยใหคุณสามารถพิมพสิ่งที่จะคนหาและ
เลือกชวงเวลาเพื่อดูการเขาใช
All indexed data panel: แสดงตัวเลขขอมูลที่กิจกรรมทีค
่ ุณทําบัญชีไว ซึ่งจะรวม
กิจกรรมทั้งหมดที่คุณมีในดรรชนี (Index) ลงเวลาเหตุการณแรกและเหตุการณสุดทาย
และยังบอกดวยวาขอมูลนั้นมีการรีเฟรชครั้งสุดทายเมื่อไร หรือรีเฟรชหนา Dashboard
นี้เมื่อไร
Sources panel: แสดงแหลงขอมูลเดนๆ จาก Log Server ของเคเอสซี
Sourcetypes panel: แสดงแหลงขอมูลเดนๆ ของขอมูลคุณ
Hosts: แสดง Host ที่ใชเยอะที่สด
ุ จากขอมูลของคุณ

เริ่มตนและคนหา
1. ดูที่ Summary
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การคนหาใน Log ของเคเอสซีทําไดงายมาก แมคุณจะเห็น Search Bar อยูในกระดาน
Summary Dashboard แตคุณไมจําเปนตองพิมพอะไรลงไป แหลงขอมูล (Source) ประเภท
ของแหลงขอมูล (Source Type) และ Host ที่อยูใน Summary Dashboard จะเปนลิงกที่จะ
เริ่มการคนหาเมื่อคุณคลิก
2. ในหนาตาง “Sourcetypes” คลิก “syslog” เพื่อเขาไปยังกระดาน Search
Dashboard เพื่อเริ่มการคนหาและแสดงผล

สวนนี้มีองคประกอบหลายอยาง ผูใชควรลองทําความเขาใจกับสวนตางๆ นี้กอนทีจ
่ ะศึกษาขั้น
ตอไป

Splunk สามารถหยุดการคนหาชั่วคราวไดหรือไม
ระบบอาจจะใชเวลานานในการคนหาขอมูล แตหากใชเวลานานเกินกวา 30 วินาที ระบบจะหยุด
การคนหาชั่วคราว (Pause) หากคุณตองการคนหาตอไป คลิก “Resume search” ใน
หนาตาง pop-up ที่แจงการหยุดคนหาอัตโนมัติ

กระดาน Search Dashboard มีอะไรบาง
ผูใชอาจจะคุนเคยกับการใชชองคนหา (Search Bar) และเลือกชวงที่ตอ
 งการคนหา (Range
Picker) อยูแลว เนื่องจากทั้งสองสวนจะมีอยูใน Summary Dashboard แตกระดาน Search
Dashboard จะมีจํานวนเหตุการณ (Event) เสนแสดงชวงเวลา (Timeline) เมนู และรายการ
เหตุการณที่ดึงขึ้นมา รวมถึงผลการคนหาดวย
•
•

Actions menu: ใชเมนูนี้เพื่อบันทึกผลการคนหาหรือรายงานที่คุณไดมา สราง
กระดาน Dashboard ใหม หรือพิมพรายงาน
Count of matching and scanned events: ในขณะที่ทําการคนหา Splunk จะ
นับจํานวนของกิจกรรม (Event) ในขณะที่ดึงขอมูลนั้นมา คือจะนับกิจกรรมทีต
่ รงกับสิ่งที่
Page 12 of 31

Centralized Log Hosting - User Manual - Thai Version 1.0

•

•

•

ตองการคนหา และนับกิจกรรมทั้งหมดที่กําลังเขาไปดูอยู เมื่อการคนหาเสร็จสิ้น จํานวน
ที่แสดงอยูด
 านบนเสนแสดงชวงเวลา คือจํานวนของกิจกรรมที่ตรงกับสิ่งที่ตอ
 งการคนหา
ทั้งหมด สวนจํานวนที่ปรากฏอยูระหวางเสนแสดงชวงเวลากับรายการกิจกรรม คือจํานวน
กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในชวงเวลาที่คุณเลือก ตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเขาไป
ดูขอมูลโดยละเอียดขึ้น ดังที่คุณจะไดเห็นตอไป
Timeline of events: เสนแสดงชวงเวลา หรือ Timeline เปนภาพที่แสดงใหเห็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแตละเวลา เมื่อมีการอัพเดทเสนแสดงชวงเวลาไปตามผลการคนหา
คุณจะเห็นกลุมขอมูลหรือแผนภูมิแทง (Bars) ความสูงของแผนภูมิแตละแทงจะบอก
จํานวนของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ปลายยอดหรือมุมตกของเสนแสดงชวงเวลาแสดงวามี
จํานวนกิจกรรมที่พุงสูงขึ้นผิดปกติ (Spike) หรือเซิรฟเวอรใชงานไมไดในชวงเวลานั้นๆ
ดังนั้น
เสนแสดงชวงเวลาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะแสดงรูปแบบของการเกิดกิจกรรมให
เห็นชัด หรือตรวจสอบชวงที่เกิดกิจกรรมมากหรือนอยผิดปกติ ตัวเลือกสําหรับเสนแสดง
ชวงเวลาจะแสดงอยูเหนือเสนแสดงชวงเวลา คุณสามารถขยายเขา ออก หรือเปลี่ยน
ชวงเวลาในแผนภูมิแทงนั้นได
Fields menu: ดังที่ไดกลาวเอาไวแลววาเมื่อคุณทําดรรชนีขอมูลนั้น Splunk จะพบ
และดึงขอมูลสําคัญจากจากดาตาที่อยูในรูปแบบของชื่อ หรือคาบางอยาง ซึ่งเราเรียกวา
ฟลด (field) เมื่อคุณทําการคนหา Splunk จะแสดงฟลดเหลานี้อยูในเมนูฟล
 ดทายผล
การคนหาของคุณ คุณสามารถเลือกฟลดอื่นๆ มาแสดงอยูในกิจกรรมของคุณได
o Selected fields
คือฟลดที่ถก
ู ตั้งคาไวใหแสดงอยูในผลการคนหาของคุณ
ตามคาเริ่มตน สิ่งที่จะแสดงคือ host, source และ sourcetype
o Other interesting คือฟลดอื่นๆ ที่ Splunk ดึงออกมาจากผลการคนหาของ
คุณ
o Field discovery คือปุม
 เปด/ปด (On/Off) ที่อยูดานบนของเมนูฟลด ตามคา
เริ่มตนของ Splunk ในสวนนี้จะถูกเปดอยู แตหากคุณตองการใหแสดงผลการ
คนหาเร็วขึ้น คุณอาจเลือกปดฟลดนี้ ซึ่งจะทําให Splunk ดึงแตขอมูลทีจ
่ ําเปน
เทานั้น
Event viewer: จะแสดงกิจกรรม (Event) ที่ตรงกับเงื่อนไขการคนหาของคุณ และจะ
แสดงอยูดานลางเสนแสดงชวงเวลาตามคาเริ่มตน
กิจกรรมเหลานี้จะแสดงผลอยูใน
รูปแบบของรายการ (List) แตคุณสามารถเลือกดูเปนแบบตารางได เมื่อคุณเลือกดู
ตารางกิจกรรม คุณจะเห็นเพียงฟลดที่เลือก (Selected Field) เทานั้น หากคุณพรอม
แลว ดูหัวขอถัดไปเพื่อเริม
่ ตนคนหา และลองดูวาคุณสามารถทราบขอมูลใดไดบาง
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6. เริ่มตนคนหา
ในหัวขอนี้จะแนะนําวิธีการคนหาอยางงายโดยใชหนาจอคนหา (Search Interface) หากคุณไม
คุนเคยกับการใชหนาจอนี้ คุณสามารถกลับไปดูที่หวั ขอ Search อีกครั้ง

พิมพคียเวิรดเพื่อคนหา
คุณสามารถคนขอมูลทุกอยางที่มีอยูใน Splunk ได โดยที่ไมตอ
 งมีความคุนเคยกับขอมูลใน
ดาตา เพราะการคนหานั้นทําไดอยางงายดาย เพียงแคพิมพคียเวิรด (Keyword) ลงไปในชอง
คนหา แลวกด “Enter” หรือคลิกลูกศรสีเขียวทายชองคนหา (Search Bar)
ในหัวขอที่แลว คุณไดลองคนหาจากกระดาน Summary Dashboard โดยคลิกที่ Source Type
(syslog) ใชตัวคนหา (Search) ตัวเดียวกันนั้นเพื่อคนหาประวัติการเขาใชงานลาสุด
1. พิมพหมายเลข IP Address ลงในชองคนหา เชน sourcetype=”syslog” ip
address เมื่อพิมพแลว ตัวชวยในการคนหาของ Splunk จะปรากฏขึ้นมา
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ตัวชวยการคนหาจะแสดงใหเห็นผลการพิมพลวงหนาหรือที่เรียกวา Typeahead หรือสวนของ
ขอความที่ตรงกับคียเวิรดที่คุณพิมพลงในชองคนหา และจะแสดงดาตาทีต
่ รงกับสิ่งทีค
่ ุณพิมพ
คนหา เมื่อคุณพิมพคําคนหาตอไป รายการผลการคนหาที่แสดงอยูก็จะอัพเดทใหตรงกับสิ่งที่
คุณพิมพไปดวย
ตัวชวยในการคนหา หรือที่เรียกวา Search Assistant จะแสดงจํานวนผลที่ตรงกันกับเงื่อนไขที่
คุณใชคนหา จํานวนนี้จะทําใหคุณทราบวา Splunk จะแสดงผลการคนหาเปนจํานวนเทาไร คํา
หรือขอความใดที่ไมมอ
ี ยูในดาตาจะไมแสดงใหเห็นในตัวชวยในการคนหานี้
คุณจะเห็นขอมูลใดอีกในตัวชวยคนหา
ในขั้นนี้ ยังไมตองสนใจหนาตางดานขวาที่อยูถัดจากขอความชวยเหลือ (Contextual Help) ตัว
ชวยคนหาจะมีประโยชนขึ้นเมื่อคุณเริ่มเรียนรูการเลือกใชภาษาสําหรับคนหา
และหากคุณไม
ตองการเปดตัวชวยคนหา คุณสามารถคลิก turn off auto-open และปดหนาตางโดยใชลูกศรสี
เขียวดานลางชองคนหา (Search Bar)
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2. ลองพิมพหาหมายเลข IP Address แลวกด “Enter” ระบบจะแสดงขอมูลประวัติการ
เขาใชงานของหมายเลข IP Address นั้น

แตละครั้งที่คุณคนหาขอมูล Splunk จะไฮไลทผลการคนหาที่ตรงกับขอความที่คุณพิมพในชองคนหา
3. ลองดูในผลการคนหา คุณจะเห็นคําหรือขอความที่เกี่ยวของกับดาตานั้น
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7. การเปลี่ยนชวงเวลา
ถึงตอนนี้ คุณนาจะคุนเคยกับการคนหาและใชเสนแสดงชวงเวลา (Timeline) แลว หรือหากยัง
ไมมั่นใจ
คุณสามารถกลับไปดูหัวขอกอนหนาที่วาดวยการคนหาและใชเสนแสดงชวงเวลา
(Timeline)
หัวขอนี้จะกลาวถึงการคนหาที่เจาะจงขึ้นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณพอจะทราบวากิจกรรม
ที่ตองการหานั้นเกิดขึ้นในชวงเวลาใด ใชเครื่องมือนี้เพื่อเจาะจงชวงเวลาคนหา จะทําใหหาได
เร็วขึ้น
เปดเมนูดร็อปดาวนเพื่อเลือกชวงเวลาและเปลี่ยนชวงเวลาใหเปน Other>Yesterday

เนื่องจาก Splunk จะคนหาจากขอมูลที่คุณมีอยูทงั้ หมด ดังนั้นคา Default ของชวงเวลาจะถูก
ตั้งไวเปน All time (คนหาทั้งหมด) หากคุณมีขอมูลจํานวนมาก การคนหาจากเงื่อนไขเวลานี้
จะทําใหทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชวง 15 นาทีที่ผานมา เมื่อคืนนี้ หรือสัปดาหกอน แสดงในผล
การคนหาทั้งหมดและใชเวลานาน กวาที่คุณจะไดขอมูลทีต
่ องการจริงๆ
เมื่อเลือกชวงเวลาแลว ระบบจะคนหาจากขอมูลในชวงเวลานั้น
อัตโนมัติ กรุณากด “Enter”

หรือหากไมมีการคนหาโดย
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Splunk ยังอนุญาตใหผูใชเลือกชวงเวลาตามตองการไดเอง เพื่อคนหาหรือเลือกกิจกรรมที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลานั้นๆ
• Real-time แสดงผลการคนหากิจกรรมที่เกิดขึ้นตามเวลาจริงขณะนั้น เนื่องจากขอมูล
ในตัวอยางเปนการอัพโหลดเพียงครั้งเดียว การประมวลผลการคนหาแบบ Real-time จะ
ไมไดแสดงผลเลยในตอนนี้
เราจะกลับมาดูตัวเลือกนี้ในภายหลัง
กรุณาอานขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Real-time search และการแสดงของมูลนี้ไดใน Search and report
in real-time
• Custom time... ในหนาตาง Pop-up ที่แสดงขึ้นมาใหม คุณจะสามารถเลือกชวงวัน
และเวลาที่ตองการ หนาตางแบบ Real-time หรือเลือกใชภาษาคนหาได
ถึงตอนนี้ คุณจะสามารถคนหาแบบงายๆ ซึ่งจะแสดงผลการคนหาที่ตรงกับในกิจกรรมไดแลว นี่
เปนสวนหนึ่งของการใช Splunk เมื่อคุณเขาใจขั้นตอนนี้แลว กรุณาดูหัวขอถัดไปเพื่อศึกษาเรื่อง
ฟลดและการคนโดยใชฟล
 ด
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8. บันทึกการคนหา
ในหัวขอนี้ เราคาดวาคุณจะคุนเคยกับการคนหาโดยใชฟลดแลว ถาไมอยางนั้น คุณสามารถเขา
ไปในหัวขอกอนหนานี้ และทบทวนเรื่องการคนหาโดยใชฟลดได
ขั้นตอนนี้จะแสดงใหคุณเห็นวิธีงายๆ
คนหาในครั้งหนา

ในการบันทึกการคนหา

และการนําสิ่งที่บันทึกนี้ไปใช

หากมีสิ่งที่คุณตองคนดูทก
ุ ๆ เชา แทนที่จะตองตัง้ คาหรือพิมพใหมทก
ุ ครั้ง คุณสามารถเลือก
บันทึกการคนหาได
ตัวอยางที่ 1. คนหา errors ที่พบเมื่อวานนี้
error OR failed OR severe OR (sourcetype=access_* (status=404 OR status=500 OR
status=503))
1. คลิก “Actions” ดานบนชองคนหา (Search Bar)

2. เลือก “Save Search…” จากเมนูดร็อปดาวน
หนาตาง Save Search จะปรากฏขึ้น
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การคนหาที่บันทึกไวจะแสดงเงื่อนไขการคนหา ชวงเวลาที่เกี่ยวของกับการคนหา และชื่อของ
การคนหานั้น
3. ชื่อของการคนหา คือ Errors (Yesterday)
4. ที่ดานลางของ Search ไมตองแกไขเงื่อนไขการคนหา
5. ใช Time range (ชวงเวลาเดิม)
6. ใชการตั้งคา Share แบบเดิม
7. คลิก Finish จะยืนยันวาการคนหานั้นถูกบันทึกแลว

8. การคนหาที่คุณบันทึกไวจะเขาไปอยูใน รายการ Searches & Reports
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เนื่องจากชื่อของผลการคนหาที่บันทึกไวมีคําวา “Error” Splunk จึงจัดไวในเมนูยอยสําหรับ
Errors
จุดไขปลาสีเขียวที่อยูถด
ั จากการคนหาที่บันทึกแสดงวาการคนหานั้นอยูเฉพาะในบัญชี Splunk
ของคุณเทานั้น และขณะนี้ มีเพียงคุณเทานั้นที่สามารถเขาไปดูการคนหาที่ถูกบันทึกนั้นไวได
แตหากคุณตองการใหผูใชคนอื่นสามารถเขาไปใชงานไดเหมือนกัน
คุณสามารถเลือกใหเปน
Global saved search โดยดูรายละเอียดจาก “บทที่ 11 การบันทึกการคนหาและแชรผลการ
คนหา”
จัดการการคนหาและรายงาน
หากคุณตองการปรับเปลีย
่ นการคนหาที่บันทึกไว ใชเมนู Searches& Reports เพื่อเลือก
Manage Searches & Report เพื่อเขาไปที่หนา Splunk Manager ซึ่งจะแสดงการคนหา
และรายงานที่คุณไดรับอนุญาตใหเขาไปดูได คุณสามารถเลือกการคนหาของคุณจากในรายการ
เพื่อเขาไปยังหนาตางแกไข (Edit) ซึ่งคุณจะสามารถเปลี่ยนหรืออัพเดทเงือ
่ นไขการคนหา คํา
บรรยาย ชวงเวลา และตัวเลือกตางๆ ได
บันทึกและการแชรผลการคนหา
การบันทึกผลการคนหา จะแตกตางจากการบันทึกการคนหา คุณจะบันทึกผลการคนหาในกรณี
ที่คุณตองการเขามาดูผลการคนหาบางประเภทในอนาคต ดูขอมูลเพิ่มเติมไดจาก “บทที่ 11
การบันทึกการคนหาและแชรผลการคนหา”
คุณสามารถบันทึกการคนหาได
หากเขาใจขั้นตอนนี้ดีแลว
หลากหลายที่คุณสามารถใชคนหาสิ่งที่ตองการได

หัวขอถัดไปจะแนะนําวิธีที่
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9. การคนหาฟลด
หากคุณยังไมคุนเคยกับการใชเมนูคนหายอย ในหัวขอนี้เราจะแนะนําวิธีการคนหาฟลดที่ตรงกัน

การเทียบหาฟลดทต
ี่ รงกันคืออะไร
การเทียบหาฟลดทต
ี่ รงกัน (Field Lookups) คือการหาฟลดที่อยูในไฟลนอก ซึ่งอยูในรูปแบบ
ของ CSV โดยไฟลนั้นมีฟลดที่ตรงกับขอมูลในกิจกรรม (Event) ของคุณ การใชการคนหา
ขอมูลทีต
่ รงกันนี้จะทําใหคุณสามารถเพิ่มขอมูลสําคัญเขาไปในดาตาที่มีอยูและฟลดที่คนหาได
ตัวอยางที่จะทําใหคุณทราบวาจะใชฟงกชันคนหาฟลดทต
ี่ รงกัน
และเพิ่มคําบรรยายที่อยูใน
สถานะของ HTTP เขาไปในกิจกรรมในหนาเว็บไดอยางไร กรุณาดูหัวขอนี้

ฟลดนี้ไมมีในขอมูลของคุณ กรุณานําเขาขอมูลจากไฟลนอก
ตัวอยาง:
หากตองการดําเนินการตอ
กรุณาดาวนโหลดและแตกไฟล
product_lookup.csv.zip และใช Lookups Manager

CSV

นี้

1. ในเมนูของ Splunk ตรงมุมขวาบน คลิกเลือก “Manager”

คุณจะเขาไปในฟงกชัน Manager ของ Splunk
2. ใต Apps and knowledge คลิก “Lookups”
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เขาไปที่ Manager>Lookups

อัพโหลดไฟลทจ
ี่ ะใชเทียบ
ใน Manager เลือก “Lookups”
1. ตรงดานลางของ Actions คลิก “Add new” ตรงหัวขอ Lookup table files เขา
ไปที่ Manager > Lookups > Lookup table files เพื่อใหคุณสามารถอัพโหลด
ไฟล CSV เพื่อใชเพิ่มขอมูลเขาไปในฟลดที่มีอยู

2. ที่ Destination app เลือกเปน Search เพื่อให Splunk บันทึกไฟล lookup table
ไวในแอพพลิเคชั่น Search
3. ที่ดานลางของ Upload a lookup file เลือก browse หาไฟล CSV ที่ตองการนํามา
อัพโหลด
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4. ใต Destination Filename ตั้งชื่อไฟลวา product_lookup.csv ชื่อที่ตั้งนี้จะเปน
ชื่อทีค
่ ุณใชเรียกไฟลนี้ในการเทียบไฟล
5. คลิก “Save” เพื่ออัพโหลดไฟลที่ตอ
 งการคนหาฟลดทต
ี่ รงกันกับที่มีอยูใน Splunk เขา
ไปในแอพพลิเคชั่น Search ซึ่งคุณจะตองระบุกอนวาคุณตองการคนหาอะไร
6. กลับไปเมนู Manager> Lookups โดยคลิกจากลิงกทด
ี่ านบน

ระบุฟลดที่ตองการเทียบ
เขาไปที่ Manager> Lookups
1. ในหัวขอ Actions คลิก “Add New” ตรง Lookup definitions
คุณจะเขาไปที่ Manager > Lookups > Lookup table files ซึ่งคุณสามารถระบุฟลดที่
ตองการเทียบหาได

2. ตรง Destination app เลือก “search”
3. ตั้งชื่อการเทียบไฟลนี้วา product_lookup
4. เลือก Type เปน “File-based”
5. เลือก Lookup file เปน “product_lookup” (ชื่อตาราง lookup table ของคุณ)
6. ไมตองคลิกเลือก Configure time-based lookup และ Advanced options
7. คลิก “Save”
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Splunk จะรูแลววา product_lookup เปนการเทียบหาขอมูลที่ตรงกันจากไฟล

สิ่งที่ทําไดในขณะทีก
่ ําลังทําการคนหาอยู
Log ของเคเอสซีมต
ี ัวควบคุมหลายอยางที่คุณสามารถใชเพื่อจัดการการคนหา คําสั่งเหลานี้จะ
อยูใตชอ
 งคนหาเมื่อมีการคนหาขอมูลอยู ตัวควบคุมเหลานี้ประกอบดวย
•

•

•

•

•

•

•

•

Send to background (ปุมสีฟา): สงคําสั่งคนหาไปยัง “ดานหลัง” เมื่อคุณทํางาน
อยางอื่นไปดวย และสั่งใหระบบบอกใหคุณทราบวาการคนหาที่ดานหลังนั้นเสร็จสมบูรณ
แลว โดยคุณสามารถใชหนา Job เพื่อเขาไปดูการคนหาที่ดานหลัง
Pause/Resume (ปุมสีเหลือง): หยุดการคนหาที่กําลังดําเนินอยู จะมีประโยชนมาก
เมื่อคุณทําการคนหาที่ใชเวลานานและตองการหยุดไวชั่วคราว คลิกปุม Resume เพื่อ
คนหาตอหรือ Finalize เพื่อจบการคนหา
Finalize (ปุมสีเขียว): หยุดการคนหากอนที่จะเสร็จสมบูรณ Splunk จะแสดงผลการ
คนหาที่คนไดจนถึงเมื่อไดรับคําสั่งหยุด
คุณสามารถใชผลการคนหาที่ไดมานั้นมาทํา
รายงานได
Cancel (ปุมสีแดง): ยกเลิกการคนหาที่กําลังดําเนินอยูและลบผลการคนหาที่ไดมา
ทั้งหมด Splunk จะแสดงรายการคนหาที่ถูกยกเลิกไปอยูในหนา Jobs แตเนื่องจากผล
การคนหาถูกลบไปหมดแลว จึงไมมีลิงกใหเขาไปดูผลการคนหาเหลานั้นได
Create alert: คลิกเพือ
่ ระบุการแจงเตือนตามการคนหาของคุณ ระบบแจงเตือนจะไล
ดูการคนหาที่คุณบันทึกไว (ไมวาจะเปนตามชวงเวลาที่ตั้งหรือแบบ Real-time) เมื่อ
ระบบพบผลลัพธที่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณตั้งไวในการตั้งคาการแจงเตือน ระบบจะแจงให
คุณทราบ อานการสรางการแจงเตือนในคูมือนี้เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม
Add to dashboard: คลิกที่ปุมนี้หากคุณตองการสรางกระดาน Dashboard ตาม
ผลลัพธการคนหาที่ได และเพิ่มเขาไปในกระดาน Dashboard ใหม หรือที่มีอยูแลว ดู
Create and edit simple dashboards เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับกระดาน Dashboard
เพิ่มเติม
Save search: บันทึกการคนหา หากคุณตองการคนหาซ้ําใหมอีกครั้งโดยไมตองพิมพ
เงื่อนไขการคนหาใหมทั้งหมด ไปที่ Save searches and share search results เพื่อดู
ขอมูลเพิ่มเติม
Build report: หากคุณทําการคนหาที่ใชเวลานานและไมตองการรอจนการคนหาเสร็จ
สมบูรณเพื่อสรางรายงาน คุณสามารถคลิกที่ปุม Report Builder เพื่อสรางรายงาน
ลวงหนาไปกอน การคนหาจะยังคงดําเนินตอไปแมวาเราจะเริ่มใชงาน Report Builder
แลว และทายสุดรายงานนั้นจะแสดงผลของขอมูลทั้งหมดที่ระบบไดมา
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10. การเปลี่ยนชวงเวลาเพื่อคนหาในชวงเวลาที่ตองการ
ดวยระบบการเลือกชวงเวลาที่ยืดหยุนไดมากกวา คุณจึงสามารถสรางรายงานที่มีประโยชนมาก
ขึ้น เมื่อเทียบกับขอมูลทีม
่ ีอยูเดิม
ตัวอยางเชน คุณอาจตองการทราบวาระบบของคุณทํางานไดดีเพียงไรวันนี้ เมื่อเทียบกับการใช
งานเมื่อวานและวันกอน หรือคุณอาจจะสนใจวิเคราะหขอมูลในชวงเวลาหนึ่งใด เชน วิเคราะห
การเขาชมหนาเว็บ (Web Traffic) ในชวงเวลางาน หัวขอนี้จะอธิบายวิธีการระบุชวงเวลาใน
เงื่อนไขการคนหา โดยใช
• เมนูชวงเวลา (time range)
• หาจากเกาสุด (earliest) และ ลาสุด (latest)

เลือกชวงเวลาเพื่อระบุเปนเงื่อนไขการคนหา
ใชตัวเลือก time range picker ในเมนูดร็อปดาวนเพื่อระบุชวงเวลาที่คุณตองการคนหา หาก
คุณตองการระบุชวงวันดวยตนเอง เลือก Custom time… จากเมนูดร็อปดาวน จากนั้นเลือก
"Date" ในหนาตาง pop-up คุณสามารถเลือกชวงเวลาโดยพิมพเองหรือเลือกจากปฏิทินใน
หนาตาง pop-up ก็ได
ตัวอยางเชน หากคุณตองการทราบกิจกรรม (Event) ที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่สอง คือจาก
เดือนเมษายนถึงมิถุนายน คุณสามารถเลือกเปนชวงเวลาได

Selected date range: เมนูชวงเวลาจะระบุชวงเวลาที่คุณเลือก สังเกตวาเสนแสดงชวงเวลาจะ
แสดงดาตาที่อยูในชวงนั้นเทานั้น
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ระบุชวงเวลาที่ตองการเอง
1. จากตัวเลือก time range picker เลือก Custom time…
2. เลือก Relative จากตัวเลือก Range Type
3. ใสวันและเวลาเริ่มแรกสุดที่ตองการคนหา

หมายเหตุ: คุณสามารถใชหนาตางนี้ดูภาษาที่ใชในการคนหา (Search Language equivalent) ของเวลา
เริ่มแรกสุดที่ตองการคนหา และชวงเวลาที่มีผล (Effective range) ซึ่งจะแปลงขอมูลนั้นมาเปนภาษาที่เขาใจได
งายแลว

ตัวอยางของการใชตัวเลือก Relative Time
ในตัวอยางดานลางนี้ เวลาปจจุบันคือ Wednesday, 05 February 2009, 01:37:05 PM และ
อยาลืมวา 24 ชั่วโมงไมไดหมายถึงยอนหลังไป 1 วันพอดีเสมอไป เนื่องจากอาจมีการปรับเวลา
ที่เรียกวา Daylight Saving Time
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11. การบันทึกการคนหาและแชรผลการคนหา
หลังจากที่คุณไดผลลัพธจากการคนหาแลว คุณอาจตองการบันทึกการคนหาไว เพื่อใหกลับมา
คนหาโดยใชเงื่อนไขเดิมซ้ําไดโดยที่ไมตอ
 งพิมพใหม หรือคุณอาจตองการบันทึกผลการคนหา
บางรายการไว เพื่อใหทีมไดกลับมาดูผลการคนหานั้นใหม ในหัวขอนี้เราจะอธิบายฟงกชันหลัง
การคนหาทั้งสองอยางนี้

ทําไมตองบันทึกการคนหา
ผูใชควรเขาใจประโยชนของการบันทึกการคนหาใน Splunk ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสําคัญมาก
เนื่องจากจะชวยนําเงื่อนไขตางๆ ในการคนหามาใชซ้ําอีกครั้ง (เมื่อคุณเลือกการคนหาที่บันทึก
ไวจากในดร็อปดาวน Searches & Reports)
คุณอาจบันทึกการคนหา เมื่อตองการ
•

•

•
•

ใหผูอื่นสามารถคนหาดวยเงื่อนไขเดียวกันนี้ไดโดยงาย เมื่อคุณบันทึกการคนหา
คุณสามารถตั้งคาสิทธิ์การเขาใชงานเพื่อใหผูอื่นสามารถเขามาที่การคนหาที่บันทึกไวนี้
ดวย
ตั้งคาการแจงเตือน การแจงเตือน (Alert) คือการคนหาที่ไดบันทึกไว และทํางานโดย
อัตโนมัติหรือตามเวลาที่ตงั้ ไว เมื่อการคนหาที่กําหนดเวลาไวลวงหนานี้คนเจอเงื่อนไขที่
ตรงตามกําหนดไว ระบบจะแจงเตือนใหผูใชทราบ
เพิ่มการคนหาลงในกระดาน Dashboard การคนหาที่บันทึกไวจะถูกนํามาสรางเปน
แผนภูมิ ตาราง หรือรายการกิจกรรม (Event) อยางงายในกระดาน Dashboard
ตั้งคาดัชนีสรุป (Summary Index) ซึ่งจะทําใหการคนหาจากกลุมดาตาใหญๆ เปนไป
ไดรวดเร็วขึ้น โดยใชการคนหาที่ถูกบันทึกไวนี้

จะบันทึกการคนหาไดอยางไร
หากคุณตองการบันทึกการคนหาที่ใหผลนาสนใจ เพื่อเก็บไวใชในวัตถุประสงคใดวัตถุประสงค
หนึ่งตามที่ไดกลาวไวขางตน การบันทึกการคนหาผานหนาเว็บ Splunk Web UI สามารถทําได
งายๆ เมื่อกําลังดําเนินการคนหา หรืออยูในขั้นตอน Finalized หรือการคนหาเสร็จสมบูรณแลว
คุณยังสามารถใช Manager หรือ savesearches.conf เพื่อเพิ่มการคนหาที่บันทึกไวเขาไปใน
Splunk นอกจากนั้นยังสามารถกําหนดการคนหาทีบ
่ ันทึกไวไดเองใน savesearches.conf ดวย
ดูหัวขอยอยตอไปนี้ เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
อยางนอยที่สุด ในการกําหนดการคนหาที่บันทึกไวจะตองมีเงื่อนไขการคนหา และชวงเวลาที่
ตองการคนหา ควรมีชอ
ื่ เรียกการคนหานั้น ซึ่งชื่อนีจ
้ ะแสดงอยูในดร็อปดาวนเมนู Searches &
Report หลังจากที่ไดบันทึกการคนหาไวแลว
หมายเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนการวางเมนูในแอพพลิเคชั่น เพื่อใหการคนหานั้นถูกบันทึกไวในเมนูหลัก (Toplevel) แทนที่จะอยูใน Searches & Reports กรุณาดูขั้นตอนการจัดการเมนูคนหาที่บันทึกไว ตอไปนี้
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บันทึกการคนหาที่กา
ํ ลังดําเนินอยู เสร็จสมบูรณแลว หรือ Finalized อยู
เมื่อคุณทําการคนหาใน Search คุณสามารถ
•
•

•

คลิกลิงก “Save search” ที่แสดงอยูดานบนของสถานะการคนหา เพื่อเปดไดอะล็อก
Save search
คลิกที่ “Add to dashboard” หรือ “Create alert” เพื่อแสดงหนาตางบันทึกการ
คนหากอนที่จะเลือกเพิ่มการคนหานั้นลงในกระดาน Dashboard หรือสรางการแจงเตือน
จากผลการคนหานั้น
เลือก “Save search” จากเมนู Action เพื่อเปดหนาตางบันทึกการคนหา

หนาตางขั้นตอนการบันทึกจะแสดงเงื่อนไขการคนหา (Search string) และชวงเวลา (แสดงอยู
ในสวน relative time modifier) คุณสามารถแกไขขอมูลกอนที่จะบันทึก และสามารถตั้งชื่อ
การคนหานี้ไดดวย โดยชื่อจะปรากฏอยูในรายการ Searches & Reports หลังจากที่ไดบันทึกไว
แลว

Page 29 of 31

Centralized Log Hosting - User Manual - Thai Version 1.0

เพิ่มการคนหาที่บันทึกใหมเขาไปใน Manager
เมื่อคุณตองการบันทึกการคนหา เพียงเริ่มใชการคนหาและใชคําสั่ง Save Search เพื่อบันทึก
วิธีนี้จะชวยใหคุณทดสอบการคนหาไดกอนทีจ
่ ะบันทึกจริง
ถาหากคุณจะเขาไปที่ Manager คุณจะสามารถไปที่หนา Searches and report และคลิก
“New” เพื่อกําหนดและเพิ่มการคนหาที่บันทึกใหมเขาไป ซึ่งวิธีนี้จะทําใหคุณสามารถเพิ่ม
เงื่อนไขในการคนหาและเสนแสดงชวงเวลา (Timeline) โดยใช Relative time modifier
และชื่อการคนหา

วิธีเปลี่ยนรหัสผาน
หากตองการใชงาน Manager ล็อกอินเขาไปที่เว็บ Splunk และคลิก “Manager” ตรงมุมขวา
บน คลิก “Users and Authentication”
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คลิกตัวเลือก “User”

ใสรหัสผานใหมในชองใส Password และคลิกปุม “Save” เพื่อบันทึกขอมูล
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