របបៀប កែ Port សំរាប់

Wampp Serve សិ នប

Wampp server

1.

ត្រវូ Install

2.

បយើ ងត្រវូ ដឹងថាបរើវា ែុង និង អ្វ ី នឹងត្រវូ ប្វដ
ើ ច
ូ ខាងបត្ោមបដើមបីដង
ឹ អ្ំពីោរ ែុង នន Port ប ោះ

ើ យបយើ ង

a. Run Wampp Server
b. Click Apache Server
c. Run : Test Port80

3.

ប ើ យប ា ប់ អ្នែ ត្រវូ Exit

Wampp Server របស់ អ្ន ែ ។

4.

អ្ន ែចូលបៅែកនែងកដលអ្ន ែ Store បៅ Wampp

5.

អ្ន ែចូលបៅ

Server ប

Wamp

6. Click Folder Name: bin
7. Click Folder Name: Apache
8. Click Folder Name: Apache2.4.3
9. Click Folder Name: Conf
10. RightClick File Name: httpd or File conf
httpd

ោះ ។

បេអ្ន ែត្បក

លជាមានFile

conf

( បបើសិនជាអ្ន ែមិនមាន

បយើ ងអាចបបើវាជាមួយអ្ន ែ

Notepad ++ or

ែមមវ្
ិ កី សែងបេៀរបាន)។

11. ប

ើ យអ្ន ែត្រវូ ត្បូ port

File

80  Port កសែងៗ ដូចជាអ្ន ែដាែ់ port 8000

12. ប

ើ យបបើអ្នែបបើែបៅ

NotePad++

អ្ន ែអាចរែ

port

ប ោះបាន បៅLink េី ៦២,៦៣ និង

២២១ ។

13.សូមអ្ន ែបមើលរូបភាពខាងបត្ោមែនុងោរដូ port Wampp server:

14.

ប ើ យប ា ប់ មែបយើ ងត្រវូ ចូលបៅែនង wamp

15.

Rightclick

File

name:

Notepade++ or ែ៏ែមមវ្ិ ម
ី ួយចំនន
ួ បេៀរ
16.

sever

wampmanager(អ្ន ែត្រវូ បបើែវាជាមួយនឹង
)។

ប ើ យប ា ប់ មែបយើ ងត្រវូ find រែពាែយថា Localhost

( Shutcute: Ctrl + F)

17.

ប ើ យអ្ន ែត្រវូ

replace

វាបៅជាប្មោះ

port

កដលអ្ន ែបានកែវាប ោះ

(Ex:

Localhost:8000 )
18.
Click Replace all. And Close Notepade++.
19.
ប ើ យអ្ន ែត្រវូ ចូល wamp មដងប់ េៀរប ើ យ rightclick file name:
wampmanager
20.
អ្ន ែបបើវាជាមួយនឹង Notepade++
21.

កសវ ងរែ បៅប្មោះ

អ្ន ែបានកែប ោះ ។ (Ex:

22.
23.

localhost

ប ើ យបតូរវាបៅជា

Localhost:ប្មោះportកដល

localhost:8000).

U click replace all and Close Notepade++ is Finish .
អ្ន ែបមើលរូបភាពននោរ ដូ សរ ដូចខាងបត្ោមបនោះ ៖

24.

ប ា ប់ មែអ្ន ែបបើបៅែមមវ្
ិ ី Wampp

Server

25.

ប ើ យ Restart

ើយ ។

Serves វានឹងបដើ ប

សូ មអ្គុណ!
បបើសិនជាបោែអ្ន ែមានបញ្ហា ឬចំងល
៉ ់ សូ មទាែ់ េងខ្បា
ុំ េ តាម៖
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