មមមរៀនទី១: ម្វើមោយ boot មលើ Linux មលផឿន

ដំម

ង
ើ Linux ចុចមមើលវ ីមដអូ

លីនុចមិនទទួលផលប៉ា៉ះប៉ា ល់ខ្លំង នន“bogging down‖ ដូចគ្នបដដល window ទទួលម
គឺមៅ មពលដដលអបកបនដំម

ើង រាប់ រយកមមវ ិ្ី មៅមលើរបពនន័ កុំ ពយូរទ័ រ ។ ម

៉ះមទ

៉ះបី ជាយ៉ា ង

ណា អបកមរបើ របស់ លីនុច បនរបប់មោយដឹងថា (ោចជាអបកកបុងចំ មណាមពួ កមគ) វាដែង
ដែរែូវការមដើមផីដសវងរកវ ិ្ីថ្ីម ម្វើមោយរបពនន័របស់ពួកមគ ដំម
របសិនមបើអបកមានមគ្នល បំ

ើ រការបនមលឿនជាងមុន ។

ងចាប់មផឋើម នូវមលផឿនមលឿនបំផុែ មពលដដលអបកសំលឹង

មមើលនូវមលផឿន boot របស់អបក វារបដែលជាការរបមសើរបំផុែននការចាប់មផឋើម ។
បិទមសវា

ង
ំ អស់

បិទ
នូវមសវាណាដដលមិនរែូវការ និ ង រាល់កមមវ ិ្ីដំម
ដំម

ើ រការ រគប់របពនន័

ើ រការ មានភាពសាមញ្ដ ដដលោច

ំងអស់ ។ វាជាការលអមួយ មពលដដលមាន system ខ្ល៉ះ រែូវការ

load upon bootup មរបើ មពលមវលាខ្លីបំផុែ កបុងមពលដំ ម ើ រការ ។ជាការរបកដណាស់ នូវ
មពលដដលអបកដសវងរកកមមវ ិ្ិ ចាប់ មផឋើម startup មដើមផីរែួែពិនិែយមែើយរបសិនជាអបក ចង់
uncheck នូវកមមវ ិ្ី មផេងៗ ដដលអបក រែូវការ bootup ។ របសិនជាអបកមាន ការសនេំសំនច
ម

៉ះ អបក ោចម្វើការdisable រាល់មសវារបស់ system ពិែរបកដ និងdisable kernel drivers

ដដលអបកមិនរែូវការ ។ ដែមបើសិន ជាអបកមិនចង់ ដឹង ពី វ ិ្ី ម្វើមន៉ះឬមិនចង់ដឹងពីលទនផល
របស់ Google ដដលបនម្វើ ម

៉ះវាជាការលអចំម

ការបនលអ
មរជើសមរ ើសLightweight Alternatives

៉ះservices និងdrivers ។ ជាdefault វាដំម

ើរ
។

មែើមានមសវាដដលអបកដាច់ខ្ែរែូវការដដរឬមទ ? មបើមានករ

ី មន៉ះមកើែម

ើង ខ្

ៈម

៉ះ

អបករបដែល ជាចង់ ដសវងរកមៅកបុង lightweight alternatives មរចើ នជាងកមមវ ិ្ីមផេង ដដល
ផឋល់មោយអបក នូវមសវា ដដលអបករែូវការ ។ រមបៀបមន៉ះអបកមិនចាំបច់ម្វើការល៉ះបង់ ភាព
ងាយស្សួលមដាយ disable មសវាម

៉ះ

ំងស្សុងមទ ដែអបកនូវដែោច បមងកើនមពលមវលា boot

បដនទមមទៀែ ។ ជាទូមៅ ការផ្លលស់រម
ួ មាន switching your desktop environment មៅកាន់
LXDE

ឬ

lightweightalternatives

រកា

update

update ជាការសំខ្ន់ណាស់ ពីមរ

មផេងមទៀែ

។
ជានិចច

៉ះវាជាការងារមួយដ៍របមសើរ សំរាប់អបកមិនធ្លលប់មរបើរបស់

លីនុច ។ ការដបងដចកជាដផបករបស់លីនុចមដើមផី update រាល់សមសភាពរបស់ system មែើយ
និងកមមវ ិ្ី ដដលបនដំម

ើង។ រួមមាន kernel ដដលវាមានសារៈសំខ្ន់កុងការ
ប
install update

។ ការងារ update មន៉ះោចរួម មានoptimizations និ ង ការផ្លលស់បូរមផេងៗដដលោចកាែ់
ឋ
បនទយមពលមវលា boot ។

សំោចនូវ ហ្វវល ដដលអែ់បនការ

ម្វើ
ការសំោែ system របស់អបករាល់មពល វានិងោចជួ យបដនទមមលផឿនកបុងមពល boot ។ មាន

tools មួយចំនួន ដូចជា command line ននUbuntu Tweak, ឬBleachBit វាោចជួយ អបកម្វើ
ការងារ មន៉ះបនសំោចនូវold cache filesមចញបន ។packages មិនរែូវការមែើយនិងold
backup kernels ដដលអបកមិនរែូវការវាមទៀែមទ។ ចំម

៉ះភាពរោក់រអួលដដល មកើែមាន មៅ

មលើ

នូវដែ

hard

drive

ដែ

system

upgrade

របស់អក
ប

boot

មលឿនជាងមុន

។

របស់អក
ប

Hardware

ការនិយយពីhard drives របដែលជាអបកចង់ពិនិែយម្វើការ upgrading នូវ hard drive របស់អបក
មៅកាន់មួយ មទៀែដដលមានមលផឿន RPM ខ្ពស់ជាងមលផឿនបញ្ូជ នទិនបន័យរបស់ SATA

ខ្ពស់ជាង (របសិនមបើមានភាជប់មកជា មួយមៅមលើmotherboard ) ឬ sold state drive ។ មបើសិន
ជាhard drive ដដលអបកកំពុង booting វាមានមលផឿនមលឿនជាងស្សាប់ម

៉ះលីនុច និង boot

កាន់លរអ បមសើរ ជាង មន៉ះមៅមទៀែ ។ មបើសិនជាអបកចូលចិែថវ ិ្ី មន៉ះមដើមផីម្វើការ upgrading នូវ
សមសភាព hardware មផេងមទៀែវាមានផលចំមនញយ៉ា ងមរចើន ។ មពលខ្ល៉ះ hardware វាមាន
រពំ ដដនកំ

ែ់មលផឿន ដែមានកមមវ ិ្ី មទ ។
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មមមរៀនទី២: Command បញ្ជ
ជ ifconfig

កយបញ្ជ
ជ ifconfig មរបើមដើមផី configure network interfaceមែើយវាក៍ជាជំែ៊រ នន interface
configurator ម

៉ះដដរ ។

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ រែូវបនមគមរបើរបស់យ៉ាងទូលំទូលាយ កបុងការម្វើ

មោយ network interface ដំម

ើ រការ និងបញ្ឈប់ដំម

ើ រការ ។

មៅកបុងអែទបទមន៉ះ មយើងនិ ងបងាាញ ៧ ចំនុច ននការមរបើរបស់ របស់

កយបញ្ជ
ជ ifconfig ៖

១. បងាាញ network setting នន Ethernet Adapter
កយ ifconfig មពលដដលមរបើមដាយគ្នបនអមថ្រភាជប់ ជាមួ យវានិ ងបងាាញពី ទិនបន័យបចចុបផនប

ដដលកំពុងដំម

ើ រការ នន interface ។ មបើសិនជាមានអមថ្រ ជាម្ម៉ះរបស់ interface ម

ភាជប់មកជាមួយ វាបងាាញទិនបន័យ

ំងអស់ដដលជា របស់ interface ម

# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:2D:32:3E:39:3B
inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::21d:92ff:fede:499b/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:977839669 errors:0 dropped:1990 overruns:0 frame:0
TX packets:1116825094 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2694625909 (2.5 GiB) TX bytes:4106931617 (3.8 GiB)
Interrupt:185 Base address:0xdc00
២. បងាាញ interface
# ifconfig -a
៣. disable interface
# ifconfig eth0 down

ង
ំ អស់ រួម

ង
ំ interface ដដលមិនដំម

ើ រការ

៉ះ ។

៉ះ

៤. Enable an Interface
# ifconfig eth0 up
៥. ផឋល់ ip-address សំរាប់ interface
ផឋល់ ip-address : 192.168.2.2 សំរាប់ interface eth0 ៖
# ifconfig eth0 192.168.2.2
បឋូរ Subnet mask របស់ interface eth0 ៖
# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0
បឋូរ Broadcast address របស់ interface eth0 ៖
# ifconfig eth0 broadcast 192.168.2.255
ផឋល់ ip-address, netmask និង broadcast កបុងមពលជាមួ យគ្នបសំរាប់ interface eht0 ៖
# ifconfig eth0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
៦. បឋូរ MTU

វានិងបឋូរ Maximum transmission unit (MTU) មៅជា XX ។ MTU គឺជាចំនួន octets អែិបរមា
របស់ interface ដដលោចដំ ម
transmission គឺ ១៥០០ ។

ើ រការ បញ្ូជ នមួយដង ។ សំរាប់ ethernet ចំនួន Maximum

# ifconfig eth0 mtu XX
៧. Promiscuous mode
ជាជំហ្វ៊នដំបូង មពលដដល network card ទទូល packet វានិងរែួែពិនិែយ packet ម
របស់ខ្ួន។មបើ
ល
សិនជា មិនដមន interface card ម

៉ះ និង drop packet ម

កបុង premiscuous mode ចំម ៉ះ card មិន drop packet ម
ំងអស់ ដដលឆលងកាែ់ network card ។

៉ះជា

៉ះមចាល ។ប៉ាុដនឋមៅ

៉ះមទ ។វាជំនួស ទទួល រគប់ packet

រែូវមានសិទិន Superuser privilege មដើមផី set interface ម

៉ះមោយមៅកបុង premiscuous mode
។ ជាទូមៅ Tool ដដលសំរាប់ម្វើការ monitor network គឺមរបើ premiscuous mode មដើមផី capture
packet មែើយ សំរាប់ analyze network traffic ។
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះនិង ដាក់ interface មោយមៅកបុង premiscuous mode ៖

# ifconfig eth0 promisc
ឧ

ែរ

៍ បនថមទៀែមន៉ះនិង ដាក់ interface មោយមៅកបុង normal mode ៖

# ifconfig eth0 -promisc
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មមមរៀនទី៣: Command បញ្ជ
ជ chmod មរបើមលើ Linux
វាមាន ៣ និ មិែស
ថ ញ្ជដ មផេងគ្នបកបុងការមរបើ របស់ជាមួ យ chmod ៖
– u មានន័យថា សំរាប់ user
– g មានន័យថា សំរាប់ group
– និង o សំរាប់ អវីមផេងៗមទៀែ
ចំម

៉ះនិមិែថសញ្ជដ សំរាប់ផឋល់សិទិនមផេងៗគ្នប មាន ៣ ដូចខ្ងមរកាម ៖

– r សំរាប់ផល
ឋ ់សិទិន read
– w សំរាប់ផល
ឋ ់សិទិន write
– x សំរាប់ផល
ឋ ់សិទិន execute
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ និងបងាាញពីរមបៀបមរបើ និមិែស
ថ ញ្ជដបងាាញជាមួយ

កយបញ្ជ
ជ

chmod ៖
១. បដនទមឯកសិទិស
ន រា
ំ ប់ file/ directory
មដើមផីបដនទមឯកសិទិន មយើងរែូវមរបើ និមិែស
ថ ញ្ជដ បដនទមសិទិន ដូចឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ

និងម្វើការបដនទមសិទិន execute សំរាប់ user ៖
$ chmod u+x filename
២. បដនទមសិទិមន រចើនសំរាប់ file/ directory
មរបើ comma មដើមផីមរៀបចំផឋល់សិទិនជាមរចើន ៖
$ chmod u+r,g+x filename
៣. ដកសិទិមន ចញពី file/directory
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ និងបងាាញពីការដកសិទិន read write មចញពី user ៖

$ chmod u-rx filename

៤. បឋូរសិទិន

ង
ំ អស់សរា
ំ ប់ file/directory

ខ្ងមរកាមមន៉ះនិងបងាាញពី ការ ផឋល់សិទិន execute privilege សំរាប់ user group និង សិទិន
មផេងមទៀែ ៖
$ chmod a+x filename
៥. ម្វើការផឋលស
់ ិទិដ
ន ូចគ្នប ចំម

៉ះ files មផេងគ្នប

មបើ សិនជាអបកចង់បូរសិ
ឋ
ទិរន បស់ file មោយដូចគ្នបនិងសិទិនរបស់ file មួយមផេងមទៀែ អបកោច
មរបើជំមរ ើសដូចខ្ងមរកាម ។ កបុងឧ
ទិនរបស់ file 1 ដដរ ។

ែរ

៍ មន៉ះ សិទិនរបស់ file 2 និ ងរែូវបឋូរមោយដូ ចសិ

$ chmod –reference=file1 file2
៦. ផឋលស
់ ិទិរន គប់ files

ង
ំ អស់ដដលនូវខ្ងមរកាម directory

មរបើជំមរ ើស -R មដើ មផីបូរសិ
ឋ
ទិនដូចខ្ងមរកាម ៖
$ chmod -R 755 directory-name/
៧. ផឋលស
់ ទ
ិ ិរន ែឹមដែ execute សំរាប់ directory
មៅកបុង directories មួយចំនួន មបើសិនជាអបកមាន multi sub-directory មែើយនិង file ម ៉ះ
កយបញ្ជ
ជ ែមៅមន៉ះ និងផឋល់សិទិនរែឹមដែ execute សំរាប់រគប់ sub-directory ំងអស់ ដដល
មានមៅកបុង directory បចចុបផនប ។
$ chmod u+X *
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ៤ :Command បញ្ជ
ជ SSH
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៤: Command បញ្ជ
ជ SSH សរមាប់ Linux

១. បងាាញពីកំដ

នន SSH client

មពលខ្ល៉ះវាមានសារៈសំខ្ន់ចំម

៉ះការកំ

របស់វា និងបងាាញពី មលខ្ននកំដ

ែ់ពីកំដ

ននSSH client ដដលអបកកំពុង មរបើ

ដូចែមៅមន៉ះ។ចូរចំណាំថាលីនុចវាមានការែភាជប់ជា

OpenSSH ។
[root@chaitik ~]# ssh -V
OpenSSH_5.3p1, OpenSSL 1.0.0-fips 29 Mar 2010
២. Login មៅកាន់remote host
ទី១ . ជាមលើកដំបូងមពលអបកLogin ពីlocalhost មៅកាន់remotehost និងបងាាញពីhost key
ដដល វា រកមិនម

ើញមែើយអបកោចclick មដើមផីបនថមៅមទៀែ។

កយhost key របស់remote

host វានិងបដនទមមៅខ្ងមរកាមdirectory .ssh2/hostkeys ដូចខ្ងមរកាម៖
[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62
The authenticity of host ‗203.223.42.62 (203.223.42.62)‘ can‘t be established.
RSA key fingerprint is 40:41:ed:3c:92:9a:49:0f:7b:05:49:f1:65:c0:77:fa.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ‗203.223.42.62‘ (RSA) to the list of known hosts.
root@203.223.42.62‘s password:
Last login: Mon Sep 10 08:41:42 2012 from 203.223.42.5
[root@localhost ~]#
ទី២. ជាមលើកទី២មពលដដលអបកម្វើការlogin មៅកាន់remote host ពីlocalhost វានិងបងាាញ
prompt សួររកpassword សំរាប់remote host key ដូចខ្ងមរកាម៖
[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62
root@203.223.42.62‘s password:
Last login: Mon Sep 10 09:34:06 2012 from 203.223.42.61
[root@localhost ~]#
៣. បញ្ូជ នហ្វវលto/from មៅកាន់remote host

ការមរបើរបស់មផេងមទៀែននssh clientគឺការថ្ែចំលងហ្វវលfrom/to មៅកាន់remote host

មដាយមរបើ

កយបញ្ជ
ជ scp ដូចខ្ងមរកាម៖

– ទី១ថ្ែចំលងហ្វវល ពី remotehost មៅកាន់localhost ៖
localhost$scp jsmith@remotehost.example.com:/home/jsmith/remotehostfile.txt
remotehostfile.txt
ទី2ថ្ែចំលងហ្វវល ពី localhost មៅកាន់remotehost ៖
localhost$scp localhostfile.txt
jsmith@remotehost.example.com:/home/jsmith/localhostfile.txt
៤. ម្វើការបងាាញពីDebug ននការែភាជប់របស់ SSH client
មពលខ្ល៉ះអបកក៍រែូវការបងាាញពីព៌ែមានdebugចំម

៉ះបញ្ជ
ា ការែភាជប់SSHជាមួយការមរបើ-v ៖

– ទី១មិនរែូវការព៌ែមានdebug៖
localhost$ ssh -l jsmith remotehost.example.com
warning: Connecting to remotehost.example.com failed: No address associated to the name
localhost$
– ទី២រែូវការបងាាញព៌ែមានdebug៖
locaclhost$ ssh -v -l jsmith remotehost.example.com
debug: SshConfig/sshconfig.c:2838/ssh2_parse_config_ext: Metaconfig parsing stopped at
line 3.
debug: SshConfig/sshconfig.c:637/ssh_config_set_param_verbose: Setting variable
‗VerboseMode‘ to ‗FALSE‘.
debug: SshConfig/sshconfig.c:3130/ssh_config_read_file_ext: Read 17 params from config
file.
debug: Ssh2/ssh2.c:1707/main: User config file not found, using defaults. (Looked for
‗/home/jsmith/.ssh2/ssh2_config‘)
debug: Connecting to remotehost.example.com, port 22… (SOCKS not used)
warning: Connecting to remotehost.example.com failed: No address associated to the name
៥. Escape Characterរបស់SSH ដូចជា SSH session, SSH session statistics
Toggle SSH Session:មពលដដលអបកloggedចូលមៅកាន់remotehostមដាយមរបើSSH ពី localhost
មែើយអបកចង់បូរទី
ឋ តំងមកកាន់localhostវ ិញមដើ មផីម្វើការងារខ្ល៉ះនិ ងរែ
remotehostវ ិញមដាយមិ នចាំបច់ ម្វើការdisconnect និងreconnect ម
– Login មៅកាន់ remotehost ពី localhost :
[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62
– មពលមន៉ះអបកកំពុងែភាជប់ជាមួយremotehost:

ើ យ។

ប់មៅកាន់

remotehost$
– កបុងខ្

ៈមន៉ះមដើមផីរែ

ប់ មៅកាន់localhostវ ិញសូមមរបើescape character ~មែើយនិងមរបើ

Control-Z។
មពលដដលអបកវាយសញ្ជដ~អបកនិងមិនម

ើញមានអវីមៅមលើscreenមទរែូែដល់មពលអបកវាយ

<Control-Z> មែើយpress enterដូចខ្ងមរកាម៖
[root@chaitik ~]# ssh -l root 203.223.42.62
root@203.223.42.62‘s password:
Last login: Mon Sep 10 09:40:24 2012 from 203.223.42.61
[root@localhost ~]# ~^Z [suspend ssh]
[2]+ Stopped ssh -l root 203.223.42.62
[root@chaitik ~]#
– មពលមន៉ះមយើងរែ
ដំម

ប់មកlocalhostវ ិញមែើយចំម

៉ះssh remotehost client sessionមៅដែ

ើ រការជាមួយunix background jobដដដល។

[root@chaitik ~]# jobs
[1]- Stopped ssh -l root 203.223.42.3
[2]+ Stopped ssh -l root 203.223.42.62
[root@chaitik ~]#
– មបើអបកចង់រែ

ប់មៅកាន់remote hostជាមួយSSH មដាយមិនចាំបច់មរបើpasswordមឋងមទៀែ

៖
[root@chaitik ~]# fg %1
ssh -l root 203.223.42.62
[root@localhost ~]#
SSH Session statistics:ចំម

៉ះបញ្ជ
ា មន៉ះវាដំម

ើ រការជាមួយSSH2 clientដូចខ្ងមរកាម៖

– Login មៅកាន់ remotehost ពី localhost:
localhost$ssh -l jsmith remotehost
– ជាមួយremotehostមរបើ ssh escape character ~ជាមួយនិងអកេរS មៅខ្ងមរកាយវានិង
បងាាញពីការមរបើរបស់statisticsរបស់SSH connection៖
remotehost$ [Note: The ~s is not visible on the command line when you type.]

remote host: remotehost
local host: localhost
remote version: SSH-1.99-OpenSSH_3.9p1
local version: SSH-2.0-3.2.9.1 SSH Secure Shell (non-commercial)
compressed bytes in: 1506
uncompressed bytes in: 1622
compressed bytes out: 4997
uncompressed bytes out: 5118
packets in: 15
packets out: 24
rekeys: 0
Algorithms:
Chosen key exchange algorithm: diffie-hellman-group1-sha1
Chosen host key algorithm: ssh-dss
Common host key algorithms: ssh-dss,ssh-rsa
Algorithms client to server:
Cipher: aes128-cbc
MAC: hmac-sha1
Compression: zlib
Algorithms server to client:
Cipher: aes128-cbc
MAC: hmac-sha1
Compression: zlib
localhost$
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មមមរៀនទី៥: មរបើរបស់ FTP និង SFTP មលើ Linux

FTP គឺជា File Transfer Protocol ចំដនកឯ SFTP គឺជា សុវែទិភាពរបស់ FTP ។ កបុងអែទបទមន៉ះ
មយើងនិងបងាាញពី រមបៀបភាជប់ និង login ចូលមៅកាន់ ftp server ពីចំងាយ សំរាប់ម្វើការ
download និង upload ឯកសារ មដាយមរបើ

កយបញ្ជ
ជ ftp ឬក៍ sftp ។ ជាទូមៅ

កយបញ្ជ
ជ ftp

រែូវបនអនុវែថន៍ជាមួយ sftp ។ ដូចមន៉ះមពលណាអបកមរបើ ftp អបកក៍ោចមរបើ sftp ជំនួសបន
។

១. ភាជប់មៅកាន់ FTP site
ម្វើការភាជប់មៅកាន់ ftp server មដាយមរបើ

កយបញ្ជ
ជ ftp ដូចខ្ងមរកាម ៖

$ ftp IP/hostname
or
$ ftp
ftp> open IP/hostname
អបកោចភាជប់មដាយផ្លធល់ មៅកាន់ host ជាមួយ IP ឬក៍ ម្ម៉ះរបស់ host ម
line ។ អបកោចមរបើ ftp prompt មែើយនិងមរបើ

៉ះ ពី command

កយបញ្ជ
ជ មដើមផីភាជប់មៅកាន់ remote host ។

វានិងសួររក user និង password មដើមផី login ។ មៅមលើ public domain FTP server អបកោចមរបើ
username ―anonymous‖ ជាមួយនិង ោសយដាឌន Email មែើយនិង password មដើមផីភាជប់ ។
២. មរបើ ftp មដើមផី download ឯកសារ
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ get មដើមផី download ឯកសារ ពី remote ftp server ៖

ftp> get FILENAME
អបករែូវមានសិទិនរគប់រគ្នន់ មដើមផី download យកឯកសារម

៉ះ ដូចជា ៖ binary ឬក៍ ascii

mode ។ មរបើ ascii mode មដើមផី transfer text file និង binary mode សំរាប់រគប់ files

ំងអស់ ។

អបកោច download និង save ម្ម៉ះ files មផេងពីម្ប៉ះមដើម ។ ឧ

ែរ

៍ download file

ម្ម៉ះ index.html និង save ម្ម៉ះជា my.html មៅមលើ local server ។
ftp> get index.html my.html
Fetching /home/groups/index.html to my.html
/home/groups/index.html 100% 2886 1.4KB/s 00:02
៣. បឋូរ mode ftp មៅជា ascii ឬក៍ binary
ចូលមៅកាន់ ftp Ascii mode ៖
ftp> ascii
200 Type set to A.
ចូលមៅកាន់ ftp binary mode ៖
ftp> binary
200 Type set to I.
៤. upload file មៅកាន់ ftp server
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ put មដើមផី upload file មៅកាន់ remote ftp server ៖

ftp> put filename
៥. ផ្លលស់បូរឋ remote និង local directory

ជាដផបកមួយពី ការ download និង upload file អបករបដែលជាចង់ផ្លលស់បូរឋ
remote directory ។ អបកោចមរបើ cd និង lcd ។
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ cd មដើ មផីបូរឋ current directory មៅកបុង remote server ៖

ftp> pwd
257 ―/myftpserver‖ is current directory.
ftp> cd dir1
250 CWD command successful. ―/myftpserver/dir1‖ is current directory.
ftp> pwd
257 ―/myftpserver/dir1‖ is current directory.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ lcd មដើ មផីបូរឋ current directory មៅកបុង local server ៖

ftp>
$ pwd
/home/sathiya/FTP
$ exit
exit
ftp> lcd /tmp
Local directory now /tmp
ftp> !

ំង local និង

$ pwd
/tmp
៦. បងាាញ content របស់ remote directory ពី FTP
មដាយមរបើ command ls / dir
ftp> ls
៧. FTP help
វាយ help ឬក៍ ? មដើមផីបងាាញពីម្ម៉ះ command ftp ៖
ftp> help COMMAND
៨. មរបើ command mget មដើមផី download multi files
mget សំរាប់ download multi files ពី ftp server ។ អបកោចមរបើសញ្ជដ „*‟ មដើមផី download multi
files ដូចជា *.html វានិង download រគប់ files html

ំងអស់ ។

ftp> mget *.html
Fetching /ftptest/features.html to features.html
/ftptest/features.html 100% 2256 2.2KB/s 00:01
Fetching /ftptest/index.html to index.html
/ftptest/index.html 100% 2886 2.8KB/s 00:01
Fetching /ftptest/othertools.html to othertools.html
/ftptest/othertools.html 100% 2282 2.2KB/s 00:01
Fetching /ftptest/samplereport.html to samplereport.html
/ftptest/samplereport.html 100% 15KB 7.3KB/s 00:02
Fetching /ftptest/usage.html to usage.html
/ftptest/usage.html 100% 2340 2.3KB/s 00:01
មដើមផីបងាាញម្ម៉ះ files មុនមពល download អបកោចមរបើ command mls ៖
ftp> mls *.html –
/ftptest/features.html
/ftptest/index.html
/ftptest/othertools.html
/ftptest/samplereport.html
/ftptest/usage.html
៩. Upload multi files ជាមួយ command mput
មរបើ mput មដើមផី upload multi files ជាមួយគ្នប ។ វាដំម
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ និង upload file *.html

server ៖
ftp> mput *.html

ើ រការដូចជា mget command ដដរ ។
ំងអស់ ពី local server មៅកាន់ remote

១០. Close ftp connection
ជាមួយ ftp prompt អបកោចភាជប់ មៅកាន់ server មផេងមទៀែបន កបុងករ

ី មន៉ះ អបកោចមរបើ

close command ៖

ftp> open ftp.your_server.com
Already connected to NNN.com, use close first.
ftp> close
221 Goodbye.
ftp> open ftp.your_server.com
Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ៦ :Command បញ្ជ
ជ cd
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៦: Command បញ្ជ
ជ cd របស់ Linux

ចំនុចទី១ . មរបើ CDPATH មដើមផីកំ

ែ់មូលដាឌនននកមនាមឯកសារ (base directory សំរាប់

កយ cd
មបើសិនជាអបកមរបើ cd សំរាប់ subdirectories អបកោចមរបើរបស់មដាយតងអមថ្រ CDPATH សំ
រាប់ម្វើជា parent directory មែើយមរបើ cd សំរាប់ចូលមៅកាន់ subdirectories ដូចខ្ងមរកាម ៖
[root@chaitik sokun]# pwd
/home/sokun
[root@chaitik sokun]# cd asterisk
-bash: cd: asterisk: No such file or directory
[Note: This is looking for mail directory under current directory]
[root@chaitik sokun]# export CDPATH=/etc
[root@chaitik sokun]# cd asterisk
/etc/asterisk

[Note: This is looking for mail under /etc and not under current directory]
[root@chaitik asterisk]# pwd
/etc/asterisk
មដើ មផីបូរមួ
ឋ យរយៈ មយើងោចបដនទមexport CDPATH=/etc មៅកាន់~/.bash_profile របស់អបក
។

ចំនុចទី២ . មរបើ cd alias
សំរាប់ ទំរង់ long directory មបើសិនជាអបកចង់រែ

ប់មកកាន់ directory មុនប ធ ប់ អបកោច

មរបើ cd ..\..\ ជាមួយ ពែុ ..\‘s វាោស្សយ័មៅមលើចំនួន directories ដដលអបកចង់រក ។
[root@chaitik ~]# mkdir -p /tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
[root@chaitik ~]# cd /tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
[root@chaitik deep]# pwd
/tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
[root@chaitik deep]# cd ../../../../
[root@chaitik structure]# pwd
/tmp/very/long/directory/structure
[root@chaitik structure]#
មដើមផីម្វើការជំនួសននការមរបើ cd ../../../.. មយើងោចតងអមថ្រដូចខ្ងមរកាម ៖
ទីមួយមយើងោចតងអមថ្រមដាយមរបើសញ្ជដ „.‟ ៖
[root@chaitik structure]# alias ..=‖cd ..‖
[root@chaitik structure]# alias …=‖cd ../..‖
[root@chaitik structure]# alias ….=‖cd ../../..‖
[root@chaitik structure]# alias …..=‖cd ../../../..‖
[root@chaitik structure]# alias ……=‖cd ../../../../..‖
[root@chaitik structure]# cd /tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
[root@chaitik deep]# …..
[Note: use ….. (five dots) to go up 4 directory level]
[root@chaitik structure]# pwd
/tmp/very/long/directory/structure
[root@chaitik structure]#
ទីពីរមយើងោចតងអមថ្រមដាយមរបើ „cd ..‘ ៖
[root@chaitik structure]# alias cd..=‖cd ..‖
[root@chaitik structure]# alias cd…=‖cd ../..‖
[root@chaitik structure]# alias cd….=‖cd ../../..‖
[root@chaitik structure]# alias cd…..=‖cd ../../../..‖
[root@chaitik structure]# alias cd……=‖cd ../../../../..‖
[root@chaitik structure]# cd /tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
[root@chaitik deep]# cd …..
-bash: cd: …..: No such file or directory
[root@chaitik deep]# cd…..
[Note: use cd….. to go up 4 directory level]
[root@chaitik structure]# pwd

/tmp/very/long/directory/structure
[root@chaitik structure]#
ចំនុចទី៣ . មរបើរបស់ mkdir និង cd
មពលខ្ល៉ះអបកោចបមងកើែ directory ថ្មី មែើយអបកមរបើ cd មដើមផីចូលមៅកាន់ directory ម
ខ្ងមរកាម ៖
[root@chaitik ~]# mkdir -p /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
[root@chaitik ~]# cd /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
[root@chaitik subdir3]# pwd
/tmp/subdir1/subdir2/subdir3
[root@chaitik subdir3]#
អបកោចបដនទម scripts មៅកាន់ .bash_profile មែើយនិង re-login ៖
[root@chaitik ~]# mkdircd /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
-bash: mkdircd: command not found
[root@chaitik ~]# vi .bash_profile
បដនទម script
function mkdircd () { mkdir -p ―$@‖ && eval cd ―\‖\$$#\‖‖; }
[root@chaitik ~]# mkdircd /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
-bash: mkdircd: command not found
[root@chaitik ~]# exit
re-login មឋងមទៀែ
[root@chaitik ~]# mkdircd /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
[root@chaitik subdir3]# pwd
/tmp/subdir1/subdir2/subdir3
[root@chaitik subdir3]#
ចំនុចទី ៤ . មរបើ “cd -‖ សំរាប់ចូលមៅកាន់ directories ពីរចុងមរកាយ ដូចខ្ងមរកាម ៖
# cd /tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
# cd /tmp/subdir1/subdir2/subdir3
# cd –
# pwd
/tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep
# cd –
# pwd
/tmp/subdir1/subdir2/subdir3
# cd –
# pwd
/tmp/very/long/directory/structure/that/is/too/deep

៉ះ ដូច

ចំនុចទី ៥ . មរបើ dirs, pushd និង popd
កយបញ្ជ
ជ បីមន៉ះ មរបើមៅកបុងឧ

ែរ

៍ ដូចខ្ងមរកាម ៖

– dirs: សំរាប់បងាាញ directory stack
– pushd: សំរាប់ Push directory ចូលមៅកាន់ stack
– popd: សំរាប់ Pop directory មចញពី stack មែើយមរបើ cd ចូលមៅកាន់វា
Dirs ដែងដែបងាាញពី directory បចចុបផនប មដាយភាជប់ ជាមួយខ្លឹមសារនន stack ម
directory stack មៅទំមនរក៍មដាយ ។
មរកាម ៖

៉ះជា

កយ dirs មៅដែបងាាញ directory បចចុបផនប ដូ ចខ្ង

# popd
-bash: popd: directory stack empty
# dirs
~
# pwd
/home/ramesh
មែើការមរបើ pushd និង popd យ៉ា ងដូចមមឋច ? ជាដំបូងមយើងនិងបមងកើែ directories
បមណា
ឋ ៉ះោសនបមួយចំនួន រួចមែើយ push ពូកវាមៅកាន់ directory stack ដូចខ្ងមរកាម ៖
# mkdir /tmp/dir1
# mkdir /tmp/dir2
# mkdir /tmp/dir3
# mkdir /tmp/dir4
# cd /tmp/dir1
# pushd .
# cd /tmp/dir2
# pushd .
# cd /tmp/dir3
# pushd .
# cd /tmp/dir4
# pushd .
# dirs
/tmp/dir4 /tmp/dir4 /tmp/dir3 /tmp/dir2 /tmp/dir1
[Note: The first directory (/tmp/dir4) of the dir command output is always
the current directory and not the content from the stack.]
directory ចុងមរកាយដដលមយើងបន push មៅកាន់ stack វានិងសទិែនូវខ្ងមលើបំផុែ (top) ។
មពលដដលអបកមរបើ popd វានិងមរបើ cd មៅកាន់ top directory entry មៅកបុង stack រួចមែើយ

លុបវាមចញពី stack មន៉ះ ។ ដូចបន បងាាញខ្ងមលើ មន៉ះ directory ចុងមរកាយ និងរែូវាបន

push មចញ មៅកាន់ stack គឺ /tmp/dir4 ។ ដូចមន៉ះនិ ង មរបើ popd ម

៉ះវា cd មៅកាន់ /tmp/dir4

និងលុបវាមចញពី directory stack ដូចបងាាញខ្ងមរកាម ៖
# popd
# pwd
/tmp/dir4
[Note: After the above popd, directory Stack Contains:
/tmp/dir3
/tmp/dir2
/tmp/dir1]
# popd
# pwd
/tmp/dir3
[Note: After the above popd, directory Stack Contains:
/tmp/dir2
/tmp/dir1]
# popd
# pwd
/tmp/dir2
[Note: After the above popd, directory Stack Contains: /tmp/dir1]
# popd
# pwd
/tmp/dir1
[Note: After the above popd, directory Stack is empty!]
# popd
-bash: popd: directory stack empty
ចំនុចទី ៦ . មរបើ “shopt -s cdspell‖
មយើងមរបើ shopt -s cdspell មដើមផីដកដរប typos មៅកបុង

កយបញ្ជ
ជ cd ដូចបងាាញខ្ងមរកាម

មន៉ះ ៖

# cd /etc/mall
-bash: cd: /etc/mall: No such file or directory
# shopt -s cdspell
# cd /etc/mall
# pwd
/etc/mail
[Note: By mistake, when I typed mall instead of mail, cd corrected it automatically]
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មមមរៀនទី ៧ :Command VI និង VIM
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មមមរៀនទី៧: រកាទុកនិងមបើកឯកសារ
មរបើ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

កយបញ្ជ
ជ VI និង VIM

កយបញ្ជ
ជ VIM មន៉ះ មដើមផីរកា និង ពិនិែយមមើល ខ្លឹមសារម

ើងវ ិញរបស់ឯកសារ ។ មៅ

កបុងអែទបទមន៉ះ និងបងាាញ ដំ ម ើ រការរកាទុ ក និង រែួែពិនិែយមដាយមរបើ កយបញ្ជ
ជ VI និង
VIM ។ជាមួយ កយបញ្ជ
ជ VIM ោចមានសមែទភាពខ្ពស់កុងការរការទុ
ប
កនិ ងពិ និែយមមើ ល
ម

ើងវ ិញ ៖

១. ចាប់មផឋើមរការទុកមដាយ pressing q
២. ដំម

ើ រការដកសំរល
ួ និងសកមមភាព មៅខ្ងកបុង VIM

៣. បញ្ឈប់ការរការទុកមដាយ pressing q
៤. ពិនិែយមមើ លម

ើងវ ិញមៅខ្លឹមសារឯកសារ ដដលបនរការទុក មដាយ pressing @ ភាជប់

ជាមួយម្ម៉ះ
៥. ជំនួសមរចើនដងមដាយមរបើ press : NN @ ភាជប់ជាមួយម្ម៉ះ NN គឺបងាាញពីចំនួន

មរបើ VIM មដើមផីមរៀបចំខ្ឹម
ល សារតមលំដាប់ននឯកសារ
១. ចាប់មផឋើមមរបើហ្វវល sequence-test.txt មដើមផីមរៀបចំតមលំដាប់
$ vim sequence-test.txt
២. ចូលមៅកាន់ insert mode និង type “1 .”
Type: Esc i followed by 1.
$ vim sequence-test.txt

៣. Start the Recording and store it in register a.
Type: Esc q ភាជប់ជាមួយ a
q មានន័យថា ចាប់មផឋើមរកែ់រត
a មានន័ យថា រការទុកកបុងមពលកែ់ រត

មពលដដលអបកវាយ q a វានិងបងាាញ “recording‖ មៅខ្ងមរកាម
៤. ថ្ែចំលងពីប ធ ែ់ទី១ មៅកាន់ប ធ ែ់ទី២
Type: Esc yy ភាចប់ជាមួយ p



yy will copy the current line
p will paste the line that was just copied

$ vim sequence-test.txt
៥. ការបមងកើនចំនួន
មរបើ Control a
$ vim sequence-test.txt
៦. បញ្ឈប់ការកែ់រត
មរបើ q
វាយអកេរ q មដើមផីបញ្ឈប់ការកែ់រត
៧. កែ់រតសារម

ើងវ ិញចំនួន ៩៨ ដង

មរបើ 98@a
– មរបើ 98@a វាកែ់ រតសារម

ើងវ ិញចំនួន ៩៨ ដង

– @a មរបើ a ចំនួនមួយដង
ឧ

ែរ

កបុងឧ

៍ ទី២ មរបើ VIM មដើមផីជំនួសអមថ្រ មផេងពីគ្នប
ែរ

៍ មន៉ះ និងបងាាញពី ការមរបើ

កយបញ្ជ
ជ ដូ ចគ្នប ដែការបញ្ូច លទិ នបន័យមផេងគ្នប

– មរបើហ្វចល change-password.sql មុនមពលជំនួសអមថ្រ
$ vim change-password.sql
Annette
Warren
Anthony
Preston
Kelly
Taylor
Stiller
Dennis
Schwartz
– មរកាមពលកែ់រតអមថ្រមផេងគ្នបបញ្ូច លកបងហ្វ
វ ល change-password.sql
ុ

$ vim change-password.sql
ALTER USER Annette IDENTIFIED BY ‗Annette‘;
ALTER USER Warren IDENTIFIED BY ‗Warren‘;
ALTER USER Anthony IDENTIFIED BY ‗Anthony ‗;
ALTER USER Preston IDENTIFIED BY ‗Preston‘;
ALTER USER Kelly IDENTIFIED BY ‗Kelly ‗;
ALTER USER Taylor IDENTIFIED BY ‗Taylor‘;
ALTER USER Stiller IDENTIFIED BY ‗Stiller‘;
ALTER USER Dennis IDENTIFIED BY ‗Dennis‘;
ALTER USER Schwart IDENTIFIED BY ‗Schwart‘;
១. មបើកមមើលហ្វវល change-password.sql រែឹមដែម្ម៉ះ
$ vim change-password.sql
Annette
Warren
Anthony
Preston
Kelly
Taylor
Stiller
Dennis
Schwartz
២. ចាប់មផឋើមកែ់រតនិងរការទុក
មរបើ q a
– q ចាប់មផឋើមកែ់រត
– a ចាប់មផឋើមរការទុកកបុងខ្

ៈកំ ពុងកែ់ រត

– មពលដដលអបកមរបើ q a វានិងបងាាញពីព៌ែមានននការកែ់រតមៅ ប៊ូែុងខ្ងមរកាមរបស់ VI
៣. មរបើ Insert Mode មដាយវាយ ALTER USER
មរបើ I (Upper case i) ភាជប់ជាមួយ “ALTER USER ‖
ដាក់ចងអុល កូ នក

ុឋ រមៅកដនលងណាមួ យននប ធ ែ់ ទី១ ប ធ ប់មកវាយ i វានិងបងាាញអបកឃ្លល
ទី១ ននប ធ ែ់ មដាយមរបើ ALTER USER ។
៤. ថ្ែចំលង

កយប ធ ប់ ដូចជាម្ម៉ះ

មរបើ Esc w yw
– វាយ Esc ប ធ ប់មក វាយ w មដើមផីមៅកាន់
– yw, វានិងថ្ែចំលង

កយប ធ ប់ ដូចជាម្ម៉ះ

កយ

៥. មៅកាន់ប ធ ែ់ចុងមរកាយ មដាយមរបើ IDENTIFIED BY
មរបើ Esc A ភាជប់ជាមួយ ” IDENTIFIED BY ‗‖
– មរបើ Esc និង A មដើ មផីផ្លលស់បូរមៅកាន់
ឋ
ប ធ ែ់ ចុងមរកាយបំ ផុែ ប ធ ប់មកវាយ space
– រួចមែើយវាយ IDENTIFIED BY ‗

៦. Paste the copied Name
មរបើ Esc p
វាយ Esc រួចមែើយវាយ p មដើមផី Paste the copied Name
៧. បំមពញ quote មៅខ្ងចុង
មរបើ Esc A ភាជប់ជាមួយ „
វាយ Esc និង A មៅកាន់ប ធ ែ់ចុងមរកាយ និង វាយ „
៨. ចូលមៅកាន់ប ធ ែ់ប ធ ប់និងឈប់ការកែ់រត
មរបើ Esc j ភាជប់ជាមួយ q
– j មៅកាន់ប ធ ែ់ប ធ ប់
– q បញ្ឈប់ការកែ់រត

៩. ជំនួសអមថ្រមៅមលើប ធ ែ់
មរបើ 8 @ a
– ជំនួសការងារមន៉ះ ៨ ដង មរបើ 8 @ a
– @a ជំនួស “a‖ ចំនួន ១ ដង
– 8@a ជំនួស “a‖ ចំនួន ៨ ដង

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ៨ មរបើ :Command បញ្ជ
ជ grep
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៨: សារ:របមយជន៍មរបើរបស់ Command បញ្ជ
ជ grep
កផបញ្ជ
ជ មន៉ះ វាមានសារៈរបមយជន៍ ដល់អក
ប ជំ

ញ កបុងការមរបើ របស់ លីនុច ។
ជាដំបូង មយើងបមងកើែ ហ្វវល demo_file មដើមផីមរបើរបស់ ជាមួយ កយបញ្ជ
ជ grep ៖

$ cat demo_file
THIS LINE IS THE 1ST UPPER CASE LINE IN THIS FILE.
this line is the 1st lower case line in this file.
This Line Has All Its First Character Of The Word With Upper Case.
Two lines above this line is empty.
And this is the last line.
១. ដសវងរក

កយ (string) មៅកបង
ុ ហ្វវលឯក (single file)

មូលដាឌនរគឹ៉ះ ននការមរបើ

កយបញ្ជ
ជ grep មន៉ះ គឺ មដើមផីដសវងរក

កយ (string) ណាមួយ មៅ

កបុង ហ្វវល ដូ ចខ្ងមរកាមមន៉ះ ៖
Syntax:
grep ―literal_string‖ filename
$ grep ―this‖ demo_file
this line is the 1st lower case line in this file.
Two lines above this line is empty.
២. រែួែពិនិែយ

កយ (string) មៅកបងពែុ
ហ្វវល
ុ

Syntax:
grep ―string‖ FILE_PATTERN
មន៉ះក៍ជា មូលដាឌនរគឹ៉ះ មួយដដរ ននការមរបើរបស់
មយើងនិងថ្ែចំ
រក

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ ។ កបុងឧ

ែរ

៍ មន៉ះ

ង ហ្វវល demo_file មៅកាន់ demo_file1 ប ធ ប់មក មរបើ grep មដើមផីដសវង

កយ មៅកបុង ពែុហ្វវល ដូ ចខ្ងមរកាម ៖

$ cp demo_file demo_file1
$ grep ―this‖ demo_*
demo_file:this line is the 1st lower case line in this file.
demo_file:Two lines above this line is empty.
demo_file:And this is the last line.

demo_file1:this line is the 1st lower case line in this file.
demo_file1:Two lines above this line is empty.
demo_file1:And this is the last line.
៣. មរបើ

កយបញ្ជ
ជ ជាមួយ ជំមរ ើស grep -i

Syntax:
grep -i ―string‖ FILE
ជាមួយនិង ជំមរ ើសមន៉ះ មយើងោចដសវងរក string/pattern ។ ដូមចប៉ះ វាោចដសវងរក

កយ ដូច

ជា “the‖, ―THE‖ មែើយនិង “The‖ ដូចខ្ងមរកាម ៖
$ grep -i ―the‖ demo_file
THIS LINE IS THE 1ST UPPER CASE LINE IN THIS FILE.
this line is the 1st lower case line in this file.
This Line Has All Its First Character Of The Word With Upper Case.
And this is the last line.
៤. ដសវងរកកមនាមនន

កយ មៅកបង
ុ ហ្វវល

Syntax:
grep ―REGEX‖ filename
ជាមួយជំមរ ើសមន៉ះ វារែូវបនមគ មរបើ របស់មរចើន កបុងការដសវងរក កមនាមនន
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាម មន៉ះ និងដសវងរក កមនាមនន

បញ្ចប់ជាមួយ

កយចាប់មផឋើមពី

កយ មៅកបុង

កយ “lines‖ និង

កយ “empty‖ ដដលមានមៅកបុង ហ្វវល demo_file ៖

$ grep ―lines.*empty‖ demo_file
Two lines above this line is empty.
៥. រែួែពិនិែយ

កយមពញ ឬក៍ not for sub-strings មដាយមរបើ grep -w

កបុងឧ ែរ ៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ និ ងបងាាញពីការដសវងរក កយ “is‖ មដាយមរបើ កយបញ្ជ
ជ
grep ។ មពលដដល អបក ដសវងរក កយ “is‖ មដាយគ្នមនជំមរ ើសអវី វានិងបងាាញ “is‖ ―his‖,
―this‖ វាមានន័យថា substring គឺ ―is‖ ៖
$ grep -i ―is‖ demo_file
THIS LINE IS THE 1ST UPPER CASE LINE IN THIS FILE.
this line is the 1st lower case line in this file.
This Line Has All Its First Character Of The Word With Upper Case.
Two lines above this line is empty.
And this is the last line.
ជាមួយ ឧ

ែរ

៍ បនថមទៀែមន៉ះ មយើងនិងមរបើជំមរ ើស grep -iw មដើមផីដសវងរក

កយ “is‖ ៖

$ grep -iw ―is‖ demo_file
THIS LINE IS THE 1ST UPPER CASE LINE IN THIS FILE.
this line is the 1st lower case line in this file.
Two lines above this line is empty.
And this is the last line.
៦. បងាាញប ធ ែ់before/after/around មដាយមរបើជំមរ ើសgrep -A, -B and -C
អបកមរបើ grep ជាមួយហ្វវលដដលមានទំែំ្ំវានិងមានសារៈរបមយជន៍មដើមផីបងាាញប ធ ែ់
មួយចំនួន មៅខ្ងមរកាយ។ ដូមចប៉ះអបកោចមរបើ grep មិនរែឹមដែបងាាញពីប ធ ែ់ដដលបន
ដសវងរកប៉ាុមណាត៉ះមទ ដែវាោចបងាាញពីប ធ ែ់ដដលនួ វជុំ វ ិញដូ ចជា the lines after/before/
around ។
ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះនិងបមងកើែហ្វវលម្ម៉ះdemo_text ៖

$ cat demo_text
4. Vim Word Navigation
You may want to do several navigation in relation to the words, such as:
* e – go to the end of the current word.
* E – go to the end of the current WORD.
* b – go to the previous (before) word.
* B – go to the previous (before) WORD.
* w – go to the next word.
* W – go to the next WORD.
WORD – WORD consists of a sequence of non-blank characters, separated with white space.
word – word consists of a sequence of letters, digits and underscores.
Example to show the difference between WORD and word
* 192.168.1.1 – single WORD
* 192.168.1.1 – seven words.
៦.១បងាាញN ប ធ ែ់ប ធ ប់ពីរកម

ញ
ើ

កយN lines after match

មរបើជំមរ ើស -A មដើមផីបងាាញN ប ធ ែ់៖
Syntax:
grep -A <N> ―string‖ FILENAME
ជាឧ

ែរ

៍ បងាាញ៣ប ធ ែ់ប ធ ប់ពីរកម

ើញ

កយ៖

$ grep -A 3 -i ―example‖ demo_text
Example to show the difference between WORD and word
* 192.168.1.1 – single WORD
* 192.168.1.1 – seven words.
៦.២បងាាញN ប ធ ែ់មុនមពលដដលរកម
មរបើជំមរ ើស -B មដើមផីបងាាញN ប ធ ែ់៖
Syntax:
grep -B <N> ―string‖ FILENAME

ើញ

កយ N lines before match

$ grep -B 2 ―single WORD‖ demo_text
Example to show the difference between WORD and word
* 192.168.1.1 – single WORD
៦.៣បងាាញN ប ធ ែ់កងមពលដដលកំ
ពុងរក កយ N lines around match
ុប
មរបើជំមរ ើស -C មដើមផីបងាាញពីប ធ ែ់ ំងbefore & after ៖
$ grep -C 2 ―Example‖ demo_text
word – word consists of a sequence of letters, digits and underscores.
Example to show the difference between WORD and word
* 192.168.1.1 – single WORD
៧. ដសវងរកមដាយមរបើGREP_OPTIONS
មរបើgrep មដើមផីបងាាញរគប់ប ធ ែ់ពីហ្វវលជាមួយ pattern / string ។មបើសិនជាអបកចង់ម្វើការ
កែ់សំគ្នល់
ដផបកណាមួយមៅរគប់ប ធ ែ់ដូមចប៉ះមយើងោចជំមរ ើសមន៉ះ។
$ export GREP_OPTIONS=‘–color=auto‘ GREP_COLOR=‘100;8′
$ grep this demo_file
this line is the 1st lower case line in this file.
Two lines above this line is empty.
And this is the last line.
៨. មរបើជំមរ ើសgrep -r មដើមផីដសវងរករគប់ហ្វវល
មពលដដលអបកចង់ដសវងរករគប់ហ្វវល

ំងអស់ជាមួយនិងកមនាមហ្វវលដដលកំពុងសទិែ

មៅនិងកមនាមហ្វវលរង
មយើងរែូវមរបើជំមរ ើស -r ។ឧ

ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះនិងដសវងរក

កយ“ramesh‖ ពី រគប់ហ្វវល

ដដលកំពុងសទិែមៅនិងកមនាមហ្វវលរង
$ grep -r ―ramesh‖ *
៩. មរបើជំមរ ើសgrep -v
មរបើជំមរ ើសមន៉ះមដើមផីបងាាញប ធ ែ់ណាដដលមិនមានstring/pattern ដដលបនកំ

ែ់។

$ grep -v ―go‖ demo_text
4. Vim Word Navigation
You may want to do several navigation in relation to the words, such as:
WORD – WORD consists of a sequence of non-blank characters, separated with white space.
word – word consists of a sequence of letters, digits and underscores.

Example to show the difference between WORD and word
* 192.168.1.1 – single WORD
* 192.168.1.1 – seven words.
១០. បងាាញប ធ ែ់ជាមួយstring/pattern ដដលរកមិនម

ើញ

Syntax:
grep -v -e ―pattern‖ -e ―pattern‖
$ cat test-file.txt
a
b
c
d
$ grep -v -e ―a‖ -e ―b‖ -e ―c‖ test-file.txt
d
១១. មរបើជំមរ ើស grep -c មដើមផីរាប់ចំនួនប ធ ែ់ននការដសវងរក
មពលដដលអបកចង់ រាប់ចំនួនប ធ ែ់ ននការដសវងរក

កយ

កយ ឬក៍ឃ្លល មយើងោចមរបើជំមរ ើស -c

ដូចខ្ងមរកាម ៖
Syntax: grep -c ―pattern‖ filename
$ grep -c ―go‖ demo_text 6
ឬក៍មយើងោច រាប់ចំនួនប ធ ែ់ ននឃ្លលនិមួយៗ ៖
$ grep -c this demo_file 3
ឬក៍មយើងោច រាប់ចំនួនប ធ ែ់ ដដលមិនដមនជារបស់ឃ្លលម
$ grep -v -c this demo_file 4
១២. មរបើជំមរ ើស grep -c មដើមផីបងាាញរែឹមដែម្ម៉ះនន
$ grep -l this demo_* demo_file demo_file1
១៣. បងាាញរែឹមដែ

កយ

មដាយមរបើជំមរ ើស grep -o មដើមផីដសវងរក ៖
$ grep -o ―is.*line‖ demo_file
is line is the 1st lower case line is line is is the last line
១៤. បងាាញរែឹមដែទីតង
ំ ននប ធ ែ់

កយ

៉ះ ៖

មដាយមរបើជំមរ ើស grep -o -p មដើមផីដសវងរក ៖
Syntax: grep -o -b ―pattern‖ file
$ cat temp-file.txt 12345 12345
$ grep -o -b ―3‖ temp-file.txt 2:3 8:3
១៥. បងាាញរែឹមដែចំនួនប ធ ែ់
មដាយមរបើជំមរ ើស grep -n មដើមផីដសវងរក ៖
$ grep -n ―go‖ demo_text
5: * e – go to the end of the current word.
6: * E – go to the end of the current WORD.
7: * b – go to the previous (before) word.
8: * B – go to the previous (before) WORD.
9: * w – go to the next word.
10: * W – go to the next WORD.

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ៩ :Command មរបើញឹកញាប់
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី៩: បញ្ជ
ជ Command ដដលមរបើរបស់ញក
ឹ
ញាប់ Linux/Unix

១.

កយបញ្ជ
ជ „ tar „

បមងកើែ ប

ំុឋ ឯកសារ ជាមួ យ

កយបញ្ជ
ជ „ tar ‗ ៖

$ tar cvf archive_name.tar dirname/
ព ល ប

ំុឋ ឯកសារ ជាមួយ

កយបញ្ជ
ជ „ tar ‗ ៖

$ tar xvf archive_name.tar
រែួែពិនិែយ ប

ំុឋ ឯកសារម

ើងវ ិញ ៖

$ tar tvf archive_name.tar
សូមដសវងរក ោនអែទបទអំពី
២.

កយបញ្ជ
ជ „grep‟

ដសវងរក

កយបញ្ជ
ជ „ tar „ មៅកបុង អែទបទមុនៗ ។

កយ ដដលចង់បន មៅកបុង ឯកសារ ៖

$ grep -i ―the‖ demo_file
បងាាញ

កយដដលចង់បន យ៉ា ងមរចើនចំនួន ៣ ប ធ ែ់ ៖

$ grep -A 3 -i ―example‖ demo_text
ដសវងរក

កយ

ំងអស់ ដដលមៅកបុងឯកសារ ៖

$ grep -r ―ramesh‖ *
ខ្ញំុនិងបងាាញជូនលំអិែ មៅអែទបទខ្ងមរកាយ សូមអរគុ
៣. កយបញ្ជ
ជ „find‟
ដសវងរកឯកសារ ជាមួយនិងម្ម៉ះរបស់វា ៖
# find -iname ―MyCProgram.c‖
របែិបែថ

កយបញ្ជ
ជ មៅមលើឯកសារដដលបនដសវងរក ៖

$ find -iname ―MyCProgram.c‖ -exec md5sum {} \;
ដសវងរករាល់ ឯកសារទមទ (empty files) ៖
# find ~ -empty

។

សូមដសវងរក ោនអែទបទអំពី
៤.

កយបញ្ជ
ជ „ssh‟

កយបញ្ជ
ជ „find‟ មៅកបុង អែទបទមុនៗ ។

Login មៅកាន់ host ពីចំងាយ ៖
ssh -l jsmith remotehost.example.com
Debug ssh client
ssh -v -l jsmith remotehost.example.com
បងាាញកំដ

ssh client ៖

$ ssh -V
OpenSSH_3.9p1, OpenSSL 0.9.7a Feb 19 2003
ខ្ញំុនិងបងាាញជូនលំអិែ មៅអែទបទខ្ងមរកាយ សូមអរគុ
៥. កយបញ្ជ
ជ „sed‟

។

មពលដដលអបក ថ្ែចំលង ឯកសារ ពី DOC មៅកាន់ Unix វានិងមាន \r\n មៅចុងប ធ ែ់នន
ឯកសារ ។
ដូមចប៉ះមយើងមរបើ

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មដើ មផីផ្លលស់បូរទំ
ឋ រង់ ឯកសារ ពី DOC មៅកាន់ Unix ។

$sed ‗s/.$//‘ filename
បងាាញខ្លឹមសារ ននអែទបទតមលំដាប់ ៖
$ sed -n ‗1!G;h;$p‘ thegeekstuff.txt
បដនទមមលខ្មរៀងប ធ ែ់ ៖
$ sed ‗/./=‘ thegeekstuff.txt | sed ‗N; s/\n/ /‘
៦.

កយបញ្ជ
ជ awk

លុបប ធ ែ់រែួែគ្នប ៖
$ awk ‗!($0 in array) { array[$0]; print }‘ temp
បងាាញ uid និង gid ដដលដូចគ្នបពី ឯកសារ /etc/passwd ៖
$awk -F ‗:‘ ‗$3==$4‘ passwd.txt
បងាាញរែឹមដែ

កយកំ

ែ់ ពីឯកសារ employee.txt ៖

$ awk ‗{print $2,$5;}‘ employee.txt
៧.

កយបញ្ជ
ជ vim

ចូលមៅកាន់ប ធ ែ់ទី ១៤៣ កបុងឯកសារ filename.txt ៖
$ vim +143 filename.txt
ចូលមៅកាន់

កយកំ

ែ់ដំបូង search-term កបុងឯកសារ filename.txt ៖

$ vim +/search-term filename.txt
រែឹមដែោន ឯកសារ /etc/passwd ៖
$ vim -R /etc/passwd
៨.

កយបញ្ជ
ជ diff មរបៀបម្ៀបពីរឯកសារ មដាយមិនគិែពី space ៖

# diff -w name_list.txt name_list_new.txt 2c2,3 < John Doe — > John M Doe > Jason Bourne
៩.

កយបញ្ជ
ជ sort

ោនឯកសារ ពីលំដាប់ប ធ ែ់ខ្ងមរកាមមៅខ្ងមលើ ននឯកសារ ៖
$ sort names.txt
ោនឯកសារ ពីលំដាប់ប ធ ែ់ខ្ងមលើចុ៉ះមៅខ្ងមរកាម ននឯកសារ ៖
$ sort -r names.txt
ោនឯកសារ /etc/passwd រែឹមដែ ៣ ចំនុចកំ

ែ់ ៖

$ sort -t: -k 3n /etc/passwd | more
១០.

កយបញ្ជ
ជ export

មបើសិនជា មា៉ា សុីនមម របស់បនដំម

ើង ORACLE អបកោចមរបើ

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះមដើមផីពិនិ

ែយមមើល
environment ដដល

ក់ទងជាមួយ ORACLE ៖

$ export | grep ORACLE
declare -x ORACLE_BASE=‖/u01/app/oracle‖ declare -x
ORACLE_HOME=‖/u01/app/oracle/product/10.2.0″ declare -x ORACLE_SID=‖med‖
declare -x ORACLE_TERM=‖xterm‖

សូមបឋូរ

កយ ORACLE មៅ

កយអវីមួយ ដដលអបកចង់ រែួែពិ និែយ ។ តងអមថ្រ មៅកបុង

environment ៖

$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0
១១.

កយបញ្ជ
ជ xargs

មរបើសំរាប់ ឯកសារថ្ែចំ

ងរូបភាព ៖

# ls *.jpg | xargs -n1 -i cp {} /external-hard-drive/directory
ដសវងរកឯកសាររូបភាព ដដលមាមៅកបុងរបពនន័ លីនុច និ ង យូនិច មែើយនិ ងប
៖

ំុឋ ឯកសារ

# find / -name *.jpg -type f -print | xargs tar -cvzf images.tar.gz
មរបើ សំរាប់

ញយក រាល់ url

ំងអស់ ដដលមានមៅកបុង url-list ៖

# cat url-list.txt | xargs wget –c
១២.

កយបញ្ជ
ជ ls

មរបើសំរាប់បងាាញ ពីទំែំននឯកសារ (e.g. KB, MB etc.,) មៅកបុងរគប់ទំរង់ ៖
$ ls -lh
-rw-r—– 1 ramesh team-dev 8.9M Jun 12 15:27 arch-linux.txt.gz
មរបើ ls -ltr សំរាប់បងាាញពី ការមរៀបចំ ឯកសារ តមលំដាប់ ននមពលមវលាផ្លលស់បូរចុ
ឋ ងមរកាយ
បំផុែ ( Last Modified Time) ៖
$ ls -ltr
បងាាញកមនាមឯកសារ និង ឯកសារ តមលំដាប់ មដាយមរបើ ls -F
[root@chaitik ~]# ls -F
anaconda-ks.cfg chanro install.log install.log.syslog rpmbuild/
[root@chaitik ~]#
១៣.

កយបញ្ជ
ជ pwd

pwd មរបើសំរាប់បងាាញពីដំម

ើ រការរបស់កមនាមឯកសារ ។ មែើយអវីដដលលអជាងមន៉ះគឺមរបើ

សំរាប់បងាាញពីទីតំងបចចុបផនប និ ង ម្ម៉ះននកមនាមឯកសារម
[root@chaitik man1]# pwd

៉ះ ៖

/usr/local/apache2/php/php/man/man1
[root@chaitik man1]#
១៤.

កយបញ្ជ
ជ cd

មរបើcd សំរាប់កំ

ែ់ការផ្លលស់បូរឋ រវាងទីតំងកមនាមឯកសារពី រ ចុងមរកាយបំ ផុែ ៖

[root@chaitik php]# pwd
/usr/local/apache2/php
[root@chaitik php]# cd –
/root
[root@chaitik ~]# cd –
/usr/local/apache2/php
[root@chaitik php]#
១៥.

កយបញ្ជ
ជ gzip

មរបើសំរាប់បមងកើែឯកសារបដនបន *.gz ៖
[root@chaitik ~]# touch test.txt
[root@chaitik ~]# gzip test.txt
[root@chaitik ~]# ls -F test.txt.gz
test.txt.gz
[root@chaitik ~]#
មរបើសំរាប់ព ល ពី ឯកសារបដនបន *.gz ៖
[root@chaitik ~]# ls -F test.txt.gz
test.txt.gz
[root@chaitik ~]# gzip -d test.txt.gz
[root@chaitik ~]# ls -F test.txt
test.txt
[root@chaitik ~]#
មរបើ gzip -l សំរាប់បងាាញ រាល់ឯកសារបដនបន ៖
[root@chaitik ~]# ls -F test*
test2.txt.gz test.txt.gz
[root@chaitik ~]# gzip -l *.gz
compressed uncompressed ratio uncompressed_name
41 11 -18.2% test2.txt
29 0 0.0% test.txt
70 11 -290.9% (totals)
[root@chaitik ~]#
១៦.

កយបញ្ជ
ជ bzip2

មរបើសំរាប់បមងកើែ ឯកសារបដនបន *.bz2 ៖

[root@chaitik ~]# touch hello.txt
[root@chaitik ~]# ls -altrh hello.txt
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 16 08:49 hello.txt
[root@chaitik ~]# bzip2 hello.txt
[root@chaitik ~]# ls -altrh hello.txt.bz2
-rw-r–r–. 1 root root 14 Aug 16 08:49 hello.txt.bz2
[root@chaitik ~]#
មរបើសំរាប់ ព ល ឯកសារបដនបន *.bz2 ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh hello.txt.bz2
-rw-r–r–. 1 root root 14 Aug 16 08:49 hello.txt.bz2
[root@chaitik ~]# bzip2 -d hello.txt.bz2
[root@chaitik ~]# ls -altrh hello.txt
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 16 08:49 hello.txt
[root@chaitik ~]#
១៧.

កយបញ្ជ
ជ unzip

មរបើសំរាប់ព ល ឯកសារបដនបន *.zip ៖
$ unzip test.zip
បងាាញខ្លឹមសារ ននឯកសារបដនបន *.zip ៖
$ unzip -l jasper.zip
Archive: jasper.zip
Length Date Time Name
——– —- —- —40995 11-30-98 23:50 META-INF/MANIFEST.MF
32169 08-25-98 21:07 classes_
15964 08-25-98 21:07 classes_names
10542 08-25-98 21:07 classes_ncomp
១៨.

កយបញ្ជ
ជ shutdown

មរបើសំរាប់ បិទ ឬ ពនលែ់ របពនន័មា៉ាសុីនកុំ ពយូរទ័ រ និង ផ្លវរ ៖
# shutdown -h now
មរបើសំរាប់ បិទ ឬ ពនលែ់ របពនន័មា៉ាសុីនកុំ ពយូរទ័ រ និង ផ្លវរ មរកាយរយៈមពល ១០
# shutdown -h +10
មរបើសំរាប់ Reboot ឬ Restart របពនន័មា៉ាសុីនកុំពយូរទ័ រ និង ផ្លវរ ៖
# shutdown -r now

ទី ៖

មរបើសំរាប់ បិទ ឬ ពនលែ់ របពនន័មា៉ាសុីនកុំ ពយូរទ័ រ និង ផ្លវរ មដាយជំ រញ
ុ បិ ទរគប់ filesystem ៖
# shutdown -Fr now
១៩.

កយបញ្ជ
ជ ftp

ជាមួយ ftp និង secure ftp (sftp) វាមរបើ
ងាយ មែើយមយើងោច

កយបញ្ជ
ជ ដូចគ្នប មដើមផីភាជប់មៅកាន់មា៉ាសុីនមម ពីចំ

ញយករគប់ឯកសារ ៖

$ ftp IP/hostname ftp> mget *.html
ោចបងាាញ ម្ម៉ះ ឯកសារ និង ទីតំងមៅមលើ របពនន័ មា៉ា សុីនមម ពីចំងាយ មុនមពល

ញ

យក ៖
ftp> mls *.html
– /ftptest/features.html
-/ftptest/index.html
-/ftptest/othertools.html
-/ftptest/samplereport.html
/ftptest/usage.html
២០.

កយបញ្ជ
ជ crontab

មរបើ crontab សំរាប់បងាាញ ការងារ របស់ user john ៖
# crontab -u john -l
មរបើសំរាប់ cron job កបុង រយៈមពល ១០

ទី មឋង ៖

*/10 * * * * /home/ramesh/check-disk-space
២១.

កយបញ្ជ
ជ service

កយបញ្ជ
ជ service មន៉ះមរបើសំរាប់ ដំម

ើ រការជាមួយរបពនន័ មដាយមរបើ V init scripts ។វាោច

ជំនួសកបុងការមៅឯកសារ កបុងកមនាមឯកសារ /etc/init.d/ ៖
មរបើសំរាប់រែួែពិនិែយ status នន service និមួយៗ ៖
# service ssh status
មរបើសំរាប់រែួែពិនិែយ status រាល់ service
# service –status-all
មរបើសំរាប់ Restart របស់ service ៖
# service ssh restart

ំងអស់មៅកបុងរបពនន័ ៖

២២.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ ps
កយបញ្ជ
ជ ps មន៉ះ សំរាប់បងាាញពែ៌មាន ដដលដំម

arguments

ើ រការម្វើការ ជាមួយរបពនន័ ។ រាល់

ំងអស់ោចបងាាញមដាយមរបើ ps ។

សំរាប់បងាាញដំម

ើ រការម្វើការ (running processes) បចចុបផនប ជាមួ យរបពនន័ ៖

$ ps -ef | more
សំរាប់បងាាញដំម
H៖

ើ រការម្វើការ (running processes) បចចុបផនប កបុងទំ រង់ tree មដាយមរបើជំមរ ើស

$ ps -efH | more
២៣.

កយបញ្ជ
ជ free

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មរបើសំរាប់ បងាាញពី swap ទំែំមរបើរបស់ និង ទំមនរ នន របពនន័ចងចាំ ៖
បងាាញជា byte ៖
[root@chaitik ~]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 2034076 1927932 106144 0 241704 752108
-/+ buffers/cache: 934120 1099956
Swap: 0 0 0
បងាាញជា gigatbyte មរបើជំមរ ើស -g ជា byte មរបើជំមរ ើស-b ជា kilo bytes មរបើជំមរ ើស-k , ជា mega
bytes មរបើជំមរ ើស-m ៖
[root@chaitik ~]# free -g
total used free shared buffers cached
Mem: 1 1 0 0 0 0
-/+ buffers/cache: 0 1
Swap: 0 0 0
បងាាញពីរបពនន័ចងចាំ រួម

ំង Swap មដាយមរបើជំមរ ើស -t ៖

[root@chaitik ~]# free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 2034076 1928304 105772 0 241708 752112
-/+ buffers/cache: 934484 1099592
Swap: 0 0 0
Total: 2034076 1928304 105772

២៤.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ top
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ បងាាញពីដំម

ើ រការ ននរបពនន័

ំងមូល រួម

ំង CPU ៖

[root@chaitik ~]# top
top – 08:56:50 up 86 days, 23:02, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 232 total, 1 running, 230 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2034076k total, 1928560k used, 105516k free, 241708k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 752112k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9239 root 20 0 2684 1188 868 R 0.7 0.1 0:00.02 top
1 root 20 0 2864 976 752 S 0.0 0.0 0:08.43 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.48 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.67 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 6:06.27 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:15.75 watchdog/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.63 migration/1
Press O (upper-case O) ៖
Current Fields: AEHIOQTWKNMbcdfgjplrsuvyzX
Upper case letter moves field left, lower case right
* A: PID = Process Id
* E: USER = User Name
* H: PR = Priority
* I: NI = Nice value
* O: VIRT = Virtual Image (kb)
* Q: RES = Resident size (kb)
* T: SHR = Shared Mem size (kb)
* W: S = Process Status
* K: %CPU = CPU usage
* N: %MEM = Memory usage (RES)
* M: TIME+ = CPU Time, hundredths
b: PPID = Parent Process Pid
c: RUSER = Real user name
d: UID = User Id
f: GROUP = Group Name
g: TTY = Controlling Tty
j: P = Last used cpu (SMP)
p: SWAP = Swapped size (kb)
l: TIME = CPU Time
r: CODE = Code size (kb)
s: DATA = Data+Stack size (kb)
u: nFLT = Page Fault count
v: nDRT = Dirty Pages count
y: WCHAN = Sleeping in Function
z: Flags = Task Flags <sched.h>
* X: COMMAND = Command name/line
Flags field:
0x00000001 PF_ALIGNWARN
0x00000002 PF_STARTING
0x00000004 PF_EXITING

0x00000040 PF_FORKNOEXEC
0x00000100 PF_SUPERPRIV
0x00000200 PF_DUMPCORE
0x00000400 PF_SIGNALED
0x00000800 PF_MEMALLOC
0x00002000 PF_FREE_PAGES (2.5)
0x00008000 debug flag (2.5)
0x00024000 special threads (2.5)
0x001D0000 special states (2.5)
0x00100000 PF_USEDFPU (thru 2.4)
ជាមួយជំមរ ើស u មយើងោចបងាាញដំម

ើ រការរបស់ daemon និមួយៗ ៖

[root@chaitik ~]# top -u mysql
top – 09:00:26 up 86 days, 23:06, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 232 total, 1 running, 230 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.2%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2034076k total, 1928808k used, 105268k free, 241708k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 752112k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
21327 mysql 20 0 325m 46m 7096 S 0.0 2.4 9:33.24 mysqld
២៥.

កយបញ្ជ
ជ df

បងាាញពីការមរបើរបស់ នន disk space បងាាញជា byte មដាយជំមរ ើស -k ៖
[root@chaitik ~]# df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 105876600 5876008 94622340 6% /
tmpfs 1017036 788 1016248 1% /dev/shm
/dev/sda1 198337 67028 121069 36% /boot
/dev/sda2 201585632 2977724 188367908 2% /opt
df -h បងាាញជា GB ៖
[root@chaitik ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3 101G 5.7G 91G 6% /
tmpfs 994M 788K 993M 1% /dev/shm
/dev/sda1 194M 66M 119M 36% /boot
/dev/sda2 193G 2.9G 180G 2% /opt
ជាមួយជំមរ ើស -T និងបងាាញអំពី របមភទ ននឯកសាររបពនន័ (files system) ៖
[root@chaitik ~]# df -T

Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda3 ext4 105876600 5876016 94622332 6% /
tmpfs tmpfs 1017036 788 1016248 1% /dev/shm
/dev/sda1 ext4 198337 67028 121069 36% /boot
/dev/sda2 ext4 201585632 2977724 188367908 2% /opt
២៦.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ kill
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មដើមផីបញ្ឈប់ ដំម

ើ រការ របស់ daemon ។ ជាដំបូង មយើងរែូវបងាាញពី

process id មដាយមរបើ ps -ef
រួចមែើយមរបើ kill -9 –id មដើមផីបញ្ឈប់ ៖
$ ps -ef | grep vim
ramesh 7243 7222 9 22:43 pts/2 00:00:00 vim
$ kill -9 7243
២៧.

កយបញ្ជ
ជ rm

រែួែពិនិែយពែ៌មាន មុនមពលលុប ឯកសារ ៖
[root@chaitik ~]# rm -i test.txt.gz
rm: remove regular file `test.txt.gz‘? yes
បងាាញម្ម៉ះ ឯកសារ និងម្វើការបញ្ជ
ជ ក់មង
ឋ មទៀែ មុននិងលុប ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh hello.txt
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 16 08:49 hello.txt
[root@chaitik ~]# rm -i hello.*
rm: remove regular empty file `hello.txt‘? yes
[root@chaitik ~]#
លុបកមនាម ឯកសារ (directory) ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh example
total 28K
-rw-r–r–. 1 root root 41 Aug 16 08:42 test2.txt.gz
dr-xr-x—. 18 root root 4.0K Aug 21 07:53 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 21 07:53 test
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 21 07:53 test2
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 21 07:53 test3
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 21 07:53 test4
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 21 07:54 file.txt
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 21 07:54 file2.txt
-rw-r–r–. 1 root root 0 Aug 21 07:54 file3.txt
drwxr-xr-x. 6 root root 4.0K Aug 21 07:54 .
[root@chaitik ~]# rm -r example

rm: descend into directory `example‘? yes
rm: remove directory `example/test3′? yes
rm: remove directory `example/test‘? yes
rm: remove regular empty file `example/file.txt‘? yes
rm: remove regular file `example/test2.txt.gz‘? yes
rm: remove regular empty file `example/file3.txt‘? yes
rm: remove directory `example/test2′? yes
rm: remove directory `example/test4′? yes
rm: remove regular empty file `example/file2.txt‘ ? yes
rm: remove directory `example‘? yes
[root@chaitik ~]# ls -altrh example
ls: cannot access example: No such file or directory
[root@chaitik ~]#
២៨.

កយបញ្ជ
ជ cp

ថ្ែចំលងពី file1 មៅ file2 មដាយរកា mode ដដដល ( ownership and timestamp) ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh file1
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file1
[root@chaitik ~]# cat file1
111111
hellow world
[root@chaitik ~]# cp -p file1 file2
[root@chaitik ~]# cat file2
111111
hellow world
[root@chaitik ~]# ls -altrh file*
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file2
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file1
ថ្ែចំលងពី file1 មៅ file2 ប៉ាុដនឋ file2 មានរួចមស្សច មៅមលើរបពនន័ ៖
[root@chaitik ~]# cp -i file1 file2
cp: overwrite `file2′? yes
[root@chaitik ~]#
២៩.

កយបញ្ជ
ជ mv

បឋូរម្ម៉ះ ពី file1 to file2 ។ file2 មានរួចមស្សច មៅមលើរបពនន័និងម្វើការបញ្ជ
ជ ក់មុនមពល
overwritting ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh file
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file1
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:10 file2
[root@chaitik ~]# mv -i file1 file2
mv: overwrite `file2′? yes
[root@chaitik ~]# ls -altrh file2

-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file2
[root@chaitik ~]#
ជាមួយជំមរ ើស mv -f និ ង បឋូរម្ម៉ះ មដាយមិនបងាាញ prompting ៖
[root@chaitik ~]# ls -altrh file*
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 07:59 file2
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:14 file1
[root@chaitik ~]# mv -f file1 file2
[root@chaitik ~]# ls -altrh file2
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:14 file2
[root@chaitik ~]#
ចំម

៉ះជំមរ ើស mv -v និ ងបងាាញពី អី ដវ ដលកំ ពុងមកើែម

[root@chaitik ~]# ls -altrh file*
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:14 file2
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:17 file1
[root@chaitik ~]# mv -v file1 file2
mv: overwrite `file2′? yes
`file1′ -> `file2′
[root@chaitik ~]# ls -altrh file2
-rw-r–r–. 1 root root 20 Aug 21 08:17 file2
[root@chaitik ~]#
៣០.

កយបញ្ជ
ជ cat

បងាាញ ពែុឯកសារ នូវមពលដែមួយ ៖
[root@chaitik ~]# cat file1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[root@chaitik ~]# cat file2
111111
hellow world
[root@chaitik ~]# cat file1 file2
1
2
3
4

ើង កបុងមពលបឋូរម្ម៉ះ ឯកសារ ៖

5
6
7
8
9
10
111111
hellow world
[root@chaitik ~]#
បងាាញខ្លឹមសារ ននឯកសារ ជាមួយមលខ្មរៀងននប ធ ែ់និមួយៗ ៖
[root@chaitik ~]# cat -n file2
1 111111
2 hellow world
[root@chaitik ~]#
៣១.

កយបញ្ជ
ជ mount

មដើមផី mount file system ជាដំបូង មយើងរែូវបមងកើែ កមនាមឯកសារ (directory) រួចមែើយ
មយើងម្វើការ mount វា ៖
# mkdir /u01
# mount /dev/sdb1 /u01
មយើងោចបដនទមវា មៅកបុង ឯកសារ fstab សំរាប់ auto mount មពលដដល system
/dev/sdb1 /u01 ext2 defaults 0 2
៣២.

កយបញ្ជ
ជ chmod

មរបើសំរាប់បូរឋ permissions របស់ file ឬក៍ directory ៖

ផឋល់សិទិនមពញមលញ ជាមួយ user និង group ដូចជា read, write និង execute សំរាប់ file ៖
$ chmod ug+rwx file.txt
ដកសិទិន group ដូចជា read, write និង execute មចញពី file ៖
$ chmod g-rwx file.txt
ផឋល់សិទិនមពញមលញ ជាមួយ user និង group ដូចជា read, write និង execute សំរាប់ file មៅ
កបុង sub-directories ៖
$ chmod -R ug+rwx file.txt

៣៣.

កយបញ្ជ
ជ chown

មរបើសំរាប់បូរឋ owner និង group របស់ file ៖

បឋូរ owner ជា oracle និង group ជា dba សំរាប់ហ្វវល dbora.sh ៖
$ chown oracle:dba dbora.sh
ជាមួយជំមរ ើស -R មរបើ សំរាប់បូរឋ ownership នន file មៅកបុង sub-directories ៖
$ chown -R oracle:dba /home/oracle
៣៤.

កយបញ្ជ
ជ passwd

មរបើសំរាប់បូរឋ

កយសំងាែ់ ៖

$ passwd
ជាមួយ Super user មយើងោចមរបើ passwd មដើមផី reset

កយសំងាែ់ របស់ user មផេងមទៀែ ៖

# passwd USERNAME
លុប

កយសំងាែ់ពីuser ។ ចំម

user ។មពលដដលបិទ

៉ះ root user មរបើ

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មដើមផីបិទ

កយសំងាែ់ user ោច Login មដាយមិនចាំបច់ មរបើ

កយសំងាែ់របស់
កយសំងាែ់ ។

# passwd -d USERNAME
៣៥.

កយបញ្ជ
ជ mkdir

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះមរបើសំរាប់បមងកើែកមនាមឯកសារ (directory) ៖
[root@chaitik ~]# mkdir test
[root@chaitik ~]# ls -latrh test/
total 8.0K
dr-xr-x—. 18 root root 4.0K Aug 23 08:54 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 23 08:54 .
[root@chaitik ~]#
បមងកើែពែុកមនាមឯកសារ មៅកបុងកមនាមឯកសារដែមួ យ មដាយមរបើជំមរ ើស -p ៖
[root@chaitik ~]# ls -latrh test
total 8.0K
dr-xr-x—. 18 root root 4.0K Aug 23 08:54 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 23 08:54 .
root@chaitik ~]# mkdir -p test/test1/test2/test3/test4
[root@chaitik ~]# ls -altrh test/test1/test2/test3/test4/
total 8.0K

drwxr-xr-x. 3 root root 4.0K Aug 23 08:57 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4.0K Aug 23 08:57 .
[root@chaitik ~]#
៣៦.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ ifconfig
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មដើមផីបងាាញនិង មរៀបចំដំម

។
បងាាញរាល់ interface

ើង network interface មៅកបុង របពនន័ លីនុច

ំងអស់ ៖

[root@chaitik ~]# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B8:AC:6F:1E:7C:AB
inet addr:203.223.42.61 Bcast:203.223.42.63 Mask:255.255.255.192
inet6 addr: fe80::baac:6fff:fe1e:7cab/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:22778730 errors:0 dropped:2760 overruns:0 frame:0
TX packets:21459996 errors:281464 dropped:0 overruns:0 carrier:281464
collisions:791391 txqueuelen:1000
RX bytes:340798604 (325.0 MiB) TX bytes:1451199589 (1.3 GiB)
Interrupt:21 Memory:fe6e0000-fe700000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:457431 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:457431 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:871810381 (831.4 MiB) TX bytes:871810381 (831.4 MiB)
[root@chaitik ~]#
មយើងោច stop និង start ជាមួយ interface មដាយមរបើ

កយបញ្ជ
ជ up និង down ៖

$ ifconfig eth0 up
$ ifconfig eth0 down
៣៧.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ uname
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មដើមផីបងាាញអំពីពែ៌មានសំខ្ន់ របស់របពនន័ (system) ដូចជា Kernel

name, Host name, Kernel release number ។
ឧ

ែរ

៍ មរបើ

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះមៅមលើ centos 6.3 ៖

[root@chaitik ~]# uname -a
Linux chaitik.com 2.6.32-220.17.1.el6.i686 #1 SMP Tue May 15 22:09:39 BST 2012 i686
i686 i386 GNU/Linux
[root@chaitik ~]#

៣៨.

កយបញ្ជ
ជ whereis

មពលដដលអបកចង់ដសវងរក
whereis ៖

កយបញ្ជ
ជ ណាមួ យ ដដលមៅកបុងកមនាមឯកសារ អបកោចមរបើ

[root@chaitik ~]# whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz
[root@chaitik ~]#
អបកោចដសវងរកជាមួយជំមរ ើស -B -u ៖
[root@chaitik ~]# whereis -u -B /tmp -f lsmk
lsmk: /tmp/lsmk
[root@chaitik ~]#
៣៩.

កយបញ្ជ
ជ whatis

មរបើមដើមផីបងាាញ មឋងមួយប ធ ែ់ ននខ្លឺមសារ ៖
[root@chaitik ~]# whatis ls
ls (1) – list directory contents
ls (1p) – list directory contents
[root@chaitik ~]# whatis ifconfig
ifconfig (8) – configure a network interface
[root@chaitik ~]#
៤០.
មរបើ
ឧ

កយបញ្ជ
ជ locate
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ សំរាប់ដសវងរក ទីតំងននឯកសារ ( ឬ group of files) ។
ែរ

៍ ខ្ងមរកាមមន៉ះ និងបងាាញ ពីទីតំង នន

កយ crontab ដដលមានមៅកបុងរបពនន័ ៖

[root@chaitik ~]# locate crontab
/etc/anacrontab
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
/usr/lib/python2.6/site-packages/sos/plugins/crontab.py
/usr/lib/python2.6/site-packages/sos/plugins/crontab.pyc
/usr/lib/python2.6/site-packages/sos/plugins/crontab.pyo
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man1p/crontab.1p.gz
/usr/share/man/man4/crontabs.4.gz
/usr/share/man/man5/anacrontab.5.gz
/usr/share/man/man5/crontab.5.gz
/usr/share/man/man8/crontab_selinux.8.gz
/usr/share/vim/vim72/syntax/crontab.vim
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch

/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/checksum_data
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/checksum_type
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/from_repo
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/from_repo_revision
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/from_repo_timestamp
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/installed_by
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/reason
/var/lib/yum/yumdb/c/fa9c81dde7d8cd3b00448e73b8a2e7b1a3c91187-crontabs-1.10-33.el6noarch/releasever
[root@chaitik ~]#
៤១.

កយបញ្ជ
ជ man

មរបើមដើមផីបងាាញ ពីទំព័រ មដើម នន

កយបញ្ជ ៖

[root@chaitik ~]# man crontab
មពលដដលទំព័រ man នន

កយបញ្ជ
ជ សទិែនូវ ជាមរចើនដផបក អបកោចបងាាញវាពីដផបកណាមួយ

។
$ man SECTION-NUMBER commandname
មានអមថ្រ ៨ ននដផបក មៅកបុងទំព័រ mane ( man page) ៖១.

កយបញ្ជ
ជ General

២. System calls

៣. C library functions
៤. Special files (usually devices, those found in /dev) and drivers
៥. File formats and conventions
៦. Games and screensavers
៧. Miscellaneous
៨. System administration commands and daemons
ជាឧ

ែរ

៍ មយើងោចមរបើ

កយបញ្ជ
ជ whatis crontab អបកនិងម

ើញ crontab មានពីរ man

pages (ដផបក ១ និង ដផបក ៥)មដើមផីបងាាញញ ដផបក ៥រែូវម្វើដូចខ្ងមរកាម
[root@chaitik ~]# whatis crontab
crontab (1) – maintain crontab files for individual users
crontab (1p) – schedule periodic background work

crontab (5) – tables for driving cron (ISC Cron V4.1)
[root@chaitik ~]# man 5 crontab
៤២.

កយបញ្ជ
ជ tail

បងាាញ ១០ ប ធ ែ់ចុងមរកាយ ននឯកសារ ៖
[root@localhost ~]# tail /var/log/qmail/current
@400000005036bd0304c3b424 delivery 83693: success: did_1+0+0/
@400000005036bd0304c46fa4 status: local 0/10 remote 0/20
@400000005036bd0304c4f85c end msg 46727633
@400000005036bf32228e3ac4 new msg 46727341
@400000005036bf32228edaec info msg 46727341: bytes 1008824 from
<meang@camnet.com.kh> qp 18465 uid 503
@400000005036bf3222df1214 starting delivery 83694: msg 46727341 to local itm@tcvoip.com.kh
@400000005036bf3222df1dcc status: local 1/10 remote 0/20
@400000005036bf3223a46d84 delivery 83694: success: did_1+0+0/
@400000005036bf3223a62304 status: local 0/10 remote 0/20
@400000005036bf3223a66d3c end msg 46727341
បងាាញ n ប ធ ែ់ចុងមរកាយ ននឯកសារ filename.txt ៖
$ tail -n N filename.txt
មរបើ tail -f បងាាញខ្លឹមសារននឯកសារ តមមពលមវលាជាក់ដសឋង (real time) ៖
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/qmail/current
@400000005036cb13069f1f2c new msg 46727633
@400000005036cb13069f6d4c info msg 46727633: bytes 863 from <root@mail.tcvoip.com.kh> qp 18932 uid 504
@400000005036cb1306b87f44 starting delivery 83696: msg 46727633 to local
sokun@mail.tc-voip.com.kh
@400000005036cb1306b88714 status: local 2/10 remote 0/20
@400000005036cb1306b8e0ec delivery 83695: success: did_0+1+0/qp_18932/
@400000005036cb1306b9d704 status: local 1/10 remote 0/20
@400000005036cb1306ba6b74 end msg 46727341
@400000005036cb1306e5c904 delivery 83696: success: did_1+0+0/
@400000005036cb1306e6809c status: local 0/10 remote 0/20
@400000005036cb1306e718f4 end msg 46727633
មរបើ CTRL+C មដើមផីចាកមចញ ។
សូមរង់ចាំោន មៅអែទបទខ្ងមរកាយ។
៤៣.
less

កយបញ្ជ
ជ less
កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ មានភាពងាយស្សួយ កបុងការបងាាញ ពី log files ៖

[root@localhost ~]# less /var/log/qmail/current

មពលដដលអបកមរបើ less មដើមផីមបើកឯកសារ មាន២

កយ សំខ្ន់មរបើជាមួយ ៖

CTRL+F – forward one window
CTRL+B – backward one window
សូមរង់ចាំោន មៅអែទបទខ្ងមរកាយ។
៤៤.
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ su
កយមន៉ះ សំរាប់ ផ្លលស់បូឋរ ពីគ

នីមួយ មៅកាន់ គ

ពី supper user ោច ផ្លលស់បូរឋ មៅកាន់រគប់ គ
ប៉ាុដនឋ ពី រគប់គ

នីមួយមទៀែ ននអបកមរបើរបស់ ។

នី ។

នី បឋូរមៅកាន់ supper user វាែរមូវមោយវាយ

កយសំងាែ់ ៖

[root@localhost ~]# su sokun
[sokun@localhost root]$ su root
Password:
[root@localhost ~]#
ជាមួយ
គ

កយបញ្ជ
ជ su ដែមួយ មយើងោចមរបើ

កយបញ្ជ
ជ ពី គ

នីមទ ៖

នី មផេង ដែមិ នផ្លលស់បូរឋ

[root@localhost ~]# su – sokun -c ‗ls‘
Desktop Maildir TraceLog
[root@localhost ~]#
Login ជាមួយគ

នីណាមួយ មដាយកំ

ែ់ shell ៖

$ su -s ‗SHELLNAME‘ USERNAME
៤៥.

កយបញ្ជ
ជ mysql

mysql រែូវបនមគមរបើរបស់យ៉ាងទូលមទូលាយ ជាមួយ open source database មៅកបុង លីនុ
ច ។ម

៉ះបីជាអបក មិនមរបើ mysql database មៅមលើ server ដែអបកោច មរបើ

មដើមផី ភាជប់មៅកាន់ mysql database ដដលដំម

ើ រការ មៅមលើ remote server ៖

$ mysql -u root -p -h 192.168.1.2
ភាជប់មៅកាន់ local mysql database ៖
$ mysql -u root -p
៤៦.

កយបញ្ជ
ជ yum

ជាឧ

ែរ

៍ មរបើ yum មដើមផីដំម

$ yum install httpd

កយបញ្ជ
ជ mysql

ើង apache ម្វើជា web server ៖

ឬក៍មរបើ

កយមន៉ះមដើមផី update ៖

$ yum update httpd
ឬក៍ មរបើ មដើមផី uninstall/remove ៖
$ yum remove httpd
៤៧.

កយបញ្ជ
ជ rpm

មយើងោចដំម

ើង apache មដាយមរបើ rpm ៖

# rpm -ivh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm
មដើមផី upgrade apache មរបើ ៖
# rpm -uvh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm
មដើមផី uninstall/remove apache មរបើ ៖
# rpm -ev httpd
៤៨.

កយបញ្ជ
ជ ping

មរបើ ping មៅកាន់ host ពីចំងាយ មដាយមផញើរែឹមដែ ៥ packets ៖
$ ping -c 5 gmail.com
៤៩.
ដំម

កយបញ្ជ
ជ date
ើងរបែិទិន របស់របពនន័ ៖

# date -s ―01/31/2010 23:59:53‖
មពលដដលអបកផ្លលស់បូរឋ របែិ ទិនរបស់របពនន័ មយើងគួ រដែម្វើការ syncronize ជាមួយ hardware
clock ៖

# hwclock –systohc
# hwclock –systohc –utc
៥០.

កយបញ្ជ
ជ wget

មយើងោច

ញយក ដូចជា software, music, video ពី internet មដាយមរបើ wget ៖

$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.1.tar.gz
ញយកនិងរកាទុក មដាយបឋូរម្ម៉ះ ៖

$ wget -O taglist.zip http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=7701
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មមមរៀនទី១០: មរបើបញ្ជ
ជ RPM កបុងរបពនន័ Linux
មរបើបញ្ជ
ជ RPM កបុងរបពនន័ Linux ដូចជា Centos/RHL/Fedora និង Suse

មបៀបមរបើរបស់ commands RPM ដូចជា installing, un-installing, upgrading, querying, listing
និង checking RPM packages មៅមលើរបពនន័Linux ។
ទី ១ ៖ Install an RPM Package
root@chaitik opt]# rpm -ivh telnet-0.17-47.el6.i686.rpm
Preparing… ########################################### [100%]
package telnet-1:0.17-47.el6.i686 is already installed
[root@chaitik opt]#
ឬក៍មយើងោចដំម

ើងពី link web directe :

root@chaitik opt]# rpm -i http://mirror.centos.org/centos/6.2/os/i386/Packages/telnet-0.1747.el6.i686.rpm
ទី ២ ៖ Un-install an RPM Package
root@chaitik opt]# rpm -e telnet
ទី ៣ ៖ Upgrade an RPM Package
root@chaitik opt]# rpm -Uvh telnet-0.17-47.el6.i686.rpm

Preparing… ########################################### [100%]
1:telnet ########################################### [100%]
[root@chaitik opt]# rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/6.2/os/i386/Packages/telnet0.17-47.el6.i686.rpm
Retrieving http://mirror.centos.org/centos/6.2/os/i386/Packages/telnet-0.17-47.el6.i686.rpm
Preparing… ########################################### [100%]
1:telnet ########################################### [100%]
[root@chaitik opt]#
ទី ៤ ៖ Query all Installed Packages
root@chaitik opt]# rpm -qa
ទី ៥ ៖ Query an RPM Package
root@chaitik opt]# rpm -q telnet
telnet-0.17-47.el6.i686
[root@chaitik opt]#
ទី ៦ ៖ Display Package Information
root@chaitik opt]# rpm -qi telnet
Name : telnet Relocations: (not relocatable)
Version : 0.17 Vendor: CentOS
Release : 47.el6 Build Date: Fri 23 Sep 2011 05:25:01 PM ICT
Install Date: Tue 31 Jul 2012 08:24:43 AM ICT Build Host: c6b5.bsys.dev.centos.org
Group : Applications/Internet Source RPM: telnet-0.17-47.el6.src.rpm
Size : 104004 License: BSD
Signature : RSA/SHA1, Mon 26 Sep 2011 11:15:27 AM ICT, Key ID 0946fca2c105b9de
Packager : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
Summary : The client program for the Telnet remote login protocol
Description :
Telnet is a popular protocol for logging into remote systems over the
Internet. The package provides a command line Telnet client
[root@chaitik opt]#
ទី ៧ ៖ List Files in Installed Package
root@chaitik opt]# rpm -ql telnet
/usr/bin/telnet
/usr/share/man/man1/telnet.1.gz
[root@chaitik opt]#

ទី ៨ ៖ Which package owns a file?
root@chaitik opt]# rpm -qf /usr/bin/telnet
telnet-0.17-47.el6.i686
[root@chaitik opt]#
ទី ៩ ៖ List Files in RPM File
root@chaitik opt]# rpm -qpl telnet-0.17-47.el6.i686.rpm
/usr/bin/telnet
/usr/share/man/man1/telnet.1.gz
[root@chaitik opt]#
[root@chaitik opt]# rpm -qpl http://mirror.centos.org/centos/6.2/os/i386/Packages/telnet-0.1747.el6.i686.rpm
/usr/bin/telnet
/usr/share/man/man1/telnet.1.gz
[root@chaitik opt]#
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មមមរៀនទី ១១ ដំម

ើងនិងមរៀបចំ :Vsftpd
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ង
ើ និងមរៀបចំ Vsftpd មលើ Linux

ើងនិ ងបមងកើែ (Install & Configure) Vsftpd Ftp Server សំរាប់របពនន័ RHEL 6/ CentOS

6.2 Ubuntu 11.10/ Fedora /Debian ។ VSftpd (Very Secure FTP Daemon) គឺជា FTP Server
ដដល សំរាប់ ដំម
មទ VSftpd ោចដំម

ើ រការ មៅមលើ របពនន័ Linux ។ វាមិនរែិមដែមាន Security ខ្ពស់ប៉ាុមណាត៉ះ
ើ រការបនយ៉ា ងរែស័ មដាយមរបើរបស់ Memory ែិចបំផុែ។ ជា

សមងេប ខ្ញំុបងាាញ រមបៀបដំ ម

ើងនិ ងបមងកើែ (Install & Configure) Vsftpd service ដូចជាបមងកើែ

ftp users និងដបងដចក user directory និមួយៗ មៅមលើ Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL 6),
Ubuntu, CentOS និង Fedora ។

Default ftp port : 21
Default configuration file : /etc/vsftpd.conf

Basic Vsftpd commands on RHEL/CentOS/Fedora
1. Install the Vsftpd service.
root@rhel6 ~]# yum install vsftpd
2. Start Vsftpd Service :
root@rhel6 ~]# service vsftpd start
3. Stop Vsftpd Service :
root@rhel6 ~]# service vsftpd stop
4. Restart Vsftpd Service :
root@rhel6 ~]# service vsftpd restart
5. Make Vsftpd Service auto start on boot up :
root@rhel6 ~]# chkconfig vsftpd on
6. Edit the vsftp.conf
root@rhel6 ~]# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
Basic Vsftpd Commands on Ubuntu/ Debian
1. Install the Vsftpd service on Ubuntu.
root@ubuntu ~]# sudo apt-get install vsftpd
2. Start Vsftpd Service :
root@ubuntu ~]# sudo /etc/init.d/vsftpd start
3. Stop Vsftpd Service :
root@ubuntu ~]# sudo /etc/init.d/vsftpd stop
4. Restart Vsftpd Service :
root@ubuntu ~]# sudo /etc/init.d/vsftpd restart
5. Edit the vsftp.conf
[root@ubuntu ~]# vi /etc/vsftpd.conf
Configure Vsftpd
Make the following changes of Vsftpd.conf on RHEL/CentOS/Fedora/Debian:
We don‘t want anonymous login:
anonymous_enable=NO
Enable local users:
local_enable=YES
The ftpuser should be able to write data:

write_enable=YES
Port 20 need to turned off, makes vsftpd run less privileged:
connect_from_port_20=NO
Chroot everyone:
Command បដនទមមដើមផីមោយ ftp មានសិទិន Read/Write/Execute បន ៖
[root@rhel6 ~]# getsebool -a | grep ftp
allow_ftpd_anon_write –> off
allow_ftpd_full_access –> on
allow_ftpd_use_cifs –> off
allow_ftpd_use_nfs –> off
ftp_home_dir –> on
ftpd_connect_db –> off
httpd_enable_ftp_server –> on
tftp_anon_write –> off
[root@rhel6 ~]# setsebool -P ftp_home_dir on
[root@rhel6 ~]# setsebool -P allow_ftpd_anon_write on
[root@rhel6 ~]# setsebool -P httpd_enable_ftp_server on
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ង
ើ Apche2 និង PHP មលើ Server Linux

មដើមផីមោយ Apache2 និង PHP5 ដំម

ើ រការជាមួយគ្នបមៅមលើរបពនន័ Unix Linux មយើងរែូវ

Install Full Packages របស់ Apache2 និង PHP5

1. មយើងរែូវ Download និង unpack Apache2 source ពី Apache httpd server website,
មដើមផីបមងកើនការដចករ ំដលក សូមអបកចុ៉ះម្ម៉ះឬមឆលើយែបនឹងរបធ្លនបទមន៉ះ មទើបអបកោច
មមើលម

ើញ

link ![/QUOTE]
root@chaitik php]# tar -xvf php-5.4.4.tar.bz2
2. បមងកើែ Makefile មៅកបង
ុ PHP Source directory
[root@chaitik php-5.4.4]# ./configure
> –with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs \
> –with-config-file-path=/usr/local/apache2/php \
> –prefix=/usr/local/apache2/php \
> –with-mysql=/usr \
> –with-mysqli=mysqlnd \
> –enable-pdo=mysqlnd \
> –with-pdo-mysql=mysqlnd \
> –with-pear \
> –with-gettext \
> –enable-zip \
> –with-zlib \
> –with-zlib-dir=/usr/ \
> –with-curl=/usr \
> –with-mcrypt=/usr \
> –with-gdbm \
> –with-openssl \
> –with-gd \
> –with-jpeg-dir=/usr/local/lib\
> –with-png-dir=/usr/local/lib \
> –with-freetype-dir=/usr/X11R6 \
> –with-xpm-dir=/usr/X11R6
3. Make PHP ពី file „Makefile‟
root@chaitik php-5.4.4]# make
4. មរបើ user „root‟ មដើមផីម្វើការ install PHP
root@chaitik php-5.4.4]# make install
5. មយើងរែូវ copy file „ libphp5.so „ មៅកបង
ុ directory „ /usr/local/apache2/modules „
root@chaitik php-5.4.4]# cp -p .libs/libphp5.so /usr/local/apache2/modules
6. បមងកើែ file „ php.ini „ :
root@chaitik php-5.4.4]# cp -p php.ini-development /usr/local/apache2/php/php.ini
7. បដនទម directory មៅកបុង file „/usr/local/apache2/conf/httpd.conf „
# Use for PHP 4.x:
#LoadModule php4_module modules/libphp4.so
#AddHandler php-script .php
# Use for PHP 5.x:
LoadModule php5_module modules/libphp5.so
AddHandler php5-script .php
# Add index.php to your DirectoryIndex line:
DirectoryIndex index.html index.php
AddType text/html .php
# PHP Syntax Coloring
# (optional but useful for reading PHP source for debugging):
AddType application/x-httpd-php-source phps
8. មពលមន៉ះអបកោច start apahe2 (httpd) មដាយមរបើ user (root)
root@chaitik php-5.4.4]# /usr/local/apache2/bin/apachectl -k start

9. Command មួយចំនួនមដើមផីរែួែពិនិែយនិង verify ម ើងវ ិញ
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -t Syntax OK
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -v
Server version: Apache/2.2.2
Server built: May 29 2006 12:40:55
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -V
Server version: Apache/2.2.2
Server built: May 29 2006 12:40:55
Server‘s Module Magic Number: 20051115:2
Server loaded: APR 1.2.7, APR-Util 1.2.7
Compiled using: APR 1.2.7, APR-Util 1.2.7
Architecture: 32-bit
Server MPM: Prefork
threaded: no
forked: yes (variable process count)
Server compiled with….
-D APACHE_MPM_DIR=‖server/mpm/prefork‖
-D APR_HAS_SENDFILE
-D APR_HAS_MMAP
-D APR_HAVE_IPV6 (IPv4-mapped addresses enabled)
-D APR_USE_SYSVSEM_SERIALIZE
-D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE
-D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT
-D APR_HAS_OTHER_CHILD
-D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS
-D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=128
-D HTTPD_ROOT=‖/usr/local/apache‖
-D SUEXEC_BIN=‖/usr/local/apache/bin/suexec‖
-D DEFAULT_PIDLOG=‖logs/httpd.pid‖
-D DEFAULT_SCOREBOARD=‖logs/apache_runtime_status‖
-D DEFAULT_LOCKFILE=‖logs/accept.lock‖
-D DEFAULT_ERRORLOG=‖logs/error_log‖
-D AP_TYPES_CONFIG_FILE=‖conf/mime.types‖
-D SERVER_CONFIG_FILE=‖conf/httpd.conf‖
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -S
VirtualHost configuration:
...
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -l
Compiled in modules:
core.c
...
mod_so.c
$ /usr/local/apache2/bin/httpd -M
Loaded Modules:
...
php5_module (shared)
Syntax OK
$ ps -ef |grep httpd
root 24069 1 0 09:17 ? 00:00:08 /usr/local/apache/bin/httpd -k s
apache 29917 24069 0 15:30 ? 00:00:00 /usr/local/apache/bin/httpd -k s
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Nx5gwRKF0wU#t=13
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ង
ើ Ubuntu 12 មិនចាំបច់ Boot ពី CD

របព័នរន បែិបែថិការ Ubuntu គឺជារបមភទ Open Source ដដល
ជាដខ្េស្សឡាយនឹងរបព័ននរបែិបែថិការ Linux ។ របមភទ OS មន៉ះក៏ មានការមពញនិយមមរបើ
របស់ពីសំណាក់អបកមរបើ របស់
ដំម

កុំ ពយូទ័ រជាមរចើនផងដដរ។

កាលពីមុនរបសិនមបើ អបកចង់

ើងរបមភទ OS មន៉ះលុ៉ះរតដែអបកមាន CD ឬម្វើ Boot តម Flash ជាមុនសិន។ ប៉ាុដនថ

មពលមន៉ះមលាកអបកនឹងមិនចាំបច់មាន CD ឬ ម្វើ Boot តម Flash ម
មលើកយកវ ិ្ីសាស្តសថដ៏ងាយស្សួលមួយមដើមផីោចឱ្យអបកដំម
12.10 ដដលជារបមភទ OS ដដលមទើបនឹងមចញ

ើង

៉ះម

ើយ មយើងនឹង

របព័នរន បែិបែថិ

ដខ្ែុលាមន៉ះមកដំម

Ubuntu

ើងជាមួយ Windows

របស់អបកដូចខ្ងមរកាម៖
១.

ដំបូងមលាកអបករែូវ

ញយកកមមវ ិ្ី

២. មៅមពលដដលអបកបនចុចមលើ Link ម
ខ្ងមរកាម។

អបកនឹងម

ដូចមន៉ះសូមចុចមលើ

ូែកមមវ ិ្ី
ើញមានផ្លធំង Browser មចញដូច

Wubi.exe

៉ះរួច អបកនឹងម
Get

the

ចុ ចមដាន

installer

។

៣. មែើយប ធ ប់ពីម

៉ះ

ើញមានផ្លធំងមួយមលាែមចញមក សូមចុចមលើ Save File មដើមផី

មន៉ះទុកកបុងកុំ ពយូទ័ររបស់អបក។

ញយកកមមវ ិ្ី

៤.
Message

មចញមកសូមចុចមលើ

របសិនមបើមាន

មដើមផីបនថការដំម

Continue

៥.

Security

អបកនឹងម

ើង។

ើញមានផ្លធំងមួយមចញ

មកដូចខ្ងមរកាម ដូចមន៉ះសូមចុចមរជើសមរ ើសយក Drive ណាមួយមកដំម

ើង (Installation

free) រួចចុចមរជើសមរ ើសយកទំែំណាមួយដដលចង់បន មៅកបុង Installation Size ដដលមាន
ទំែំ្ំជាង
5GB
វាយ
Username
និង
Password
រួចចុច
Install
។

៦. មៅមពលមន៉ះ កមមវ ិ្ី កំពុង
ដំម

ើ រការ

ើង របព័នរន បែិបែថិការ Ubuntu 12.10 ចូល មៅកបុងកុំ ពយូទ័ រ
របស់អបក។ ដូមចប៉ះអបករែូវរង់ចាំរែូែដល់ដំម ើ រការចប់ ដដលទិនបន័យដដលរែូវ
ញយក
មានរបមា

ញយក និងដំម
របដែល

500

MB

។

៧. មៅមពលដំម
នឹងមចញផ្លធំងមួយមកបញ្ជ
ជ ក់ មដើមផី
មលើ

ម

ើ រការចប់ វា

រឱ្យអបក Reboot កុំ ពយូទ័ រដូចមន៉ះ មលាកអបករែូវចុច

Finish

មដើមផីបញ្ចប់វា។

៨. មៅទី បញ្ចប់ មៅមពលដដល
អបកមបើកកុំពយូទ័រម

ើង ម

៉ះអបកនឹងម

របែិបែថិការណាមួយមកដំម

ើ រការ

ើញមានជមរមើសពីរសរមាប់ការមរជើសមរ ើសយករបព័នន
៕
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មមមរៀនទី១៤: ដចកថាសមលើ Ubuntu
មដើមផីបមងកើែភាគថាស

ង
ំ អស់ Ubuntu

ខ្
ផធ៉ះមួយរែូវបនមរជើសភាគថាសជាញឹកញាប់ កុងកំ
ប
ថាស

ំងអស់ប ធ ប់ពីការដំម
កបុងកំ

ងមពលដំ
ម
ុ

ុងមពលការដំ ម

ៈមពលដដល

ើងអបកក៏ ោចមផធរភាគ

ើង Ubuntu។

ើ រការដំម

ើង Ubuntu

បមងកើែ (Home Folder) កបុងមពលដំ ម

ើង Ubuntu ងាយស្សួលបំផុែ មរជើសមរ ើស ―Something

Else‖ មដើមផីបមងកើែថាស ដាក់ mount point ជា “/” មដើ មផីផុក
ធ របព័នន file មដើម mount point និង
ថាសមផេងមទៀែជា /home។ មពលដំម
/home រែ

ើង Ubuntu មៅមពលមរកាយ អបកមរបើោចដាក់ថាស

ប់មកវ ិញ សូមរបកដថាអបក អបកមិន រទង់រ

ំងមូលនឹងរែូវបនលុប។

យ Format មិនបែ់ឯកសារ

មរកាយ
មពលដំម

ង
ើ Ubuntu

របសិនមបើអបកមិនបនបមងកើែភាគថាសមួយខ្
នទូ អបកមរបើ នឹងមិនមានការដំម
ដំម

ើ ងម

ៈមពលដដលមា៉ា សុីនបមរមើបនដំម

ើងវ ិញ មដើមផីផ្លលស់ទីមៅភាគថាស

ើងរួច មយើងនឹងមាន បមងកើែភាគថាសថ្មីចមលងឯកសារ

ថាសមន៉ះ និងម្វើឱ្យភាគថាសថ្មីមៅកបុងគូ ប៊ុនទូ / home វ ិញ។

ើងអ៊ូប៊ុ

ំងអស់ប ធ ប់ពី

ំងអស់ពីថ្ែបចចុបផនប មៅភាគ

ជំហ្វនទី 1: បមងកើែថ្ែថ្មី

របសិនមបើមានទំែំផុកបនគឺ
ធ
ទមទប ធ ប់ មកជំហ្វនមន៉ះគឺ មានភាពងាយស្សួល។ របសិនមបើ
មិនដូមចប៉ះ មទមយើងនឹ ងមានមដើមផីបូរទំ
ឋ ែំភាគថាសរបព័ នននិងបមងកើែភាគថាសថ្មីមៅកបុង
ចម ល ៉ះផធុកទមទ។

ជំហ្វនទី
2: ចំលង file ដាក់កុង
ប Home Folder មៅថ្មី
Ubuntu file ចូ លកបុងថ្ែថ្មី យ៉ា ងងាយ រគ្នន់ ដែចុចសាថនំ ដខ្ងមរកាម Devices កបុង file.
មរកាយមកចុចមលើ Go មរជើសមរ ើស Location មដើមផីមមើល mount point។

sudo cp –
Rp/home/*/mount/location

អបកមរបើគួរ
ដែពិនិែយមមើល

ំងអស់ថ្ែថ្មីដដលវាមានមដើមផីបញ្ជ
ជ ក់ឯកសាររបស់អបក។ ម

ណាមិនលុបថ្ែផធ៉ះចាស់។

៉ះជាយ៉ា ង

ជំហ្វនទី
3: ទីតំង UUID ផថល់មោយថ្ែថ្មី
របដវងដខ្េអកេរែួអកេរមៅមលើការពិែដដលថាភាគថាសថ្មីរបស់ UUID មែើយមយើងនឹងរែូវ
ការ ថាស បដនទម មទៀែ វាចូ លមៅកបុង file fstab ជាមួយ Linux។ មគមរបើ បញ្ជ
sudo blkid

ជំហ្វនទី
4: ដក file fstab
មុនមពលដក file fstab, មយើងរែូវដែបមងកើែ មួយមទៀែមដើមផីការ
ដំម

មដើមផីបំមពញ របសិនមបើមិន

ើ រការ

sudo cp /etc/fstab /fstab.backup
ប ធ ប់មទៀែ បញ្ូច លបញ្ជ
ជ មបើ ក file fstab កបុង gedit. ឬោចមរបើសរមសរ

gksu gedit /etc/fstab

ជំហ្វនទី
5: បថូរទីតង
ំ មែើយ ចាប់មផឋើមម

ពីរបអប់បញ្ូច ល បញ្ជ
ជ បញ្ូច ល

ង
ើ វ ិញ
កយបញ្ជ
ជ ដូ ចខ្ងមរកាមមដើ មផីបដមលងថ្ែដដលមាន ស្សាប់

ំងអស់មៅកាន់ទីតំងមួយដដលោចរកបន និងបមងកើែថ្ែទមទថ្មីមួយមៅភាគថាសថ្មី

cd / && sudo mv /home /home_old && sudo mkdir /home

ចាប់មផឋើម
ម

ើងវ ិញប ធ ប់ពីរែ់

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ។ ោចចាប់ មផឋើមម

ើងវ ិញមដាយ

កយបញ្ជ
ជ :

sudo shutdown -r now
ប ធ ប់ពីចាប់ មផឋើមកុំពយូទ័ររបស់អក
ប ោចចូ ល បន្មមត។ Ubuntu ទូ ឥ
ដាច់មដាយដ

ក។ប ធ ប់ពីការធ្ល

ូវមន៉ះមរបើភាគថាស
ថាអវីរគប់យ៉ាង លអមែើយអបកគឺមៅដែឯកសារ ំងមូល

មៅកបុងថ្ែផធ៉ះ /home អបកោចយកថ្ែ / home_old
sudo rm -rf /home_old
————————————————————————————————មជឈម ឍ ល ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO
សរមសរកមមវ ិ្ី:
– រច

វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

– បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ
– ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)
ទំ ក់ទំនង មលាក វ ឈុន
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ន: 0977778647-077778647-070778647
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មមមរៀនទី ១៥ :Skype 4.0 សរមាប់ Linux
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៥:Skype 4.0 សរមាប់ Linux
កាលពីមពលប៉ាុ ម នសបឋែ៍មុនមន៉ះ Skype បនដាក់មចញឲ្យមរបើរបស់នូវកំដ
មៅមលើលីនុច។ ដែមៅនថ្ាមន៉ះ Skype បនដាក់ឲ្យមរបើកំដ

2.2 Beta

ចុងមរកាយមួយមទៀែ ដដលមាន

ការផ្លលស់បូររូ
ឋ បរាងថ្មី និងដកសរមួលកំែុសបមចចកមទសយ៉ា ងមរចើនមផេងមទៀែ។ ម
Skype កំដ

4.0។

ប ល ស់បូរថ្ម
ឋ ីៗមៅកបងកំ
ុ ដ

មន៉ះ៖

៉ះគឺ



ទិដឌភាពននផ្លធំងជដជកថ្មី ដដលោចឲ្យអបកមរបើរបស់ទទួលបនភាពងាយស្សួល កបុង
ការតមដានអំពីរបវែថិននការជដជក។



ទិដឌភាពននផ្លធំងមៅទូរស័ពធ



បនដកសរមួលគុ



ផ្លលស់បូររូ
ឋ ប Emoticon



ភាពសំម

របវែថិននការជដជកបងាាញម

ងនិ ងវ ីមដអូ

ើងមលឿនជាងមុន

ម

៉ះបីជាមានប ល ស់បូរយ៉ា
ឋ
ងមរចើ ន និងដកសរមួលកំ ែុសបមចចកមទសដមន ក៏ កុងកំ
ប
ដ
ថ្មី
មន៉ះមុខ្ ដែរបទ៉ះនឹង មផេងៗមទៀែ ដដលនឹ ងរែូវផ្លលស់បូររែូ
ឋ
ែ។ ដូ មចប៉ះរបសិនមបើ អបកមរបើ
បនជួបរបទ៉ះ ម

៉ះ សូមផឋល់ដំ

Issue Tracker ។អបកោច
មួយមន៉ះ។

ឹ ងមៅដល់ Skype តមរយៈ មវទិកាSkype ឬក៏ Public

ញយកកមមវ ិ្ី Skype 4.0 មៅមរបើបនតមរយៈ ទំព័រ

ញយក
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មមមរៀនទី ១៦ មដាន

ូែ :Ubuntu 13.04
ក់ទំនង ផាយ

Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

មមមរៀនទី១៦: មដាន
Ubuntu ដែងដែអភិវឌ្ណជំ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

ែ
ូ Ubuntu 13.04

ន់ថ្ីៗ
ម ននរបព័នរន បែថិការរបស់ខ្ួននិ
ល ងមចញ ឲ្យមរបើជាផលូវការកបង
ុ

មួយឆ្ប២
ំ ដង គឺមៅដខ្មមសា និងដខ្ែុលា។ កាលពីសបឋែ៍មុនមន៉ះ Ubuntu បនដាក់មចញ
ជំ
ែ។

ន់ថ្ីរម បស់ខ្ួនគឺ
ល
13.04 ដដលភាជប់មកជាមួយមុខ្ងារថ្មីៗនិងការដកសរមួលមួយចំនួន្ំមទៀ

បមាលស់បូរមៅកប
ឋ
ុងជំ

ន់ 13.04 ៖

1. Unity Desktop មលឿនជាងមុន
2. ផ្លធំង Social Lens ថ្មី
3. មុឺនុយ Sync ថ្មី
4. បនប ធ ន់សម័យមលើកមមវ ិ្ីដដលភាជប់ មកជាមួយ )LibreOffice, កមមវ ិ្ីរគប់រគងឯក
សារ …)
5. Linux Kernel 3.8.8
របសិនមបើអបកចុចទសេ

វ ីមដអូខ្ងមរកាមមន៉ះ អបកនឹងបនម

ើញអំពីការផ្លលស់បូរមផេងៗ
ឋ

មទៀែ ដដលរែូវបនដាក់បញ្ូច លមៅកបុង Ubuntu 13.04 ដដលមទើបដែមចញ
របសិនមបើអបកបនដំម

មពលថ្មីៗមន៉ះ។

ើ រ Ubuntu 13.04 រួចរាល់មែើយ សូមចំណាយមពលោនអែទបទមួយ

មន៉ះដដរ មដើមផីទទួលបនការដ
ច។ [ចុចទីមន៉ះ]

ំខ្ល៉ះៗកបុងការមរៀបចំ Ubuntu 13.04 មរកាយមពលដំម

ើងរួ

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ១៧ ដាក់ ដខ្មរយូនីកូដ :Ubuntu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៧: បដនទម Keyboard ដខ្មរយូនីកូដកបុង Ubuntu/
moonOS

មៅកបុង Ubuntu និង moonOS បនភាជប់ជាមួយដខ្មរយូនីកូដស្សាប់មកដែមឋង មដើមផីសរមសដខ្មរ
យូនីកូដបនមយើងរគ្នន់ដែ បដនទម Keyboard ជាកាមស្សច ខ្ងមរកាមមន៉ះជារមបៀបននការប
ដនឋម Keyboard ដខ្មរយូនីកូដកបុង Ubuntu/ moonOS ៖


សូមចូលមៅកបុងទីតំង System Menu > Preference > Keyboard > Layout

ប ធ ប់មកចុចមលើ Add រូចមចញផ្លធំងដូចខ្ង
មរកាមរួចរែង់កដនលង Country មរ ើសយក Cambodia



មសរដខ្មរនិងអង់មគលសសូមកំ


មដើ មផីងាយស្សួលកបុងបឋូរ Keyboard សរ

ែ់ដូចខ្ងមរកាម៖

ចូលមៅ System Menu > Preference > Keyboard > Layout សូមចុចមលើប៊ូែុង Option
ម

៉ះមចញផ្លធំងដូចខ្ងមរកាម៖

រែង់កដនលង ‖ Key(s) to Change layout



សូមមរជើមរ ើស Key បញ្ជដ ឧ

ែរ

៍ ៖ មរ ើសយក Alt+Shift ម

៉ះមពលមយើងចុច

មលើ Alt+Shift វានិងដូច Keyboard មៅជាដខ្មរយូនីកូដ មពលមយើងចុចមឋងមទៀែមយើង
ោចវាយអកេរអង់មគលស


មដើមផីវាយដខ្មរយូនីកូដមោយបនស្សួលលអសួមចុច Alt+F2 ម

៉ះមចញផ្លធំងដូចខ្ង

មរកាម៖

ប ធ ប់ពីមចញផ្លធំងខ្ងមលើរម
ូ វាយ
switch ម

កយ im-

៉ះមចញមចញផ្លធំងដូខ្ងមរកាម

សូមមរជើមរ ើសយក Use xim (default-



xim)


ប ធ ប់មកអបក Restart កំ ពយូទ័ររបស់អបកម
ស្សួលជាមួយ Ubuntu/ moonOS

៉ះ អបកោចវាយដខ្មរយូនីកូដបនយ៉ា ង

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ១៨ ភាជប់ :Modem មលើ Ubuntu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី១៨: ភាជប់ Modem មលើ Ubuntu 12.04
Modem មសធើរដែរគប់របមភទដដលបនទិញមក ភាគមរចើនវាដែងដែភាជប់មកនូវឯកសារ
ដំម

ើងមៅមលើ Windows ឬក៏ Mac OS ស្សាប់ ដែមឋង មែើយក៏ មានភាគែិចណាស់មានឯក

សារដំម

ើងសរមាប់ Linux ប៉ាុដនថការដំម

ើងម

៉ះមសធើរដែមិនមានរបសិទនភាព

ល់ដែមសា៉ះ។

ដូមចប៉ះមដើមផីភាពងាយស្សួល មយើងគួរដែមរបើមុខ្ងារដដល Ubuntu បនបមងកើែមករួចស្សាប់
មរ

៉ះវាមានរបសិទនភាពខ្ពស់កុងការែភា
ប
ជ ប់។ ដូមចប៉ះសូមអនុវែថតមវ ិ្ី ខ្ងមរកាមមន៉ះ៖

១. មបើក Dash មែើយវាយ

កយរក Network Connections មែើយចុចមបើកវា។

២. មរ ើសយកផ្លធំង
Mobile Broadband រួចចុចមលើប៊ូែុង Add ។

៣. មរ ើសយកម្ម៉ះ Modem
របស់អបក មែើយចុចប៊ូែុង Continue ។

៤. មរ ើសយករបមទស (ឧ.
Cambodia) មែើយចុចប៊ូែុង Continue ។

៥. មរជើសមរ ើសម្ម៉ះ
រកុមែ៊ុនផឋល់មសវាកមមអុីន្ឺ

ិ ែរបស់អបក (ឧ. Cellcard)។ របសិនមបើ មិនមានម្ម៉ះរកុម

ែ៊ុនដដលអបកចង់រកមទ សូមចុចមលើ
រកុមែ៊ុនផឋល់មសវាកមមម

កយ “I can‟t find my provider …‖ និងវាយម្ម៉ះ

៉ះ។ មែើយចុចប៊ូែុង Continue ។

៦. ប ធ ប់មកមរ ើសយក
គមរមាងមសវាកមម (Access Point Name) ។ របសិនមបើ APN ដដលមានស្សាប់ ម

៉ះ ពុំ រែឹមរែូវ

នឹងអវីដដលអបកចង់បនមទ សូមចុចបឋូរពី Default -> My Plan is not listed ប ធ ប់មកវាយ
បញ្ូច ល APN ថ្មី។ មែើយចុចប៊ូែុង Continue រួច Apply ។

៧. មៅមពលមន៉ះអបកជិែ
ម្វើវារួចមែើយ ដែមុននឹងបញ្ចប់អបកោចកំ

ែ់កដនលងមួយចំនួនមៅកបុងការែភាជប់មន៉ះ ដូច

ជាម្ម៉ះ (ឧ. Cellcard Default 2) , មលខ្មៅ (Dial Number), ម្ម៉ះមរបើ របស់ និង មលខ្
សមាាែ់ ជាមដើម។ ប ធ ប់ពីកំ

ែ់រច
ួ រាល់អស់មែើយ សូមចុចមលើប៊ូែុង Save… ។

៨. ទី បញ្ចប់ អបកោចភាជប់
មរបើវាបនមែើយ មដាយរគ្នន់ដែរកមលកមមើលមៅរបរខ្ងមលើ មែើយចុចមលើរប
ូ ការែភាជប់
បណា
ឋ ញ (Network Connection) មែើយមរ ើសយកម្ម៉ះការែភាជប់ដដលមយើងមទើបដែបន
បមងកើែរួចមុនមន៉ះ។

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ១៩ មរបើ :Wireless មលើ Ubuntu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ដំម

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

ើង Ubuntu មលើ laptop មរបើ Wireless

ដំម

ើង

laptop រែ់មលើ Ubuntu មដើមផីមរបើរបស់ របព័នន Wireless
ជាអកុសលមានមៅដែមានដដនកំ

ែ់មួយចំនួន។ ឧបករ

៍ ជាមរចើនមិនគ្នំរទ Ad-កាលៈ

ទសៈ បណា
ថ ញឥែដខ្េនិងោចបនដែម្វើឱ្យគូប៊ុនទូឥែដខ្េ hotspot ជាមួយ WEP ដដលមិន
ដមន WPA ។
ការបមងកើែ
មដើមផីចាប់មផថើម, សូមចុចមលើរប
ូ ែំណាង Gear មៅមលើបនធ៉ះមែើយមរជើស System Settings។

មរជើសមរ ើស
panel បញ្ជ
ជ មលើ Network កបុងរបព័នន System Setting របស់ Ubuntu។ អបកមរបើក៏ោច កំ
ម ើងមួយ hotspot មដាយចុចមៅមលើបណា
ថ ញឥែដខ្េមុឺនុយនិងមរជើស Edit Network
Connections, ប៉ាុ ដនឋដំម

ើ រការគឺមានភាពសមុគសាមញបដនទមមទៀែ។

ែ់

របសិនមបើមលាក
អបកចង់ដចករ ំដលកការែភាជប់អុីន្ឺ

ិ ែឥែដខ្េមួយអបកមរបើរែូវដែជាមាចស់ការែភាជប់ដខ្េ។

មិនោចរែូវបនដចករ ំដលកមលើបណា
ថ ញ Wi-Fi មដាយសារដែមៅមពលដដលអបកបមងកើែ
hotspot Wi-Fi, ខ្ញំុនឹងរែូវបនផ្លឋច់ ពីបណា
ថ ញឥែដខ្េដដលមានស្សាប់។

បមងកើែ hotspot, មដាយមរជើសមរ ើស Wireless មែើយចុចមលើ Use as Hotspot… មលើរបអប់ ចុង
មរកាយ។

ែភាជប់ជាមួយប
ណា
ថ ញដដលមានស្សាប់មន៉ះនឹងរែូវបនផ្លថច់។ អបកោចបិទការ hotspot ប ធ ប់មកមដាយ
ចុចមលើប៊ូែុង Stop Hotspot មៅកបុងបងអួចមន៉ះឬមរជើ សជាបណា
ថ ញឥែដខ្េពី មុឺនុយខ្ងមលើ
panel Ubuntu។

មរកាយមកចុច
ចូល Create Hotspot, ព័ែ៌មានបនមលចម
ចំ

ុ ចចូលដំម

ើ រការមួយ ad-hoc. ឧបករ

មដាយមរបើម្ម៉ះបណា
ឋ ញលំ
Network. ម
ឥែដខ្េ។

ើង បងាាញមលើ laptop ឥ

ូវមន៉ះរែូវ បនមគមរបើជា
៍ មផេងមទៀែោចែភាជប់ មៅកាន់បណា
ថ ញ មន៉ះ

ំមដើមគឺ “ubuntu‖ កូ នមសាសុវែទិភាពនិងបងាាញមៅកបុងបងអួច

៉ះជាយ៉ា ងណាអបកក៏ោចចុចមលើប៊ូែុង Options មដើ មផីបូរតមបំ
ឋ

ង hotspot

ពី Wireless, ដាក់ម្ម៉ះរបព័នន SSID. ោចផ្លលស់បូរបន
ថ
មរជើសមរ ើស Connect automatically
អនុញ្ជដែមោយមរបើ hotspot របព័នឥ
ន ែដខ្េ ប ធ ប់មក Restart មា៉ា សុីន Ubuntu នឹងបមងកើែ
hotspot ភាជប់ជាមួយរបព័ននឥែដខ្េ។

ពី Wireless
Security, បថូរមលខ្សមាាែ់ មរជើសមរ ើស WPA មពលមន៉ះមិនមរជើសមរ ើស WEP។

មរជើសរមរ ើស
“Shared other computers‖ មលើ Ipv4 Settings មោយ Ubuntu ដចកចាយរបព័នន Internet ជាមួយ
មា៉ា សុីនមផេងភាជមួយ hotspot។

សូមផីដែ មពល

ដដលមានការែភាជប់អុី្ឺ

ិ ែគ្នមនដខ្េការដចករ ំដលកអបកមៅដែោចែភាជប់ មៅកុំពយូទ័ រ ឱ្យគ្នប

មៅវ ិញមៅមកនិងការម្វើឱ្យទំ

ក់ ទំនង ដចករ ំដលកឯកសារ។

————————————————————————————————————

មជឈម

ឍល

ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO
សរមសរកមមវ ិ្ី:
– រច

វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

– បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ
– ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)
ទំ ក់ទំនង មលាក វ ឈុន
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ន: 0977778647-077778647-070778647
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មមមរៀនទី ២០ :Office 2007 កបុង Ubuntu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

មមមរៀនទី២០: ដំម

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

ង
ើ Office 2007 កបុង Ubuntu 9.04

១. វាយសរមសរ Wine
– Microsoft Office 2007 មិនដំម

ើ រការជាមួយ Wine trước 1.1.14,ដូមចប៉ះរបសិនមបើ សរមសរ

មិនរែឹមរែូវ:
– មៅរបអប់ Terminal, សរមសរបញ្ជ
ជ :
sudo apt-get remove wine
– សរមសរ មៅកបុង

ំងអស់ បណា
ថ ល file ដដលបមងកើែមដាយ Wine:

rm -rf ~/.wine
២. ការដំម

ើង Wine

– មៅ Wine 1.1.14 មដាន
– ដំម

ូែមៅទី មន៉ះ: http://wine.budgetdedicated.com/archive/index.html

ើង *.deb ដូច្មមត

– មលាកអបកនឹងទទួលព័ែ៌មាន “An older version is available in the software channel.‖

– ចុចមលើ Close មដើមផី
មប៉ះមចាល មែើយបនថការដំម

ើង មរជើសមរ ើស Install Package:

password របស់អក
ប មរបើរបស់ មដើមផីបញ្ចប់ដំម
៣. ដំម

ើ រការការដំម

ើង

– បញ្ូច លមលខ្សមាាែ់

ើង Microsoft Office 2007:

– ដាក់បញ្ូច ល CD កមមវ ិ្ី Microsoft Office 2007 ចូ លកបុង CD/DVD, រកមមើល file setup.exe
– ចុចមលើក

ុថ រសាថំ មែើយមរជើសមរ ើស Open with other application, បនថមទៀែមរជើសមរ ើស
Wine Windows Program Loader, មែើយបនថដូចមពលដំ ម ើងកមមវ ិ្ី ្មមតមៅមលើ windows
ដដរ ។
– បញ្ូច លមលខ្ serial ចុ៉ះចូល មរជើសមរ ើស Accept the User Agreement, មរជើសមរ ើស Install
Now មដើមផីចាប់មផថើមដំម

ើង។

– មរជើសមរ ើសដផបកចាំបច់
ដដលមលាកអបករែូវការមរបើរបស់:

– ដំ ម
Microsoft Office 2007, ជំហ្វនបនថមទៀែដំម
៤. ដំម

ើង Winetricks

ង
ើ Winetricks:

– មៅកបុងរបអប់បញ្ជ
ជ Terminal, វាយសរមសរ:
sudo wget www.kegel.com/wine/winetricks
–
មរកាយពីដំម ើងចប់ ជំហ្វនប ធ ប់មទៀែ:
sudo apt-get install cabextract
sh winetricks corefonts tahoma vcrun2005sp1 wsh56js

ើងចប់ កមមវ ិ្ី

– មរជើសមរ ើស Yes មដើមផីបនថដំម

ើង Visual C++

– ប ធ ប់មរជើសមរ ើស Yes មដើមផីដំម
Windows Script 5.6:

៥. បមងកើែ Wine:
– វាយសរមសរ កបុងរបអប់ Terminal:
winecfg

ើង

– ចូលមរជើសមរ ើសមលើ Libraries:

– មៅកបុង New override for libraries,

បញ្ូច លែនមល riched20 មែើយវាយសរមសរ Add
– មរកាយមកមរជើសមរ ើសបនថ Edit, រួចមែើយមរជើសមរ ើស “Native (Windows)‖ មែើយចុច OK

– បញ្ូច លែនមល usp10 មៅកបុង New override for libraries, មែើយ

ចុច OK មដើមផីបញ្ចប់ការបមងកើែ Wine ឥ

ូវមន៉ះមលាកអបក បនមរបើ Microsoft Office 2007

កបុង Ubuntu។
————————————————————————————————–
មជឈម

ឍ ល ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO

សរមសរកមមវ ិ្ី:
– រច

វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

– បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ
– ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)
ទំ ក់ទំនង មលាក វ ឈុន
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ន: 0977778647-077778647-070778647

មមមរៀនទី២១: ការដំម

មយើងដំម

ង
ើ Ubuntu ចូលកបុង Windows 7

ើងរបព័នន dual boot ជាមួយនឹងថាស Ubuntu 9.10 មដើមផីបមងកើែ GRUB ដូចជា boot

loader របស់អក
ប មៅមលើរបព័នន Windows 7 មរជើសមរ ើសលកេខ្័
Ubuntu។

េ restart ម

ើងវ ិញពី ថាស

អបកជួបបញ្ជ
ា ជាមួយ
រកាែវិច Ubuntu មិ នោចដំ ម

ើងមលចចញ។ សូមរែ

ប់ ម

ើងវ ិញមដាយចុ ច F4 មរជើសមរ ើស

Safe graphics

– Install them side by side,
choosing beetween them each startup. មៅមលើដផបកដំបូងែំបន់ Windows 7

ដផបកព៌
សរមាប់មរបើ Windows 7, ដផបកមតបែសរមាប់មរបើ Ubuntu។ កបុងចំ

មខ្ៀវ

ុ ចមន៉ះមានដែ 10GB មោ

យមៅ Ubuntu.។

ចុចមលើ Continue
មដើមផីរែួែពិនិែេមមើលមលើ

ជំហ្វនបនថមទៀែ គឺ
បមងកើែ, password, រួចមែើយដំម

ើង

របសិនមបើអីវរគប់
យ៉ា ង

ំោស់ របសិនមបើរគប់របមសើរ Nếu មែើយចុច Install. របសិនមបើរែុឲ្ូបមងកើែ។

កមមវ ិ្ី ដំម
នឹងចាប់មផថើមម

ើងរបរវឌ្ណនភាពនិ ងការបងាាញលកេ

ើងមន៉ះ

ៈពិ មសសថ្មីមៅកបុង Ubuntu 9.10

ទឹករបក់ននការ
មពលមវលាមដើមផីដំម

ើងបនដរបរបួលរវាងរបព័នននិងមៅមពលបញ្ចប់ចាប់ មផឋើមម

ើងវ ិញ

មា៉ា សុីន។

ម

ើងវ ិញអបកនឹងម

មៅមពលចាប់មផឋើមកុំពយូទ័រ

ើញ RUB loader មៅកដនលងដដរ Ubuntu និង Windows 7

តមបទពិមសា
្៍ ជាមួយវ ិ្ី សាស្តសថ មរកាយមពលដ
មក restart ម

ម

ើង ម

ើងវ ិញ Windows 7, រែ់ Check Disk, មរកាយ

ើងវ ិញ មែើយមរជើសមរ ើស Windows 7 មដើមផី bootloader។

************************************************************************
មជឈម

ឍ ល ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO

សរមសរកមមវ ិ្ី:
– រច

វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

– បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ
– ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)

ទំ ក់ទំនង មលាក វ ឈុន
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ន: 0977778647-077778647-070778647

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ២២ ដចកចាយ ជាមួយ :Win 7
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី២២: មមមរៀនទី២២: ដចកចាយ ទិនន
ប ័យ
Ubuntu ជាមួយ Windows 7
ជា្មមតការមរបើរបស់Windows 7 គឺ ោចឱ្យអបក Shared Folder ឬឯកសារមផេងៗឱ្យគ្នបមៅ
វ ិញមៅមកបនយ៉ា ងងាយស្សួល ជាពិមសសគឺការបមងកើែ Homegroup។ ចុ៉ះរបសិនមបើ មាបក់
មរបើ Windows 7 មាបក់មរបើ Ubuntu មែើោចឱ្យអបក Shared Folder បនដដរឬមទ?កបុងបងាាញអបក
ពីវ ិ្ី Access ចូលមៅកាន់ Shared Folder កបុង Windows 7 តម Ubuntu វ ិញមឋង។ អបកោច
អនុវែថតមជំហ្វនដូចខ្ងមរកាម៖
១. អបករែូវកំ

ែ់ម្ម៉ះ Workgroupកុំ ពយូទ័ ររបស់អបកឱ្យដូចគ្នប

-ការបមងកើែនិងផ្លលស់បូរឋ Workgroup មៅកបុង Windows 7
-ការផ្លលស់បូរឋ Workgroup កបុង Ubuntu
២. ប ធ ប់មកអបករែូវកំ

ែ់ File ដដលរែូវ Shared និង Sharing Options មៅកបុងWindows 7

របស់អបក។ដែរបសិនមបើ អបកមិន
ដូចមន៉ះអបករែូវ៖

ន់ដំម

ើ រការ Shared Folder មៅមលើ Windows 7 ម

៉ះមទ

-កំ

ែ់ Network Sharing Setting មដើមផីោចឱ្យវា Enable Network discovery និង file sharing

បន
-រែូវមច៉ះកំ

ែ់ Shared Folder របស់អបកឱ្យបនរែឹមរែូវ។

៣. ប ធ ប់មកអបករែូវ Access Windows Shared Folders ពី Ubuntu របស់អបកមដាយ៖
-ចូលកបុង Places រួចចុចយក Connect to Server

-មៅកបុង Service type អបករែូវមរជើសមរ ើសយក Windows
Share ។ ប ធ ប់មកមៅកបុង Server អបករែូវវាយម្ម៉ះឬ IP Address របស់ Windows 7 របស់
អបកចូល។ ប ធ ប់មកមទៀែអបករែូវបំមពញ User name មែើយរបសិនមបើអបកចង់ Add

bookmark អបករែូវ្ីកមលើ Add bookmark រួចវាយម្ម៉ះ Bookmark ចូលរួចចុច Connect ។

-ប ធ ប់មកមទៀែអបករែូវវាយមលខ្សមាាែ់ user account មៅ
កបុងWindows 7 របស់អបក។ មយ៉ា ងវ ិញមទៀែអបកចុច Remember forever មដើមផីឱ្យវាចងចាំមលខ្
សមាាែ់របស់អបកជាមរៀងរែូែ ឬោចរ ំលងក៏ បន។ ប ធ ប់មកចុច Connect ។

-មៅមពលម

៉ះ Shared folder មៅកបុង Windows 7 នឹ ង

មចញមក។ មពលមន៉ះអបកោចមបើកមមើលនិងោចដចករ ំដលកឯកសារឬ files ជាមួយ
Windows 7 បនមែើយ។

ជាទីបញ្ចប់អបកោចមរបើរបព័នរន បែិបែថិ
ការ Ubuntu របស់អបកមដើមផី Access ចូលមៅកបុង Shared Folder របស់Windows 7 បនយ៉ា ង
ងាយ

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ២៣ បមងកើែ :Google Drive
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី២៣: បមងកើែ Google Drive មលើ Ubuntu

ការដ

ំ ដំម

ើ រការ បមងកើែ Google Drive កបុង Ubuntu

Google បនដាក់ មរបើ រដាយវ ៍មៅមលើ Google កាលពីដខ្មុន។ ស្សបជាមួយនឹង ការមចញ
ផាយ មន៉ះរកុមែ៊ុន Google ក៏ បនមបើកដំ ម

ើ រការនូ វកមមវ ិ្ី សរមាប់របព័ននរបែិបែថិការ

របស់ Windows និង Mac ។ ប៉ាុដនឋអក
ប មរបើលីនុចរែូវបនខ្កចិែថមង
ថ មទៀែ។ មៅចំ
អបកនឹងរែូវដែមរបើ បណា
ឋ ញ មដើ មផីផុកនិ
ធ
ងចូ លរកឯកសារ។ ខ្

ុ ចមន៉ះ

ៈមពលជាយូរ មយើងរែូវ

បនអបកមរបើ របស់ ដដលកំពុងរង់ចាំ កមមវ ិ្ីជាផលូវការមួយសរមាប់ មរបើ មលើរបព័ននលីនុច,
ដដលមៅថា Grive មរបើ មៅមលើរដាយវ ៍របស់ Google
ការដំម

ើង

Grive គឺជាគមរមាងថ្មីបនបមងកើែម
បន ការ

ើងមដាយ Ubuntu វ ិ្ី មដាយផ្លធល់ភាគមរចើ នគឺ មដើ មផី ទទួល

ញយករបភពកូ ដរបស់កមមវ ិ្ី Grive និ ងដំ ម

ើងវា។ ផធុយមៅវ ិញដដលជាវ ិ្ីកាន់

ដែងាយស្សួល គឺរែូវមរបើ Grive PPA រែូវបនបដនទមមៅកបុងវា។
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo apt-get update
sudo apt-get install grive
ការមរបើរបស់និងការកំ
•

ែ់រច

មបើកកមមវ ិ្ី រគប់ រគងឧបករ

សមព័នន
៍ មរបើ របស់ Nautilus File Manager, បមងកើែ Directory ថ្មី

មែើយដាក់ម្ម៉ះ “gDrive‖ មៅកបុង Home.
•

មបើកសរមសរបញ្ជ
ជ cd មៅកបុង gDrive:

cd gDrive

•

រែ់ដំម

ើង grive:

grive –a
អបកមរបើនឹងមមើលម

ើញ URLមួ យដវង កបុងរបអប់បញ្ជ
ជ . ចុ ចមលើក

មរជើសមរ ើស Copy Link Address.
•

មបើកកមមវ ិ្ី រក
ុ រក មែើយភាជប់ URL ចូ លកបុងោស្ស័យដាឌន (មែើយចុចមលើ Enter). មៅ

ទំព័រ Google, អបកមរបើរែូវការសិទិច
ន ូលដំម
ប ធ ប់ពីរែូវបនអនុញ្ជដែឱ្យចូលដំម

ើ រការ Grive រួចចុច Allow Access។

ើ រការ Grive, កូដមផធៀងផ្លធែ់ភាពរែឹមរែូវមួយដដល

មយើងរែូវការមដើ មផីរកាទុកកូ ដមន៉ះមដើ មផីបិទភាជប់រែ
•
មកកំ

ុថ រសាថមំ លើវារួចមែើយ

ប់ មកវ ិញមៅរបអប់

កយបញ្ជ
ជ ។

Copy ចំលងកូដពិែចូល (មរបើចុច Ctrl + Shift + v) កូដបញ្ជ
ជ មែើយចុ ច Enter. មរកាយ
ែ់ Grive នឹងចាប់មផថើមមលើ gDrive និងគ

នីយ Google Drive របស់អបកមរបើរប

ស់។
grive
មៅកបុង ថ្ែ gDrive ចាំថាមយើងរគ្នន់ដែមរបើប៉ារា៉ា ដមរែ “-a‖ មួយដង។

មបើ កកមមវ ិ្ីរក
ុ រក មែើយភាជប់ URL ចូ លកបុងោស្ស័យដាឌន (មែើយចុ ចមលើ Enter). មៅទំព័រ
Google, អបកមរបើរែូវការសិទិនចូលដំម

ើ រការ Grive រួចចុច Allow Access។

ប ធ ប់ពី
រែូវបនអនុញ្ជដែឱ្យចូលដំម

ើ រការ Grive, កូដមផធៀងផ្លធែ់ភាពរែឹមរែូវមួយដដល មយើងរែូវ

ការមដើមផីរកាទុកកូដមន៉ះមដើ មផីបិទភាជប់ រែ

ប់មកវ ិញមៅរបអប់

កយបញ្ជ
ជ ។

Copy ចំលងកូដពិែ
ចូល (មរបើចុច Ctrl + Shift + v) កូដបញ្ជ
ជ មែើយចុច Enter. មរកាយមកកំ
មផថើមមលើ gDrive និងគ

ែ់ Grive នឹងចាប់

នីយ Google Drive របស់អបកមរបើរបស់។

grive
មៅកបុង ថ្ែ gDrive ចាំថាមយើងរគ្នន់ដែមរបើប៉ារា៉ា ដមរែ “-a‖ មួយដង។
————————————————————————————-

មជឈម
ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO
សរមសរកមមវ ិ្ី:
– រច

វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

ឍល

– បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ
– ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)
ទំ ក់ទំនង មលាក វ ឈុន
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan
www.itcambo.com

ន: 0977778647-077778647-070778647

Posted in មមមរៀន, មមមរៀន LINUX |

មមមរៀនទី ២៤ :Encrypt Home Folder
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

មមមរៀនទី២៤: Encrypt Home Folder កបុង Ubuntu
ការដ

ំ Encrypt អុីនរគីប សុវែទិភាពHome Folder កបុង Ubuntu

Ubuntu អ៊ូប៊ុនទូ
eVryptfs មដើមផីមរបើការអុីនរគីប។ មៅមពលបនចូលថ្ែ រែូវបនអុិនរគីបមដាយ សវ័យរបវែថិ
ជាមួយ

កយសមាាែ់របស់អបកមរបើ។ មបើម

៉ះបីជាវាប៉ា៉ះ

ល់ដល់ការអនុវែថន៍ប៉ាុដនថវា ោចរកា

ទុកទិនន
ប ័យ ការសំងាែ់ឯកជនជាពិ មសសមៅមលើកុំពយូទ័ រយួរនដបន គឺមានភាពងាយស្សួ
ល។

ដំបូង
ជាដំបូងមយើងគួរដែបមងកើែការបរមុងទុកថ្ែនិងឯកសារ

ំងអស់ដដលមានសារៈសំខ្ន់។

កយបញ្ជ
ជ ផងដដរនឹងបមងកើែ ចមលងបរមុងទុ កមៅមលើកុំពយូទ័ ររបស់អបក ប៉ាុដនថមៅដែគួរដែមាន

ការបរមុងទុកមួយថ្មី មទៀែមដើមផីរបកដ។
sudo apt-get install ecryptfs-utils cryptsetup

អបកមរបើ
នឹងរែូវបនថ្ែ ដដលបនអុិនរគីបទុកជាមុន មន៉ះមានន័យថាមយើងនឹងរែូវការគ
មរបើមផេង គ្នបរែូវបនផឋល់សិទិជា
ន អបករគប់រគង។ មន៉ះមានន័យថាមយើងនឹងរែូវការគ
អបកមរបើ មផេងគ្នបរែូវបនផឋល់សិទិនជាអបករគប់រគង។សូមបមងកើែគ

នីអបក
នី

នីថ្ីមមួយពីរបអប់ User

Accounts của Ubuntu ចុចចូលម្ម៉ះអបកមរបើមលើ panel មែើយមរជើសមរ ើស User Accounts។

បមងកើែ
គ

នីអបកមរបើថ្ីម មែើយរគប់រគងជាជំនួយ។

ដាក់
មលខ្សមាាែ់ចូលកបុងរបអប់ password. គ

នីរែូវបនបិទរែូែដល់លកេ

ៈ ពិមសស

កយ សមាាែ់ រែូវបនអនុវែថ។

ប ធ ប់ពី
ការបមងកើែគ

នីថ្ីម
ម ួយ, មចញននមអរកង់ desktop

ការ
ផ្លលស់ទីថ្ែរបស់អក
ប : មរជើ សគ
មអរកង់ចូលមដើមផីចូល។

នីមួយជាបមណា
ថ ៉ះោសនបមដាយរគ្នន់ ចូល ខ្ងមលើមៅកបុង

រែ់
បញ្ជ
ជ ដូចខ្ងមរកាមមដើមផីអុិនរគីបថ្ែ ជំនួសអបកមរបើដដលមានម្ម៉ះគ

កយ

នីអបកមរបើ:

sudo ecryptfs-migrate-home-u user
•

អបក ចូ លកបុងគ

នីមួយមផេងមទៀែជាមួយនឹងអបកមរបើ របស់ភាលម មៅមុ នមពល

rebooting ។
•

ចមលងកបុងថ្ែ root មួយរែូវបនបមងកើែ។ អបកោចសាឋរថ្ែបរមុងទុករបសិនមបើអបកមិន

មានសិទិនចូលដំម

ើ រការ file.

• អបកគួរដែបមងកើែនិងរកាទុកសាឋរធ្លែុមួយ (recovery phrase).

• អបក គួរដែអុិនរគីប ថាសសវប (swap partition).

មចញ
រួចមែើយ ចូលមកវ ិញមៅ ជាមួ យគ

នី មដើ មរបស់អបក។ កុំ restart

កុំ ពយូទ័ រ

របស់អក
ប មុនមពលចូលមកវ ិញ។ ប ធ ប់ពីការកាប់មឈើ មៅកបុងសូមចុ ចមលើប៊ូែុង Run this

action now មដើមផីបមងកើែ (recovery passphrase). រកា passphrase មៅកដនលងមួយមានសុវែទិភា
ព។

អបកមរបើោច
បញ្ូច ល

កយបញ្ជ
ជ ecryptfs-unwrap-passphrase មដើមផីមមើល passphrase មន៉ះរគប់មពល។

ការអុីនរគីបភាគថាស Swap មៅមពលដដលការអុីនរគីបរែូវបនកំ
ថាស Swap បនអុីនកូដផងដដរ។ប ធ ប់ពីការដំម
រគីបភាគថាស របសិនមបើអបកចង់បនswap មរបើ

ែ់មៅថ្ែ Ubuntu ភាគ

ើងមា៉ា សុីនបមរមើការអុិ នរគីបថ្ែការអុីន
កយបញ្ជ
ជ ដូចខ្ងមរកាម:

sudo ecryptfs-setup-swap

ចំណាំ
swap មួយរែូវបន អុិនរគីបមដើមផីបិទលកេ
យ៉ា ងណាក៏មដាយលកេ

ៈពិមសសមន៉ះ hibernate របស់ Ubuntu ប៉ាុដនឋ

ៈពិមសសមន៉ះរែូវបនបិទមដាយលំ

ំមដើមមៅមលើ Ubuntu។

សមាែ
ការបមងកើែរបព័នន ប ធ ប់ពីការចាប់ មផឋើមម
យ៉ា ងគឺ OK អបកមរបើោចបនថមៅសោែ់អីវ

ើងវ ិញមថងឬពី រដងមែើយពិនិែយមមើ លថាអវីរគប់
ំងអស់។ ក៏បនលុបគ

ោចយកថ្ែ ដដលបនបរមុងទុកមៅកបុងមា៉ា សុីន system‘s/home។

នីអបកមរបើដដល អបក

មលាក
អបកនឹងមានមដើមផីយកថ្ែដដលបនមកពី ការបរមុងទុ ករបអប់បញ្ូច ល
មរបើ

កយបញ្ជ
ជ ដូចខ្ងមរកាម។ សូមរបយ័ែបមៅមពលមរបើ

កយបញ្ជ
ជ មួ យមដាយ

កយបញ្ជ
ជ មន៉ះ។ នចដនយខ្ញំុោច

លុបថ្ែផធ៉ះឬថ្ែមួយរបស់អបក គឺពិែជាមាន សារៈសំខ្ន់ របសិនមបើរបព័នន mistyped
ម្ម៉ះថ្ែ:
sudo rm –rf /home/user.random

—————————————————————————————————————
—
មជឈម

ឍ ល ោយ្ី មខ្ប៊ូ-IT CAMBO

សរមសរកមមវ ិ្ី:
វុ ិបសាយ & Hosting រគប់រគងរកុមែ៊ុន…

–

រច

–

បមងកើែកមមវ ិ្ី រគប់រគងទិនបន័យ

–

ដំម

ើងរបព័ នន ដ

ែវ ឺក Networking

កមមវ ិ្ីសិកាមបើកវគគខ្ី(ល សិសេចាប់ពី ១០ម

ង
ើ មៅ)

– វគគរច

វុ ិបសាយ HTML,CSS, Javascript, PHP, ASP.NET

– វគគដំម

ើងកុំ ពយូទ័រដ

ែវ ឺក Networking

– វគគជួសជុលកុំពយូទ័រ Computer Repairing

– វគគសរមសរកមមវ ិ្ីមលើ iOS (កមមវ ិ្ី iPhone, iPAD)
ទំ ក់ទំនង 0977778647-077778647-070778647
Email: chhunnan@gmail.com
Chat: yahoo, skype: chhunnan

www.itcambo.com
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មមមរៀនទី ២៥ :Network មលើ Ubuntu
Posted on by TEAV Chhun Nan (ទំ

មមមរៀនទី២៥: ដំម
បញ្ជ
ជ

ក់ទំនង ផាយ

ិ ជជកមម 077778647-070778647)

ង
ើ Network កបុង Ubuntu តមរយៈ

កយ

ថាបក់ដំបូងននការមរបើ របស់បណា
ថ ញ(Network) គឺ កំនែ់មលើ *nix Hist ដដលជាការរួមផេំគ្នប
ជាមួយ ៣ Protocol មៅជា Transport Control Protocol/ Internet Protocol(TCP/IP)។ ការរួមផេំ
មន៉ះនន Internet Protocol (IP) Transport Control Protocol (TCP) និង Universal Datagram
Protocol (UDP)។

ជា
ទូមៅភាគមរចើនននអបកមរបើ របស់ កំ
អបកក៏ោចកំ
កំ

ែ់ វាមដាយមរបើរបស់

ែ់បណា
ថ ញរបស់ពួកមគកំ

ន
ុងមពលែមមលើងរបព័ន។
កយបញ្ជ
ជ មដាយមរបើរបស់ កយបញ្ជ
ជ ifconfig ឬការ

ែ់ មដាយមរបើរបស់ផ្លធំងបងាាញ ដូចជា network-admin មដើមផីដកព័ែ៌មានភាជប់បណា
ថ ញ

ឬបដនទមការែភាជប់នូវឧបករ
១.ការកំ
អបកោចកំ

៍ បណា
ថ ញថ្មី។

ែ់ព័ែ៌មានភាជប់បណា
ថ ញមដាយមរបើរបស់
ែ់ឧបករ

៍ បណា
ថ ញតមរយៈ

កយបញ្ជ
ជ

កយបញ្ជ
ជ មដាយមរបើរបស់ឧបករ

ភាជប់ (networking utilities)។ អបកកំនែ់បណា
ថ ញមា៉ា សុីនកូនតមរយៈ
រ ការកំនែ់បចចុបផនប ឬដកមលខ្ននឯកសាររបព័នដន ដលជាឯកសារកំ
ក.ការក

៍ បញ្ជ
ជ ការ

កយបញ្ជ
ជ មដើមផីផ្លលស់បូថ

ែ់ ។

ែ់ DHCP Address មលើ Network Card របស់អក
ប

របសិនមបើអបកចង់កំនែ់ DHCP address អបករែូវចូលមៅដកដរបការកំ

ែ់ របស់វាមៅកបុងឯក

សារមួយ /etc/network/interfaces មែើយអបករែូវបញ្ូច លការកំនែ់ ដូចខ្ងមរកាម ៖
sudo vi /etc/network/interfaces (តមរយៈ VIM)
sudo gedit /etc/network/interfaces (តមរយៈ GEDIT)
រួចបញ្ូច លការកំនែ់ដូចខ្ងមរកាម ៖

# The primary network interface – use DHCP to find our address
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
ខ្.ការក

ែ់ Static IP Address មលើ Network Card របស់អក
ប

សូមបញ្ូច លការកំ

ែ់ ដូចខ្ងមរកាម៖

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.90
gateway 192.168.3.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.3.0
broadcast 192.168.3.255
បញ្ជ
ជ ក់ ៖ រាល់ការកំនែ់ឯកសារ /etc/network/interfaces រួចមលាកអបករែូវដែ វាយ
បញ្ជ
ជ ដូចខ្ងមរកាមមដើមផីឲ្យការដកដរបរបស់មលាកអបកបន មជាគជ័យនិងដំម
sudo /etc/init.d/networking restart

កយ

ើ រការ។

