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Управляющий сером (ลินุกซ) และ, การมี, การมี, และคุณสามารถเห็นได. Многие из вас пробовали его раньше. В этой статье мы соберем базовую команду и объясним, насколько легко опытному администратору сервера использовать компакт-диск. однако, еслиเปนวิธีการที่จะเปน /etc /etcс помощью#cd ....../cp. ตัวอยางเชน เปลี่ยนชื่อไฟลทดสอบชื่อ test1 และยายจากเสนทาง /tmp ไปยัง
เสนทาง /home โดยใชคําสั่ง #cp /tmp/test.txt /home/test1 grep สําหรับการคนหาคําตามเงื่อนไขที่ตองการ – คนหาบรรทัดที่มี ftp โดย เพิ่มคําตอทาย -i เพื่อคนหาไมวาพวกเขาจะพิมพเล็กหรือตัวพิมพใหญจากไฟล / tmp / ขอความ # grep -i 'ftp' / tmp ขอความจะแสดงผลไฟลหรือโฟลเดอรภายในไดเรกทอรี - เมื่อตองการผนวกไฟลปจจุบันไปที่ผานมา, คุณสามารถเพิ่ม -th ที่สวนทายของ#llหรือ#ll -th แมว, คําสั่งสําหรับ
แสดงขอความในไฟล - อานขอมูลจาก tmp / ไฟลทดสอบแมว # tmp / test vi คําสั่งเพื่อสรางหรือแกไขไฟลและกดขอความภายในไฟล text.txt กด Esc 1 เวลา แลวกด i หากคุณไมตองการบันทึกใหกด : q! # vi tmp/text.txt สัมผัส / คําสั่ง mkdir ใชในการสรางไฟลและไดเรกทอรี – สรางไฟลทดสอบในเสนทาง / home # สัมผัส / ทดสอบ – สรางไดเรกทอรีชื่อ tmp ในเสนทาง / home mkdir / home / ประวัติ tmp. 5
public_html 0 การกด 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 มี 100 ทานกําลังคนหาที่พักใน
ฟลอเรนซ
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ในบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ, และ css flexbox. ที่คุณก็สามารถเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางในลินุกซและแจกจายมันในนามของคุณเอง! มีการกระจาย Linux หลายโดยทั่วไปเรียกวาการกระจาย อูบุนตู LinuxRed องคกร LinuxLinux มิน้ทDebianFedoraLinuxสวนใหญจะใชบนเซิรฟเวอร. เกี่ยวกับ 90% ของอินเทอรเนต็เปนพลังงานโดยเซิรฟเวอรลินุกซ น้ีเปนเพราะลินุกซเปนไปอยางรวดเร็วปลอดภัยและฟรี! ปญหาหลักกับ
การใชเซิรฟเวอร Windows คือคาใชจายของพวกเขา น้ีจะแกไขกับเซิรฟเวอรลินุกซ ระบบปฏิบัติการที่ทํางานในประมาณ 80% ของมารทโฟนของโลก Android, ยังทําจากเคอรเนลลินุกซ ไวรัสสวนใหญในโลกทํางานบน Windows แตลินุกซไมได! Linux Shell หรือ TerminalSo โดยทั่วไปเปลือกเปนโปรแกรมที่ไดรับคําสั่งจากผูใชและใหระบบปฏิบัติการของเขาในการจัดการและจะแสดงเอาตพุต เปลือกลินุกซเปนสวนหลัก
ของ. การกระจายมาใน GUI (อินเตอรเฟซผูใชกราฟก) แตสวนใหญลินุกซมี CLI (ทีมอินเตอรเฟซสาย) ในการกวดวิชาน้ีเราจะครอบคลุมคําสั่งพื้นฐานที่เราใชในการเปลือกลินุกซ หากตองการเปดเทอรมินัล ใหแตะ Ctrl-Alt'T ใน Ubuntu หรือแตะ Alt-F2 ใหปอนเทอรมินัล GNOME และปอนสื่อ ในราสเบอรรี่ Pi ปอน lxterminal นอกจากน้ียังมีวิธี GUI ในการทํา แตดีกวา! คําสั่งลินุกซคําสั่งBasic1. pwd - เมื่อคุณเปด
เทอรมินัลเปนครัง้แรกคุณอยูในไดเรกทอรีบานของผูใชของคุณ คุณสามารถใช pwd เพื่อหาที่แคตตาล็อกที่คุณอยู สิ่งน้ีทําใหเราเปนเสนทางที่แนนอนซึง่หมายความวาเสนทางที่เริ่มตนดวยราก รากเปนกระดูกสันหลังของระบบไฟลลินุกซ เครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายทับ (/) ผูใชไดเรกทอรีมักจะมีบางอยางเชนบาน / ชื่อผูใช 2 ls - ใชคําสั่ง ls เพื่อทราบวาไฟลใดอยูในแค็ตตาล็อก
ที่คุณอยู คุณสามารถดูไฟลทัง้หมดที่ซอนอยูดวยคําสั่ง ls -a. 3 cd - ใชคําสั่ง cd เพื่อไปยังแค็ตตาล็อก ตัวอยางเชน ถาคุณอยูในโฟลเดอรโฮม และคุณตองการไปที่โฟลเดอรดาวนโหลด คุณสามารถพิมพลงในซีดี ดาวนโหลด ได โปรดจําไววาคําสั่งน้ีละเอียดออนและคุณตองใสชื่อโฟลเดอรตรงตามที่มันเปน แตมีปญหากับทีมเหลาน้ี ลองนึกภาพคุณมีโฟลเดอรที่เรียกวาราสเบอรรี่ Pi ในกรณีน้ีเมื่อคุณปอนราสเบอรรี่ Pi
เชลลจะใชคําสั่งอารกิวเมนตที่สองเปนอีกดังน้ันคุณไดรับขอผิดพลาดโดยบอกวาไมมีแค็ตตาล็อก ที่น่ีคุณสามารถใชบรรทัดยอนกลับ น่ันคือคุณสามารถใชแผนซีดีราสเบอรรี่ pi ในกรณีน้ี ชองวางเปนเชน: ถาคุณเพียงแคพิมพในแผนซีดีและคลิก, มันจะนําคุณไปยังไดเรกทอรีที่บานของคุณ. เมื่อตองการกลับจากโฟลเดอรไปยังโฟลเดอรกอนหนาน้ี . สองจุดเปนตัวแทนดานหลัง 4. mkdir และ rmdir - ใชคําสั่ง mkdir เมื่อคุณ
ตองการสรางโฟลเดอรหรือแค็ตตาล็อก ตัวอยางเชนถาคุณตองการทําแค็ตตาล็อกที่เรียกวา DIY คุณสามารถปอน mkdir DIY จําไวตามที่กลาวไวกอนหนาน้ีถาคุณตองการสรางแคตตาล็อกที่เรียกวา DIY แฮ็ค คุณสามารถเขาสูการแฮ็ค DIY mkdir. ใช rmdir เพื่อลบแค็ตตาล็อก แต rmdir สามารถใชสําหรับ แค็ตตาล็อกเปลา ใช rm เพื่อลบไดเรกทอรีที่มีแฟม 5 rm -- ใชคําสั่ง rm ลบไฟลและไดเรกทอรี ใช rm-r เพื่อลบ
เฉพาะแค็ตตาล็อก มันเอาทัง้โฟลเดอรและไฟลที่มีเมื่อใชเฉพาะคําสั่ง rm 6. สัมผัส - คําสั่งสัมผัสจะใชในการสรางไฟล มันสามารถเปนอะไรก็ไดจากไฟล txt ที่วางเปลาไปยังไฟลซิปวางเปลา ตัวอยางเชน แตะ new.txt 7. มนุษย - ชวยเหลือ - เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมงานและวิธีการใชมันใชทีมงานมนุษย มันแสดงใหเห็นหนามือของทีม ตัวอยางเชน ซีดีคนแสดงหนามือของคําสั่ง cd การใสชื่อทีมและอารกิวเมนตจะชวย
ใหแสดงวิธีใชคําสั่ง (เชน cd-help) 8 cp - ใชคําสั่ง cp เพื่อคัดลอกไฟลผานบรรทัดคําสั่ง สองอารกิวเมนตที่จําเปน: แรกคือสถานที่ที่ไฟลจะถูกคัดลอกที่สองคือตําแหนงที่จะคัดลอก MV - ใชคําสั่ง mv เพื่อยายไฟลผานบรรทัดคําสั่ง นอกจากน้ีเรายังสามารถใชคําสั่ง mv เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล ตัวอยางเชนถาเราตองการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟลขอความเปนใหมเราสามารถใชขอความ MV เปนใหม มันตองใชสองอารกิวเมนตเชนเดียว
กับคําสั่ง cp 10 คนหา - คนหาคําสั่งที่ใชในการคนหาไฟลในระบบ Linux เชนเดียวกับทีมคนหาใน Windows คําสั่งน้ีมีประโยชนเมื่อคุณไมทราบวาไฟลหรือชื่อแฟมที่แทจริงถูกเก็บไวที่ใด การใชอารกิวเมนต -i กับทีมชวยในการละเวนกรณี (มันไมสําคัญวามันเปนทะเบียนบนหรือลาง) ดังน้ันถาคุณตองการแฟมที่มีคําวา Hello, จะใหรายชื่อของไฟลทัง้หมดในระบบ Linux ของคุณที่มีคําทักทายเมื่อคุณพิมพในหาฉันสวัสดี. ถา
คุณจําไดสองคํา คุณสามารถแบงปนคําเหลาน้ีดวยเครื่องหมายดอกจัน (ฉัน) ตัวอยางเชน เมื่อตองการคนหาแฟมที่มีคําทักทายและน้ี คุณสามารถใชคําสั่ง find-Hi ทีมกลาง1. Echo - ทีมงาน Echo ชวยใหเรายายขอมูลบางสวนมักจะขอความไปยังไฟล ตัวอยางเชนถาคุณตองการสรางไฟลขอความใหมหรือเพิ่มไฟลขอความที่คุณไดทําไวแลวคุณเพียงแคตองใสเสียงกองสวัสดีชื่อของฉันคือ alok คุณไมจําเปนตองแยก
ชองวางโดยใชเสนยอนกลับที่น่ีเพราะเราใสในวงเล็บสองรูปสามเหลี่ยมเมื่อเราเสร็จสิน้สิ่งที่เราจําเปนตองเขียน แมว - ใชคําสั่งของแมวเพื่อแสดงเน้ือหาของไฟล โดยทั่วไปจะใชสําหรับโปรแกรมที่งายตอการดู 3 นาโน, vi, jed - nano และ vi ไดติดตัง้แลวบรรณาธิการขอความในบรรทัดคําสั่งลินุกซ ทีมนาโนเปนโปรแกรมแกไขขอความที่ดีที่กําหนดคําหลักที่มีสีและสามารถเรียนรูภาษาสวนใหญ และ vi ก็งายกวานาโน
คุณสามารถสรางแฟมใหมหรือเปลี่ยนแฟมดวยตัวแกไขน้ีได ตัวอยางเชน ถาคุณตองการสรางแฟมใหมที่เรียกวา check.txt คุณสามารถสรางแฟมน้ันดวยคําสั่ง nano check.txt คุณสามารถบันทึกไฟลหลังจากแกไขโดยใชลําดับ Ctrl-X แลว Y N สําหรับ No) ในประสบการณของฉันใชนาโนสําหรับการแกไข HTML ดูเหมือนจะไมดีเพราะสีของมันดังน้ันฉันขอแนะนําใหแกไขขอความ Jed เราจะติดตัง้การติดตัง้ เร็ว ๆ น้ี 4.
sudo - คําสั่งที่ใชกันอยางแพรหลายในบรรทัดคําสั่งลินุกซ, sudo ดังน้ันถาคุณตองการใหทีมใด ๆ ที่จะดําเนินการดวยสิทธิร์ะดับผูดูแลระบบหรือ root คุณสามารถใชคําสั่ง sudo ตัวอยางเชน ถาคุณตองการแกไขแฟมเชน viz alsa-base.conf ซึง่ตองการใบอนุญาตรากคุณสามารถใชคําสั่ง - sudo นาโน alsa-base.conf คุณสามารถปอนบรรทัดคําสั่งรากดวยคําสั่ง sudo ทุบตีแลวปอนรหัสผานของผูใช คุณยังสามารถใช
คําสั่ง su การทําเชนน้ี แตคุณตองตัง้คารหัสผานรากกอนแลว เมื่อตองการทําเชนน้ีคุณสามารถใชคําสั่ง passwd sudo (ไมผิดก็ passwd) งัน้เราจะมีรหัสผานรากใหม 5. df - ใชคําสั่ง df เพื่อดูพื้นที่วางดิสกที่มีอยูในแตละสวนในระบบของคุณ คุณสามารถปอน df ในบรรทัดคําสั่งและคุณสามารถดูแตละสวนที่ติดตัง้และใชพวกเขา / พื้นที่วางใน % และใน KBs 6 du -- du ใชรูการใชไดรฟไฟลในระบบของคุณ ถาคุณตองการ
ทราบการใชดิสกสําหรับโฟลเดอรหรือไฟลที่ระบุใน Linux คุณสามารถปอนคําสั่ง df และชื่อของโฟลเดอรหรือไฟล ตัวอยางเชน ถาคุณตองการทราบพื้นที่ดิสกที่ใชโดยโฟลเดอรเอกสารใน Linux คุณสามารถใชคําสั่ง du Documents คุณยังสามารถใชคําสั่ง ls-lah เพื่อดูขนาดไฟลของไฟลทัง้หมดในโฟลเดอร 7. เรซิน - ใชเรซินเพื่อทํางานกับ tarballs (หรือไฟลที่บีบอัดในที่เก็บ tarball) ในบรรทัดคําสั่งลินุกซ มันมีรายการยาว
ของการใชงาน. มันสามารถใชในการบีบอัดและแกะประเภทที่แตกตางกันของเรซินเก็บเชน. tar.gz, ของ tar.bz2, ฯลฯ. ตัวอยางเชน tar-cvf เพื่อสรางคลัง . tar, -xvf สําหรับที่เก็บที่ไมใช tar, -tvf เพื่อแสดงรายการเน้ือหาของที่เก็บ, ฯลฯ เน่ืองจากเปนหัวขอที่กวาง, น่ีคือตัวอยางของทีมงาน containers.8. ซิป, เปดเครื่องรูด - ใชฟาผาเพื่อบีบอัดไฟลในที่เก็บซิปและแกะเพื่อดึงไฟลจากที่เก็บอีเมล uname -- uname ใชเพื่อแสดง
ขอมูลเกี่ยวกับระบบที่กระจาย Linux ทํางาน การใชคําสั่ง uname-a พิมพขอมูลสวนใหญเกี่ยวกับระบบ น้ีพิมพวันที่วางจําหนายของเคอรเนลเวอรชันชนิดของตัวประมวลผล ฯลฯ 10 ฉลาด -- รับ -- ใชฉลาดในการทํางานกับแพคเกจในบรรทัดคําสั่งลินุกซ ใชฉลาดไดรับการติดตัง้แพคเกจ น้ีตองใชสิทธิ ์root ดังน้ันใชคําสั่ง sudo กับมัน ตัวอยางเชนถาคุณตองการติดตัง้โปรแกรมแกไขขอความของ Jed (ที่ผมกลาวถึง
กอนหนาน้ี) เราสามารถปอน sudo ฉลาดรับการติดตัง้คําสั่ง jed ในทํานองเดียวกันแพคเกจใด ๆ สามารถติดตัง้ดวยวิธีน้ี การปรับปรุงที่เก็บทุกครัง้ที่คุณพยายามติดตัง้แพคเกจใหม คุณสามารถทําไดโดยการปอน sudo ฉลาด-ไดรับการปรับปรุง. คุณสามารถอัพเดตระบบโดยการปอน sudo ฉลาด-รับ นอกจากน้ีเรายังสามารถอัพเกรด distro โดยการปอน sudo ฉลาด-ไดรับการปรับรุน dist คําสั่งคนหาแคชฉลาดถูกใชเพื่อคน
หาแพคเกจ ถาคุณตองการที่จะหาหน่ึงคุณสามารถปอนในฉลาดแคชเจได (มันไมจําเปนตองตอง 11 chmod - ใช chmod เพื่อใหไฟลในการดําเนินการและเปลี่ยนสิทธิท์ี่กําหนดใหกับมันในลินุกซ ลองจินตนาการวาคุณมีรหัสหลามnumbers.pyในคอมพิวเตอรของคุณ ทุกครัง้ที่คุณตองใชมันnumbers.pyคุณจะตองใช python numbers.pyทุกครัง้ที่คุณตองใชมัน แตเมื่อคุณทําเสร็จแลวคุณเพียงแคตองเรียกใชnumbers.pyใน
terminal เพื่อเรียกใชไฟล เมื่อตองการทําใหแฟมเสร็จสมบูรณในกรณีน้ีคุณสามารถใชคําสั่ง chmod numbers.py คุณสามารถใช chmod 755 numbers.pyเพื่อใหสิทธิ ์root หรือ sudo chmod x numbers.pyสําหรับการรันราก น่ีคือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมงาน chmod ของ 12 ชื่อโฮสต - ใชชื่อโฮสตเพื่อคนหาชื่อของคุณในพื้นที่หรือเครือขาย โดยทั่วไปจะแสดงชื่อโฮสตและที่อยู IP ของคุณ เพียงแคพิมพชื่อโฮสตให
ทางออก ใสในชื่อโฮสต -I ใหที่อยู IP ของคุณบนเครือขายของคุณ 13 ปง -- ใช ping เพื่อตรวจสอบการเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรของคุณ วิกิพีเดียกลาววา: Ping เปนเครือขายคอมพิวเตอรยูทิลิตีซ้อฟตแวรบริหารที่ใชในการตรวจสอบความพรอมของโฮสตในอินเทอรเนต็โพรโทคอล (IP) เครือขาย. เพียงเมื่อคุณพิมพ, ตัวอยางเชน, ping google.com, มันจะตรวจสอบวามันสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรและกลับมา. มันวัดเวลา
การเดินทางน้ีและใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ี หาก ping เซิรฟเวอรของ Google (ในกรณีน้ี) คุณสามารถยืนยันวาการเชื่อมตออินเทอรเนต็ของคุณใชงานได! คุณสามารถใชคําสั่งที่ชัดเจนเพื่อลางเทอรมินัลถาถูกเติมดวยคําสั่งมากเกินไป แท็บสามารถใชเพื่อเติมเทอรมินัล ตัวอยางเชนคุณเพียงแคตองใสแผนซีดี Doc แลวแท็บและเทอรมินัลจะเติมสวนที่เหลือและทําใหซีดี Doc สามารถใช Ctrl-C เพื่อหยุดทีมใน
อาคารผูโดยสารไดอยางปลอดภัย หากไมไดหยุดอยูที่น่ัน Ctrl สามารถใชเพื่อทําใหหยุด คุณสามารถออกจากเทอรมินัลดวยคําสั่ง exit คุณสามารถปดหรือรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรของคุณโดยใชคําสั่ง sudo หยุดและรีสตารท sudo เมื่อคุณไดเขาใจทีม Linux สําหรับผูเริ่มตนคุณสามารถอัพเกรดเปนคําสั่ง Linux เหลาน้ีมีประโยชนกลาง ดานบนสุด
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