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BÀI 1
CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
1. Cài đặt từ CDROM
Bỏ đĩa CDROM Fedora 11 vào ổ đĩa CDROM, sau đó chọn menu cài đặt.





Install or upgrade an existing system
Install or upgrade an existing system
Rescue installed system
Boot from local drive

Chọn Skip trong hộp thoại Disk Found để không kiểm tra đĩa CDROM trước khi cài đặt, sau đó
hệ thống sẽ nạp chương trình anaconda để vào chế độ đồ hoạ.
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Chọn Next qua bước kế tiếp chọn ngôn ngữ English làm ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài
đặt.
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Hộp thoại cảnh báo mất dữ liệu trước khi tiến hành cài đặt. Chọn Re-initialize drive để tiếp tục.

Đặt tên cho máy tính là congty.com. Chọn Next để tiếp tục bước kế tiếp.

Chỉ định mật khẩu cho người dùng quản trị root, mật khẩu này ít nhất là 6 ký tự, chọn Next để
tiếp tục.
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Chọn phương thức tổ chức Partition, chọn Create custom layout nếu muốn tự tạo phân vùng.
Chọn Next để tiếp tục.
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Chọn New để tạo phân vùng mới, ta cần tạo 4 phân vùng : phân vùng /, phân vùng /boot, phân
vùng Swap, phân vùng /home.

Ví dụ nếu ta muốn tạo phân vùng /boot với kích thước là 100MB ta chọn Mount Point: /boot để
tạo phân vùng boot, chọn File System File: là ext3, chọn Size(MB) là 100, chọn OK để hoàn tất.

Tương tự như thế ta tạo phân vùng /, /home với kích thước 8GB, 1GB để chứa dữ liệu cho hệ
thống và dữ liệu người dùng. Để tạo phân vùng swap ta chọn File System Type: swap với Size
khoảng 512MB. Sau khi tạo đầy đủ các phân vùng cho Linux ta chọn Next để tiếp tục.
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Chọn cài đặt Install boot loader on /dev/sda để quản lý boot loader hệ thống, ta chọn Next để
tiếp tục.

Chỉ định cài đặt phần mềm cần thiết hay thêm các phần mềm khác, chọn Next để tiếp tục.
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Hệ thống bắt đầu copy file và cài đặt. Chọn Reboot để khởi động lại hệ thống.

Khởi tạo thông tin ban đầu cho hệ thống trước khi sử dụng, trong giai đoạn này ta phải đặt một số
thông số License, Date and Time, Hardware, Create User.
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Tạo tài khoản đăng nhập vào hệ thống và sử dụng, đây là tài khoản người dùng thường, không
phải tài khoản có chức năng quản trị hệ thống, nếu ta không tạo thì hệ thống mặc định cung cấp
một tài khoản root, mật khẩu đã được thiết lập trong quá trình cài đặt. Chọn Finish -> Continues
để hoàn tất.

Nhập tên người dùng (username) và mật khẩu (password) tương ứng để đăng nhập vào hệ
thống, trong hộp thoại này ta cũng chọn được ngôn ngữ hiển thị.
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Giao diện sử dụng hệ thống Fedora core 11. Giao diện GNOME.

2. Cấu hình thiết bị
a. Bộ nhớ: System RAM được BIOS nhận biết khi khởi động, Linux kernel có khả năng nhận
biết được tất cả các loại RAM (EDO, DRAM, SDRAM, DDRAM)
b. Vị trí lưu trữ tài nguyên:
Để cho phép các thiết bị phần cứng trong máy tính có thể giao tiếp trực tiếp với tài nguyên hệ
thống, đặc biệt là CPU thì hệ thống sẽ định vị dưới dạng lines và channels cho mỗi thiết bị như :
IRQ, DMA.




IRQ cho phép thiết bị yêu cầu CPU time, IRQ có giá trị từ 0 đến 15
IO address chỉ định địa chỉ trong bộ nhớ, CPU sẽ giao tiếp với thiết bị bằng cách đọc và
ghi bộ nhớ trên địa chỉ này.
DMA cho phép thiết bị truy xuất bộ nhớ hệ thống như ghi và xử lý dữ liệu mà không cần
truy xuất CPU.
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Kernel lưu trữ thông tin tài nguyên này trong thư mục /proc, các tập tin ta cần quan tâm





/proc/dma
/proc/interrupt
/proc/ioports
/proc/pci

Tuy nhiên ta có thể sử dụng các công cụ lspci, dmesg để có thể xem thông tin IRQ, IO, DMA.
Ta có thể cấu hình các thông tin trên bằng cách thay đổi thông tin trong tập tin /etc/modules.conf
c. USB
Hầu hết các phiên bản Linux sau này có khả năng nhận biết (Detect) USB Device, một khi
USB được cắm vào USB port thì nó được USB controller điều khiển, thiết bị USB được Linux
kernel nhận biết qua tập tin /dev/sda, hoặc /dev/sda1
d. Card mạng
Kernel của Linux hỗ trợ hầu hết NIC, để xem thông tin hiện tại của card mạng ta sử dụng các
lệnh sau đây : dmesg, lspci, /proc/interrupts, /sbin/smod, /etc/modules.conf
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BÀI 2
SỬ DỤNG HỆ THỐNG LINUX
1. Đăng nhập vào chế độ X
Chế độ X còn gọi là Xwindow, sử dụng giao diện GNOME, GNOME được hệ thống chọn
mặc định. Đây là giao diện sử dụng cho người dùng ở mức quản lý, không thân thiện với người
dùng cuối (end user). Nhập username và mật khẩu để đăng nhập vào giao diện GNOME.

2. Đăng nhập vào chế độ TEXT
Giao diện TEXT chủ yếu để cung cấp cho người quản trị (Administrator). Điểm mạnh của hệ
thống Linux là ở đặc điểm này, ở giao diện TEXT cho phép người quản trị có toàn quyền quản lý
hệ thống, thực hiện bất kỳ tác vụ nào, giao diện TEXT cung cấp nhiều thuận lợi hơn cho người
quản trị, giúp quản lý hệ thống hiệu quả hơn, nhanh hơn, an toàn hơn.
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Đăng nhập vào giao diện text. Khi máy đang Nhập username, sau đó nhấn Enter, tiếp theo
boot ta nhấn phím a chọn hệ điều hành, sau đó nhập mật khẩu, nhấn Enter. Sau khi đăng
nhập vào số 3 là chế độ làm việc ở dạng text nhập hệ thống hiển thị.
 nhấn Enter. Màn hình sau xuất hiện.

Có hai dạng dấu nhắc lệnh:


Dấu nhắc # dùng cho người dùng quản trị (root)



Dấu nhắc $ dùng cho người dùng thường

Cách sử dụng lệnh trên giao diện Text theo cấu trúc:

<command prompt>command <option> <parameter>
Trong đó:


Command prompt là dấu nhắc lệnh.



Command là tên lệnh.



Option là tùy chọn của lệnh.



Parameter là tham số dòng lệnh.

Các lệnh cơ bản
Tên lệnh

Cú pháp

Ý nghĩa

date

$date

Hiển thị ngày giờ hệ thống

who

#who

Hiển thị người dùng đang đăng nhập vào hệ thống
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Cú pháp

Ý nghĩa

tty

#tty

Xác định tập tin tty mà mình đang login vào

cal

$cal

Xem lịch hệ thống

head

$head <filename>

Xem nội dung tập tin từ đầu tập tin

tail

$tail <filename>

Xem nội dung tập tin từ cuối tập tin

hostname $hostname

Xem, đổi tên máy

passwd

$passwd <username>

Đổi mật khẩu cho user

ls

$ls <filename>

Liệt kê thuộc tính của file và thư mục

cd

$cd <directory>

Di chuyển thư mục

man

$man <command>

Trợ giúp lệnh. Dùng phím Space nếu muốn xem từng
trang. Thoát khỏi nhấn phím q

3. Các bước khởi động của hệ thống


Bước 1: Khi một máy PC bắt đầu khởi động, bộ vi xử lý sẽ tìm đến cuối vùng bộ nhớ hệ
thống của BIOS và thực hiện các chỉ thị ở đó.



Bước 2: BIOS sẽ kiểm tra hệ thống, tìm và kiểm tra các thiết bị và tìm kiếm đĩa chứa trình
khởi động. Thông thường BIOS sẽ kiểm tra ổ đĩa mềm, hoặc CDROM xem có thể khởi
động từ chúng được không rồi đến đĩa cứng. Thứ tự của việc kiểm tra các ổ đĩa phụ thuộc
vào các cấu hình trong BIOS.



Bước 3: Khi kiểm tra ổ đĩa cứng, BIOS sẽ tìm đến MBR và nạp vào vùng nhớ hoạt động và
chuyển quyền điều khiển cho nó.



Bước 4: MBR chứa các chỉ dẫn cho biết cách nạp trình quản lý khởi động GRUB/LILO cho
Linux hay NTLDR cho Windows. MBR, sau khi nạp trình quản lý khởi động, sẽ chuyển
quyền điều khiển cho trình quản lý khởi động.



Bước 5: Boot loader tìm kiếm boot partition và đọc thông tin cấu hình trong file grub.conf
và hiển thị Operating Systems kernel có sẵn trong hệ thống để cho phép chúng ta lựa chọn
OS kernel boot.



Bước 6: Sau khi chọn kernel boot trong file cấu hình của boot loader, hệ thống tự động nạp
chương trình /sbin/init để số kiểm tra hệ thống tập tin (file system check) sau đó đọc file
/etc/inittab để xác định mức hoạt động (runlevel).
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Các Linux runlevel
Runlevel

Mô tả mode hoạt động

Thư mục lưu script

0

/etc/rc.d.rc0.d

Chế độ tắt hệ thống

1

/etc/rc.d.rc1.d

Chế độ đơn người dùng, cho phép hiệu chỉnh sự cố hệ thống

2

/etc/rc.d.rc2.d

Chế độ text cho đa người dùng không hỗ trợ NFS

3

/etc/rc.d.rc3.d

Chế độ text cho đa người dùng hỗ trợ đầy đủ

4

/etc/rc.d.rc4.d

Không sử dụng

5

/etc/rc.d.rc5.d

Sử dụng cho nhiều người dùng, cung cấp giao tiếp đồ hoạ

6

/etc/rc.d.rc6.d

Reboot hệ thống



Bước 7: sau khi xác định runlevel thông qua khai báo initdefault, chương trình /sbin/init sẽ
thực thi các file startup script được đặt trong thư mục con của thư mục /etc/rc.d. Script sử
dụng runlevel 0  6 để xác nhận thư mục chứa file script chỉ định cho từng runlevel.



Bước 8: Nếu như ở bước 4 runlevel 3 được chọn lựa thì hệ thống sẽ chạy chương trình login
để yêu cầu đăng nhập cho từng user trước khi sử dụng hệ thống, nếu runlevel 5 được chọn lựa
thì hệ thống sẽ load X terminal GUI application để yêu cầu đăng nhập cho từng người dùng
Để xem các thông tin chi tiết về quá trình khởi động hệ thống ta dùng lệnh #dmesg | less

4. Tắt và khởi động lại hệ thống
Để shutdown hệ thống ta có thể thực hiện một trong các cách sau:


[root@localhost ~]# init 0



[root@localhost ~]# shutdown -hy t (shutdown hệ thống sau khoảng thời gian t giây)



[root@localhost ~]# halt



[root@localhost ~]# poweroff

Để reboot hệ thống ta có thể thực hiện một trong các cách sau:


[root@localhost ~]# init 6



[root@localhost ~]# reboot



[root@localhost ~]# shutdown -ry 10 (chỉ định 10 phút sau hệ thống sẽ reboot)
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5. Sử dụng runlevel
Để chuyển đổi chế độ hoạt động ta dùng lệnh init <runlevel>, ví dụ ta muốn chuyển sang mức đồ
hoạ ta dùng init 5. Mặc định hệ thống lựa chọn chế độ hoạt động là chế độ đồ hoạ, thông số này
được lưu trong file /etc/inittab.
id:X:initdefault

6. Phục hồi mật khẩu cho người quản trị
Để phục hồi mật khẩu cho người dùng quản trị, ta thực hiện theo các bước sau


Khởi động lại máy Linux



Khi GRUB Screen hiển thị ta chọn phím e để thay đổi thông tin của boot loader (nếu
boot loader có mật khẩu thì nhập mật khẩu vào)



Chọn mục kernel /boot/vmlinuz-2.6.29…
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Sau đó chọn phím e để thay đổi thông tin cho mục này, thêm từ khóa -s để vào chế độ đơn
người dùng (single user) sau đó nhấn phím Enter.



Chọn phím b để tiếp tục khởi động, sau đó thực hiện lệnh passwd để thay đổi mật khẩu
của người dùng root  Dùng lệnh init 6 để reboot hệ thống.
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BÀI 3
HỆ THỐNG TẬP TIN TRÊN LINUX
Mỗi hệ điều hành có cách tổ chức lưu trữ dữ liệu riêng. Ở mức vật lý, đĩa được định dạng từ các
thành phần sector, track, cylinder. Ở mức logic, mỗi hệ thống sử dụng cấu trúc riêng, có thể
dùng chỉ mục hay phân cấp để có thể xác định được dữ liệu từ mức logic tới mức vật lý. Cách tổ
chức như vậy gọi là hệ thống tập tin (còn gọi là filesystem).
Linux hỗ trợ rất nhiều loại hệ thống tập tin như : ext2 (second extended filesystem), ext3 (third
extended filesystem), iso9660, NFS (Network File System). Hiện tại rất nhiều hệ thống Linux sử
dụng ext3, trong đó có Fedora Core 8.

1. Đặc điểm của Ext3







Được công bố vào tháng 11 năm 2001
Số nhận diện partition là 0x83
Kích thước tối đa đạt 16GB-2TB
Chiều dài tên file đạt 255 ký tự
Kích thước tối đa của partition từ 2TB đến 32TB
Hỗ trợ trên hệ thống Linux, BSD

2. Loại FileSystem
Trong Linux tập tin dùng cho việc lưu trữ dữ liệu. Nó bao gồm cả thư mục và các thiết bị lưu
trữ. Một tập tin dữ liệu hay một thư mục đều được xem là tập tin. Khái niệm tập tin còn mở
rộng dùng cho các thiết bị như máy in, đĩa cứng,… ngay cả bộ nhớ chính cũng được coi như
là một tập tin.
Các tập tin trong Linux được chia làm ba loại chính:




Tập tin chứa dữ liệu bình thường
Tập tin thư mục
Tập tin thiết bị

Tập tin dữ liệu: đây là tập tin theo định nghĩa truyền thống, nó lưu trữ dữ liệu ví dụ bạn có thể
lưu đoạn source chương trình, tập tin văn bản hay tập tin thực thi dạng mã máy,…
Tập tin thư mục: thư mục không chứa dữ liệu mà chỉ chứa các thông tin của những tập tin và thư
mục con trong nó. Thư mục chứa hai trường của một tập tin là tên tập tin và inode number.
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Tập tin thiết bị: hệ thống Linux xem các thiết bị như là các tập tin, việc xuất nhập dữ liệu cho
thiết bị tương đương với việc xuất nhập dữ liệu trên file, tất cả các file thiết bị được hệ thống
Linux đặt trong thư mục /dev. Ví dụ file thiết bị của đĩa mềm là /dev/fd0, của đĩa cứng là
/dev/sda, /dev/hda,…
File liên kết : giống khái niệm shortcut trên Windows. Trên Linux có hai dạng file liên kết
o Hard link file: là hình thức tạo một hay nhiều file tạm có cùng nội dung với file nguồn, các
file này đều trỏ về cùng một địa chỉ lưu trữ nội dung hay nói cách khác chúng có cùng inode
number. Khi ta thay đổi trên bất kỳ file nào thì nội dung trên những file còn lại sẽ thay đổi
theo. Khi tạo hard link thì chỉ số liên kết cũng sẽ tăng lên, do đó khi ta lỡ xoá một file nào đó
thì dữ liệu vẫn còn trên những file còn lại. Để tạo hard link ta dùng lệnh theo cú pháp sau:
ln <target> <link_name>
Ví dụ: tạo file hard link trên tập tin myfile

Giải thích: Trong ví dụ trên ta tạo ra file liên kết hardlink_myfile trỏ về file myfile khi đó
myfile và hardlink_myfile có cùng chỉ số inode. Khi thay đổi nội dung trên file
hardlink_myfile thì file myfile cũng thay đổi theo.
o Symbolic link file: là hình thức tạo một liên kết tạm dùng để trỏ về file nguồn, symbolic link
giúp cho người quản trị có thể đơn giản hoá các thao tác truy cập file hệ thống, bằng cách tạo
ra liên kết file trỏ về file hệ thống. Khi đó thay vì truy cập file hệ thống thì người quản trị chỉ
cần truy cập file liên kết, việc thay đổi nội dung trên file liên kết tương ứng việc thay đổi nội
dung của file nguồn. Thông thường người ta dùng symbolic link file trong trường hợp đường
dẫn của file nguồn quá phức tạp để nhớ, vì vậy tạo ra file liên kết để dễ dàng thao tác thay đổi
nội dung trên file nguồn. Để tạo file liên kết symbolic link ta dùng lệnh theo cú pháp sau
#ln -s <target> <link_name>
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Ví dụ: tạo file symbolic link trên tập tin myfile

Giải thích: Trong ví dụ trên ta tạo ra file liên kết slink_myfile trỏ về file myfile. Khi ta thay đổi
nội dung trên file slink_myfile thì file myfile cũng thay đổi theo.
Điểm khác biệt giữa hard link và symbolic link
o Khi xoá file nguồn thì file liên kết theo kiểu symbolic link không còn tác dụng.
o Khi xoá file nguồn thì file liên kết hard link vẫn còn ý nghĩa và nội dung vẫn như cũ, chỉ có
số liên kết giảm đi một đơn vị.

3. Cấu trúc thư mục hệ thống
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Hệ thống tập tin Linux có cấu trúc như hình vẽ trên. Trong Linux không có khái niệm ổ đĩa
như trong Windows, tất cả các tập tin thư mục bắt đầu từ thư mục gốc (/). Khi muốn truy cập vào
thư mục con ta truy cập theo cấu trúc /<thư mục con>…/<thư mục cần truy cập>.
Ví dụ: để truy cập vào thư mục src ta dùng lệnh $cd /usr/src

4. Các thao tác trên FileSystem
a. Mount và Unmount FileSytem
Mount là hình thức gắn kết thiết bị vào một thư mục trong filesystem của Linux để người dùng
sử dụng thiết bị, thư mục trên filesystem còn gọi là mount point. Sau khi mount hoàn tất việc sao
chép dữ liệu giữa hệ thống và mount point, tương ứng việc sao chép dữ liệu giữa hệ thống và
thiết bị. Ta có thể mount vào hệ thống các loại thiết bị: hdax, sdax, CD-ROM, đĩa mềm, USB.
Lưu ý: muốn biết thư mục hiện hành đang ở hệ thống tập tin nào, bạn dùng lệnh df. Lệnh này sẽ
hiển thị hệ thống tập tin và khoảng trống còn lại trên đĩa
b. Mount thủ công
Để mount một hệ thống tập tin, bạn dùng lệnh mount theo cú pháp sau
#mount <device> <dir>
Trong đó
o device: là thiết bị vật lý như /dev/cdrom (CD-ROM), /dev/fd0 (đĩa mềm), đĩa cứng
/dev/hda1, /dev/sda,…
o dir: là vị trí thư mục, trong cây thư mục, mà bạn muốn mount vào.
Tuỳ chọn của mount:
o –v : chế độ chi tiết, cung cấp thêm thông tin về những gì mount định thực hiện.
o –w : mount hệ thống tập tin với quyền đọc và ghi.
o –r : mount hệ thống tập tin với quyền đọc mà thôi.
o –t loại : xác định lại hệ thống tập tin đang được mount. Những loại hợp lệ là minux, ext2,
ext3, msdos, hpfs, proc, nfs, umsdos, iso9660, vfat.
o –a : mount tất cả những hệ thống tập tin được khai báo trong /etc/fstab
Ví dụ :
Gắn kết cdrom:
#mount
Gắn kết một hệ thống tập tin: #mount

/dev/cdrom
/dev/hda6

/mnt/cdrom
/mnt/source

c. Mount tự động
Tập tin /etc/fstab liệt kê các hệ thống tập tin cần được mount tự động, mỗi dòng một hệ thống
tập tin tương ứng với một gắn kết. Như vậy khi muốn mount các hệ thống tập tin lúc khởi động
ThS. Đào Quốc Phương
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bạn nên sử dụng tập tin /etc/fstab thay vì dùng lệnh mount thủ công. Sau đây là ví dụ về tập tin
/etc/fstab:

d. Unmount FileSystem
Sau khi làm quen với việc gắn những hệ thống tập tin vào cây thư mục Linux, bạn có thể loại bỏ
một filesystem bằng lệnh umount. Lệnh umount có các dạng:
#umount <dir> <device> : loại bỏ cụ thể một filesystem
#umount -a : loại bỏ tất cả filesystem đang mount

5. Định dạng filesystem
Để định dạng một hệ thống tập tin trên Linux ta sử dụng các công cụ sau:
#mkfs.ext2 : định dạng partition theo loại ext2
#mkfs.ext3 : định dạng partition theo loại ext3
Cú pháp lệnh :
#mkfs -t <fstype> <filesystem>
Ví dụ:
#mkfs -t ext2 /dev/hda1
Lệnh trên tương đương với lệnh mkfs.ext2 /dev/hda1

ThS. Đào Quốc Phương
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6. Quản lý dung lượng đĩa
Để quản lý và theo dõi dung lượng đĩa ta có thể dử dụng nhiều cách khác nhau, thông thường
ta dùng hai lệnh df và fdisk
Cú pháp lệnh
#df <option>
#fdisk <option> <parameters>
Ví dụ:
Liệt kê filesystem trong hệ thống

In theo dạng MB, GB

Liệt kê các partition trong hệ thống

ThS. Đào Quốc Phương
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BÀI 4
CÁC THAO TÁC TRÊN TẬP TIN VÀ THƯ MỤC LINUX
1. Thao tác trên thư mục
Lệnh pwd

Xác định vị trí thư mục hiện hành.
Ví dụ:
[phuongdq@localhost bin]$pwd
/usr/local/bin
Lệnh cd

Chuyển thư mục hiện hành.
Cú pháp:
$cd <dir>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost bin]$cd /etc
[phuongdq@localhost etc]$
Lệnh ls

Liệt kê nội dung thư mục.
Cú pháp:
ls <option> <dir>
ls -x hiển thị trên nhiều cột
ls -l hiển thị chi tiết các thông tin của tập tin
ls -a hiển thị tất cả các tập tin kể cả tập tin ẩn
Ví dụ:
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Ý nghĩa các cột từ trái sang phải
o Cột 1 (ký tự đầu tiên): - chỉ tập tin bình thường, d chỉ thư mục, l chỉ link và phía sau có
dấu -> chỉ tới tập tin thật. Các ký tự còn lại chỉ quyền truy xuất.
o Cột 2: chỉ số liên kết đến tập tin này.
o Cột 3, 4: người sở hữu và nhóm sở hữu.
o Cột 5: kích thước tập tin, thư mục.
o Cột 6: ngày giờ sữa chữa cuối cùng.
o

Cột 7: tên tập tin, thư mục.

Lệnh mkdir

Dùng để tạo thư mục.
Cú pháp:
$mkdir <option> <dir>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$mkdir /home/web
Lệnh rmdir

Cho phép xoá thư mục rỗng.
Cú pháp:
$rmdir <option> <dir>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$rmdir /home/web

2. Thao tác trên tập tin
Lệnh cat

Dùng để hiển thị nội dung của tập tin dạng văn bản.
Cú pháp:
$cat <file>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$cat myfile
Lệnh cat cũng được dùng để tạo và soạn thảo văn bản dạng text. Trong trường hợp này chúng ta
sử dụng dấu > hay >> đi theo sau. Nếu tập tin cần tạo đã tồn tại, dấu > sẽ xóa nội dung của tập
tin và ghi nội dung mới vào, dấu >> sẽ ghi nội dung mới vào sau nội dung cũ của tập tin.
Ví dụ: muốn tạo tập tin baitho ta làm như sau
[phuongdq@localhost ~]$cat > baitho
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Hom qua tat nuoc dau dinh
Bo quen chiec ao tren canh hoa sen
[Nhấn Ctrl + D để kết thúc]
Lệnh more

Cho phép xem nội dung tập tin theo từng trang màn hình.
Cú pháp:
$more <file>
Lệnh cp

Cho phép sao chép tập tin.
Cú pháp:
$cp <source_file> <dest_file>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$cp /etc/passwd /home/phuongdq/passwd
Lệnh mv

Dùng để di chuyển vị trí lưu trữ của tập tin, đôi khi ta có thể sử dụng lệnh mv để đổi tên
tập tin.
Cú pháp:
$mv <source> <dest>
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$mv myfile /home/phuongdq/Music
Lệnh rm

Cho phép xoá tập tin, thư mục.
Cú pháp:
$rm <option> <file/dir>
Các tuỳ chọn:
-r : xoá thư mục và tất cả tập tin và thư mục con
-i : xác nhận lại trước khi xoá
Lệnh find

Cho phép tìm kiếm tập tin thoả mãn điều kiện.
Cú pháp:
$find <path> <expression>
Trong đó:
path : là đường dẫn thư mục tìm kiếm
expression : tìm kiếm các tập tin
ThS. Đào Quốc Phương
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Ngoài ra bạn có thể sử dụng những kí hiệu sau
* : viết tắt cho một nhóm ký tự
? : viết tắt cho một ký tự
Lệnh grep

Cho phép tìm kiếm một chuỗi nào đó trong nội dung tập tin
Cú pháp:
$grep <expression> <file>
Ví dụ :
[phuongdq@localhost ~]$grep “abcde” /home/phuongdq/myfile
Giải thích: Tìm kiếm trong tập tin / home/phuongdq/myfile và hiển thị các dòng có xuất hiện
chuỗi “abcde”.
Lệnh touch

Hỗ trợ việc tạo và thay đổi nội dung tập tin
Cú pháp:
$touch <option> <file>
Ví dụ :
[phuongdq@localhost ~]$touch file1.txt file2.txt (tạo hai tập tin file1.txt và file2.txt)
Lệnh dd

Cho phép thay đổi định dạng và sao chép file
Ví dụ:
dd if=/mnt/cdrom/images/boot.img of=/dev/fd0
(if là input file, of là output file)
Lệnh gzip va gunzip

gzip dùng để nén tập tin còn gunzip dùng để giải nén các tập tin. gzip tạo tập tin nén với
phần mở rộng .gz
Cú pháp của gzip và gunzip như sau:
$gzip <option> <name>
$gunzip <option> <name>
Các tuỳ chọn cho gunzip và gzip
-c : chuyển các thông tin ra màn hình
-d : giải nén, gzip -d tương đương gunzip
-h : hiển thị giúp đỡ
Lệnh tar

Lệnh này dùng để gom và bung những tập tin/thư mục. Nó sẽ tạo ra một tập tin có phần
mở rộng .tar
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Cú pháp:
$taz <option> <dest> <source>
Các option có thể là:
-cvf : gom tập tin/thư mục
-xvf : bung tập tin/thư mục
<dest> : tập tin đích .tar sẽ được tạo ra
<source> : những tập tin và thư mục nguồn cần gom
Ví dụ:
[phuongdq@localhost ~]$tar -cvf /home/backup.tar /etc/passwd /etc/group
[phuongdq@localhost ~]$tar -xvf /home/backup.tar
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BÀI 5
QUẢN LÝ PHẦN MỀM TRÊN LINUX
1. Giới thiệu RPM
RedHat Package Manager là hệ thống quản lý phần mềm được Linux hỗ trợ cho người dùng.
Người dùng có thể cài đặt, xoá hoặc nâng cấp các package trực tiếp bằng lệnh. Nếu bạn sử dụng
Xwindow có thể dùng chương trình KDE-RPM hoặc GNOME-RPM thay cho việc sử dụng lệnh.
Trong quá trình nâng cấp package, RPM thao tác trên tập tin cấu hình rất cẩn thận, do vậy mà bạn
không bao giờ bị mất các lựa chọn trước đó của mình.

2. Đặc điểm của RPM


Khả năng nâng cấp phần mềm.



Truy vấn thông tin hiệu quả: bạn có thể tìm kiếm thông tin các package hoặc các tập tin
cài đặt trong toàn bộ cơ sở dữ liệu. Bạn cũng có thể hỏi tập tin cụ thể thuộc về package
nào và nó ở đâu.



Kiểm tra hệ thống: nếu bạn nghi ngờ một tập tin nào bị xoá hay bị thay thế trong
package, bạn có thể kiểm tra lại rất dễ dàng.

3. Sử dụng RPM
a. Cài đặt phần mềm bằng RPM
Gói phần mềm rpm thường thường được tổ chức theo cấu trúc
<tên package, phiên bản, số hiệu phiên bản, kiến trúc sử dụng, định dạng>

Để cài đặt phần mềm ta dùng lệnh
#rpm -i <package>
Ví dụ:
[root@localhost Packages]# rpm -ivh foo-1.0-1.i386.rpm
Sở dĩ ta thêm tùy chọn vh để kiểm tra phần mềm trước khi cài đặt.
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Một số lỗi thường xảy ra khi cài đặt dùng rpm:
 Package đã được cài đặt trước đó, hệ thống báo lỗi “package is already installed”, nếu
muốn cài đè lên package đã cài này ta dùng lệnh rpm và thêm tùy chọn --replacepkgs
Ví dụ:
[root@localhost Packages]# rpm -ivh --replacepkgs foo-1.0-1.i386.rpm


Xung đột với phần mềm khác, khi bạn cài package chứa tên tập tin trùng với tập tin đã tồn
tại của package khác hoặc của package cũ sẽ xảy ra lỗi có tên “…conflicts with the file
from…”, để bỏ qua lỗi này ta dùng tuỳ chọn -replacefiles

Ví dụ:
[root@localhost Packages]# rpm -ivh --replacepkgs foo-1.0-1.i386.rpm


Lỗi do packages khi cần cài phụ thuộc vào một package phần mềm khác, thông tin báo có
dạng “…failed dependencied…”, khi đó ta phải cài package phần mềm này trước, sau đó
ta mới tiếp tục cài gói phần mềm mà ta cần sau.

b. Loại bỏ phần mềm
Để loại bỏ phần mềm ra khỏi hệ thống ta dùng lệnh rpm –e
Cú pháp thực hiện:
#rpm -e <package name>
Lưu ý : <package name> là một chuỗi mô tả thông tin chi tiết của gói phần mềm, do đó trước khi
loại bỏ phần mềm ta phải dùng lệnh rpm -qa package để biết chi tiết tên chính xác của phần mềm
này.
c. Nâng cấp phần mềm
Nâng cấp phần mềm cũng tương tự như cài đặt mới nhưng ta thay tuỳ chọn i bằng tuỳ chọn U
#rpm -Uvh <package>
Ví dụ:
[root@localhost ~]# rpm -Uvh foo-2.0-1.i386.rpm
Khi RPM tự động nâng cấp với tập tin cấu hình, bạn thấy hệ thống thông báo như sau:
saving /etc/foo.conf as /etc/foo.conf.save
Từ thông tin trên cho ta hiểu được khi nâng cấp lên phiên bản mới hệ thống sẽ lưu lại file cấu
hình của phiên bản cũ với tên là foo.conf.save
d. Truy vấn phần mềm
Truy vấn phần mềm là hình thức kiểm tra và tìm kiếm xem thông tin các phần mềm đã cài đặt
trong hệ thống. Ta có thể xem danh sách các gói phần mềm đã được cài đặt trong hệ thống bằng
lệnh rpm -qa hoặc xem cụ thể phần mềm nào đó đã được cài đặt trong hệ thống hay không bằng
lệnh #rpm -qa <package>
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Ví dụ:
[root@localhost ~]# rpm -q sendmail
Sendmail-8.14.1-4.2.fc8
[root@localhost ~]#
e. Kiểm tra phần mềm
Các thông tin kiểm tra là; kích thước, MD5 checksum, quyền hạn, loại tập tin, người sở hữu,
nhóm sở hữu tập tin.
#rpm -V <package>: kiểm tra tất cả tập tin trong package #rpm -vf <file>: kiểm tra tập tin file.
#rpm -Va: kiểm tra tất cả các package đã cài.
#rpm -Vp <file-RPM>: kiểm tra package.

4. Cài đặt phần mềm từ file nguồn
Ngoài các phần mềm được đóng gói dạng file nhị phân rpm còn có các phần mềm được cung
cấp dạng source code như: *.tar hoặc *.tgz,…Thông thường để cài đặt các phần mềm này ta cần
phải dựa vào trợ giúp của từng chương trình thông qua các file README hoặc INSTALL, các
file này chứa trong thư mục sau khi giải nén phần mềm. Các bước thực hiện cài đặt
Bước 1: Giải nén file tar
[root@localhost~]# tar -xvzf linux-software-1.3.1.tar.gz
Bước 2: Chuyển vào thư mục con và tham khảo các file INSTALL, README
Bước 3: Dựa vào chỉ dẫn trong các file trên để cài đặt phần mềm. Ở bước này thông thường ta
thực hiện ba lệnh sau:
#./configure
#make
#make install

5. AVG Antivirus
Tổng quan phần mềm AVG
AVG 7.5 free antivirus là một trong những phần mềm quét virus rất hiệu quả trên hệ thống
Linux, AVG được cung cấp miễn phí, cung cấp nhiều mức độ bảo vệ cho hệ thống để chống lại
nhiều loại virus.





Chống các loại virus như worms và Trojans
Chống Sypware, adware
Chống spam mail
Chống hacker thâm nhập mạng
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AVG cung cấp khả năng quản trị linh hoạt thông qua việc điều khiển chương trình dạng
command line hoặc dạng đồ hoạ.
Yêu cầu phần mềm
Các phần mềm, thư viện cần sử dụng cho AVG
 Libc.so.6
 Dazuko kernel module
 Python languages interpreter
 Python modules
Cài đặt
Tải package avg75flr-r49-a1130.i386.rpm từ website http://free.grisoft.com sau đó dùng lệnh
rpm để bắt đầu cài đặt trên máy.

Sau khi ta cài đặt hoàn tất, hệ thống thông báo version, loại phiên bản đang sử dụng và cách chạy
chương trình thông qua lệnh /opt/grisoft/avggui/bin/avggui_update_licinfo.sh
Sử dụng AVG Antivirus trên giao diện GUI
Để sử dụng chương trình AVG ta chọn Applications  Accessories  AVG for Linux
Workstation hoặc ta có thể nạp cương trình thông qua lệnh avggui
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Tuỳ chọn Test cho phép lựa chọn các thư mục hoặc filesystem cần để quét virus
Tuỳ chọn Test Results để xem kết quả sau khi quét virus
Tuỳ chọn Update cho phép cập nhật antivirus từ website

Màn hình chọn thư mục cần thiết để quét virus khi nhấn nút Test
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Chọn Start test để tiến hành quá trình quét

Hiệu chỉnh các tuỳ chọn cho AVG bằng cách chọn Service  Program settings

Cập nhật database cho chuơng trình quét virus thông qua tính năng Update từ màn hình
chính.
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Sử dụng AVG Antivirus trên giao diện TEXT
Lệnh avgscan được sử dụng để quét virus trên giao diện text, cú pháp lệnh
#avgscan [option] [path\paths]
Trong đó:


path\paths có thể chỉ định một thư mục hoặc nhiều thư mục, nếu muốn nhiều thư mục ta
chỉ cần mô tả chúng cách nhau bằng khoảng trắng



tuỳ chọn của lệnh avgscan có rất nhiều, sau đây là bảng mô tả chi tiết một số tuỳ chọn
thông dụng
Tham số

Giải thích

-scan

Cho phép scan các đối tượng đã được chỉ định trong [path\paths]

-heur

Chuyển sang chế độ phân tích và quét thông minh

-exclude

Loại trừ một số thư mục đã được chọn trong [path\paths]

-@ FILE

Chỉ định file cụ thể cần để quét

-ext <ext_mask>

Chỉ định các phần mở rộng của file để quét (ví dụ “jpg” “*”)

-repok

Thông báo file không bị nhiễm trong các thư mục đã quét

-report FILE

Thông báo kết quả sau khi quét

-arc

Quét file theo định dạng GZIP, ZIP, BZIP2

-clean

Tự động xoá các file nhiễm không làm ảnh hưởng đến hệ thống
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Một số ví dụ về lệnh avgscan


Scan thư mục lưu trữ tài nguyên của người dùng
#avgscan /home



Scan thư mục lưu trữ tài nguyên của người dùng sử dụng phân tích thông minh.
#avgscan -huer /home



Scan cụ thể file /etc/passwd
#avgscan /etc/passwd



Scan thư mục /etc và thư mục /usr, sau đó hiển thị kết quả sau khi quét hoàn tất
#avgscan -report /etc /usr



Scan thư mục /soft có chứa các định dạng lưu trữ và report các file không bị nhiễm
#avgscan -ext = * -rt -arc /soft

Lệnh avgupdate cho phép cập nhật database cho chương trình avg nhằm tăng khả năng phát hiện
và diệt virus. Cú pháp lệnh
#avgupdate [options] [path | list]
Một số ví dụ về lệnh avgupdate


Cập nhật antivirus trực tiếp từ Internet
#avgupdate -o



Cập nhật chương trình avg từ file /tmp/avg/updfiles
#avgupdate /tmp/avg/updfiles



Cập nhật trực tuyến avg cho file avg.conf
#avgupdate -o -c /home/usr/conf/avg/avgg.conf

ThS. Đào Quốc Phương

Trang 37

Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

BÀI 6
MỘT SỐ TRÌNH TIỆN ÍCH TRÊN LINUX
1. Trình soạn thảo văn bản VIM
VIM (còn gọi là vi) là chương trình soạn thảo chuẩn trên các hệ điều hành Linux. Vi là chương
trình soạn thảo trực quan, hoạt động dưới hai chế độ: chế độ lệnh và chế độ soạn thảo. Để sử
dụng vi ta dùng lệnh
$vi <file>
Khi thực hiện, đầu tiên vi sẽ vào chế độ lệnh. Ở chế độ lệnh, chỉ có thể sử dụng các phím để
thực hiện các thao tác như: dịch chuyển con trỏ, lưu trữ dữ liệu, mở tập tin mới. Do đó, bạn
không thể soạn thảo văn bản. Nếu muốn soạn thảo văn bản, bạn phải chuyển từ chế độ lệnh sang
chế độ soạn thảo. Chế độ soạn thảo giúp bạn sử dụng bàn phím để soạn nội dung văn bản. Mô
hình mô tả tương tác giữa chế độ lệnh và chế độ soạn thảo
Lệnh cơ bản:
 dd : xoá dòng
 x
: xoá ký tự
 yy : copy dòng
 p
: paste dòng
 /<string> : tìm chuỗi
 (n)
 :x : thoát và lưu
 :q : thoát không lưu

Chế độ soạn thảo văn bản
Dưới đây là nhóm lệnh để chuyển sang chế độ soạn thảo. Tuỳ theo yêu cầu mà bạn sử dụng:









i
l
a
A
o
O
r
R

trước dấu con trỏ
trước ký tự đầu tiên trên dòng
sau dấu con trỏ
sau ký tự đầu tiên trên dòng
duới dòng hiện tại
trên dòng hiện tại
thay thế một ký tự hiện hành
thay thế cho đến khi nhấn <ESC>
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Chế độ lệnh
Dùng phím ESC sau đó sử dụng các nhóm lệnh thích hợp thao tác trên command mode
a. Nhóm lệnh di chuyển con trỏ
















h
sang trái một khoảng trắng
e
sang phải một khoảng trắng
w
sang phải một từ
b
sang trái một từ
k
lên một dòng
j
xuống một dòng
)
cuối câu
(
đầu câu
}
cuối đoạn văn
{
đầu đoạn văn
Ctrl-w đến ký tự đầu tiên chèn vào
Ctrl-u cuốn lên ½ màn hình
Ctrl-d kéo xuống ½ màn hình
Ctrl-x kéo xuống một màn hình
Ctrl-b kéo lên một màn hình

b. Nhóm lệnh xóa








dw
do
d$
3dw
dd
5dd
x

xóa một từ
xoá ký tự từ con trỏ đến đầu dòng
xoá ký tự từ con trỏ đến cuối dòng
xoá ba từ
xoá dòng hiện hành
xoá năm dòng
xoá một ký tự

c. Nhóm lệnh thay thế





cw
3cw
cc
5cc

thay thế một từ
thay thế 3 từ
thay thế dòng hiện hành
thay thế 5 dòng

d. Nhóm lệnh tìm kiếm





*/and
*?and
*/nThe
N
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e. Nhóm lệnh tìm kiếm và thay thế



:s/text1 /text2 /g
:g/one/s//1/g

thay text1 thành text2
thay thế one bằng số 1

f. Copy and Paste
Để copy ta dùng lệnh y và để paste dùng lệnh p
 y$
copy từ vị trí hiện tại của cursor đến cuối dòng
 yy
copy toàn bộ dòng tại vị trí cursor
 3yy
copy ba dòng liên tiếp
g. Undo
Thao tác undo cho phép chúng ta hủy thao tác hiện tại và quay về thao tác trước đó, trong vi thực
hiện bằng phím u.
h. Thao tác trên tập tin








:w
:x
:wq
:w <file>
:q
:q!
:r

ghi vào tập tin
lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
lưu vào tập tin mới
thoát nếu không có thay đổi nội dung tập tin
thoát không lưu nếu có thay đổi nội dung tập tin
mở tập tin chỉ đọc

THỰC HÀNH
1. Dùng chương trình vi để soạn thảo tập tin vanban.txt
$vi vanban.doc
2. Sao chép văn bản
4dd:

Cắt 4 dòng và đưa vào vùng đệm

Ctrl+d: Chuyển xuống cuối văn bản
p:

Sao từ vùng đệm vào sau dòng hiện hành

3. Đặt và bỏ chế độ hiển thị số dòng :
:set nu
:set nonu
4. Lưu nội dung tập tin và thoát khỏi vi:
:wq
5. Xem lai nội dung tập tin vanban.txt.
ThS. Đào Quốc Phương

Trang 40

Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

2. Tạo đĩa mềm Boot
Ta có thể sử dụng lệnh mkbootdisk để tạo đĩa mềm khởi động hệ thống. Các bước thực hiện:


Đăng nhập vào hệ thống bằng user root



Xem phiên bản kernel của Linux dùng lệnh ls /lib/modules/ hoặc lệnh uname -r (trong ví
dụ này Linux kernel là 2.2.12-20)



Sử dụng lệnh /sbin/mkbootdisk 2.2.12-20 từ dấu nhắc shell



Insert đĩa mềm vào ổ đĩa khi được hệ thống yêu cầu (Insert a disk in /dev/fd0. Any
information on the disk will be lost)

3. Tiện ích Setup
Là trình tiện ích hỗ trợ cài đặt thiết bị, filesystem, thiết lập cấu hình mạng, dịch vụ hệ thống,
để sử dụng tiện ích setup ta dùng lệnh #setup

- Ví dụ : ta có thể dùng chương trình này để cài đặt thông số cấu hình TCP/IP cho hệ thống như
sau: từ giao diện trên ta chọn mục Network Configuration  Run Tool
- Sau đó chọn card mạng cần cấu hình, eth0 là tên card mạng thứ nhất, eth1 là tên card mạng thứ
hai, … chọn Enter để tiếp tục thiết lập cấu hình cho card mạng.
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- Nhập các thông số cho card mạng. Sau đó ta chọn OK  Exit. Có thể dùng lệnh service
network restart để cập nhật lại các thông số mạng và dùng lệnh ipconfig |more để kiểm tra
thông tin vừa thay đổi.

4. Tiện ích fdisk
Là trình tiện ích cho phép quản lý ổ đĩa cứng như: tạo mới, xem thông tin và xoá các partition
trong hệ thống. Cú pháp lệnh:
#fdisk <device>
Trong đó <device> có thể là /dev/hda hoặc /dev/sda. Sau đây là một số lệnh fdisk cơ bản
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Lệnh Giải thích
p

Liệt kê danh sách các partition table

n

Tạo mới partition

d

Xoá partition

q

Thoát khỏi trình tiện ích

w

Lưu quá trình thay đổi

a

Thiết lập boot partition

t

Thay đổi system partition ID

l

Liệt kê loại partition

Sau đây là một số bước để tạo mới một partition với dung lượng 512MB

Bước thực hiện

Giải thích

#fdisk /dev/hdb

Khởi tạo tiện ích fdisk để thao
tác lên đĩa hdb

Command (m for help): p

Liệt kê danh sách các partition

Disk

trong hệ thống

/dev/hdb: 64 heads, 63 sectors, 621 cylinders

Units = cylinders of 4031 * 512 bytes
Command (m for help): n

Tạo mới một primary partition

Command action

với kích thước 512MB

e extended
p primary partition (1-4)
p
partition number (1-4): 1
First cylinder (1-621, default 1): <RETURN> Using default value 1
Last cylinder or +sizeM or +sizeK (1-621, default 621): +512M
Command (m for help): p
Device Boot
/dev/hdb1

Xem thông tin partition mới vừa

Star

End

Blocks

Id …

1

196

395104

83 …

Command (m for help): w

tạo

Lưu lại và thoát ra khỏi tiện ích

Command (m for help): q

Lưu ý: sau khi ta dùng fdisk để tạo một paritition mới thì ta phải reboot lại hệ thống và dùng
lệnh mkfs -t ext3 /dev/hdb1 hoặc lệnh mkfs.ext3 /dev/hdb1 để định dạng lại partition, cuối cùng
ta mount /dev/hdb1 /mnt/newpart để sử dụng.
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5. Tiện ích mc
GNU Midnight Commander (mc) là chương trình quản lý và thao tác trên file và thư mục được
sử dụng trong Linux, để sử dụng ta phải cài package mc, sau đó dùng lệnh mc để kích hoạt
chương trình

6. Phân tích đĩa
- Fedora core cung cấp tiện ích Disk Usage Analyzer cho phép ta có thể theo dõi và quản lý
filesystem, thư mục, kiểm tra filesystem một cách trực quan và hiệu quả. Để sử dụng tiện ích này
ta chọn Applications System Tools  Disk Usage  Analyzer
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- Ta có thể chọn Scan Home để xem thông tin chi tiết trong home directory của người dùng.
Thông tin trong hộp thoại cho ta thấy kích thước của /root, cũng như kích thước từng file và thư
mục trong thư mục /root, cửa sổ bên phải chỉ định thông tin lưu trữ trên đĩa vật lý, và vị trí từng
file hoặc thư mục trên đĩa vật lý.

Ta có thể chọn Scan FileSystem để hệ thống quét và thống kê filesystem của hệ thống

7. Theo dõi hệ thống
Linux cung cấp tiện ích System Monitor để cho phép theo dõi thông tin hệ thống bao gồm
system, process, resource, filesystem. Để sử dụng tiện ích này ta chọn Applications  System
Tools  System Monitor
- Thông tin System cho ta biết CPU, MEM, - Process cho phép theo dõi các tiến trình
dung lượng đĩa không sử dụng trên filesystem. hoặc chương trình daemon đang hoạt động
trong hệ thống.
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- Resources cho ta theo dõi được thông tin - File Systems cho ta theo dõi được các thiết
CPU, MEM, SWAP, Network đang được sử bị cùng các mount point đang được sử dụng,
dụng.
loại filesystem và dung lượng tương ứng.

8. Quản lý log
Linux cung cấp tiện ích System Log Viewer để theo dõi và quản lý log file cho hệ thống. Để
xem log file ta chọn Applications  System Log
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BÀI 7
QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG VÀ NHÓM
Mọi người dùng muốn đăng nhập và sử dụng hệ thống Linux đều cần có một tài khoản bao gồm
hai thông tin cơ bản là tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password). Thông tin của người
dùng chủ yếu được lưu trong tập tin /etc/passwd. Linux cũng có ba loại người dùng cơ bản:
super user, system user, regular user.
Super user: là người dùng quản trị của hệ thống Linux, người dùng này thường gọi với tên là
người dùng root. Root được tạo mặc định khi ta cài đặt hệ thống và có toàn quyền quản lý hệ
thống. Người dùng này được hệ thống cung cấp một định danh quản lý UID có giá trị 0.
System user: là người dùng được tạo ra khi ta cài đặt chương trình, dịch vụ hệ thống, các người
dùng này không có quyền đăng nhập cục bộ vào hệ thống.
Regular user: tạm gọi là user thường, những user này chỉ được quyền login vào hệ thống và sử
dụng tài nguyên, không được thực hiện bất kỳ thao tác quản trị nào, UID của người dùng này
thường có giá trị >=500.
Ngoài ra Linux quản lý nhóm người dùng dành cho các chương trình, dịch vụ hệ thống, ta tạm
gọi nhóm người dùng này là service user, thông thường nhóm người dùng chỉ có quyền tối thiểu
trong phạm vi truy xuất của chương trình, chúng không sử dụng cho mục đích đăng nhập và sử
dụng hệ thống. UID của người dùng này có giá trị trong khoảng 1 – 100.

1. Tập tin /etc/passwd
Tập tin /etc/passwd đóng vai trò sống còn đối với một hệ thống Linux. Mọi người đều có thể đọc
được tập tin này nhưng chỉ có root mới có quyền thay đổi nó. Tập tin /etc/passwd được lưu
dưới dạng văn bản như hầu hết các tập tin cấu hình khác của Linux.
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Mỗi tài khoản được lưu trong một dòng gồm 7 cột


Cột 1: tên người sử dụng.



Cột 2: mã liên quan đến mật khẩu của tài khoản và “x” đối với Linux. Linux lưu mã này
trong một tập tin khác /etc/shadow mà chỉ có root mới có quyền đọc.



Cột 3,4: mã định danh tài khoản (UID) và mã định danh nhóm (GID).



Cột 5: tên đầy đủ của người sử dụng.



Cột 6: thư mục cá nhân (Home Directory).



Cột 7: chương trình sẽ chạy đầu tiên sau khi đăng nhập vào hệ thống.

2. Tập tin /etc/shadow
Lưu trữ mật khẩu thực sự của người dùng, mật khẩu này đã được mã hoá.. Ngoài thông tin
mật khẩu, file này còn lưu trữ các tùy chọn của tài khoản. Mỗi dòng lưu trữ thông tin cho từng
người dùng, tương ứng với mỗi dòng thường có khoảng tám cột được phân cách nhau bằng dấu
“:”
Nội dung của file /etc/shadow
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Mỗi tài khoản được lưu trong một dòng gồm 8 cột


Cột 1: chỉ username phải khớp với username trong file /etc/passwd



Cột 2: chỉ mật khẩu được mã hoá (* tài khoản bị vô hiệu hoá).



Cột 3: số ngày tính từ 1/1/1970 đến ngày thay đổi mật khẩu sau cùng (the last password
change).



Cột 4: số ngày tối thiểu yêu cầu thay đổi mật khẩu, nếu giá trị này bằng 0 tức là không chỉ
định giới hạn (tính bằng đơn vị ngày).



Cột 5: số ngày tối đa mật khẩu được sử dụng (tính theo ngày) - 99999 không thay đổi.



Cột 6: số ngày đưa ra cảnh báo trước khi mật khẩu không còn hợp lệ.



Cột 7: số ngày quy định account bị vô hiệu khi mật khẩu đã hết hạn sử dụng.



Cột 8: mô tả ngày vô hiệu hoá tài khoản tính từ ngày 1/1/1970.

3. Các thao tác trên người dùng
a. Tạo tài khoản người dùng
Để tạo một tài khoản, bạn có thể sử dụng lệnh useradd
Cú pháp:
#useradd [-c comment] [-d homedir] [-m] [-g GID] LOGIN
Lưu ý : tham số -m được sử dụng để tạo thư mục cá nhân nếu nó chưa tồn tại và chỉ có root
mới được sử dụng lệnh này.
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Sau đó dùng lệnh passwd <username> để đặt mật khẩu cho tài khoản.
Ví dụ:

Vì vấn đề an ninh cho máy Linux và sự an toàn hệ thống mạng, một password gọi là tốt nếu:


Có độ dài tối thiểu 6 ký tự.



Phối hợp giữa chữ thường, chữ hoa, số và các ký tự đặc biệt.



Không liên quan đến tên tuổi, ngày sinh … của bạn và người thân.

Trong ví dụ trên, bạn tạo tài khoản người dùng và không quan tâm người đó thuộc nhóm nào. Sẽ
thuận lợi nếu bạn muốn nhóm nhiều người dùng có cùng một chức năng và cùng chia sẻ nhau dữ
liệu vào chung một nhóm. Mặc định khi bạn tạo một tài khoản, Linux sẽ tạo cho mỗi tài khoản
một nhóm trùng tên với tên tài khoản. Xem tập tin /etc/passwd ta thấy

nghihh có UID là 501 và thuộc nhóm 501. Xem tập tin /etc/group ta thấy

Bạn có thể thêm tài khoản nghihh vào nhóm users bằng cách thay số 501 bằng 100, 100 là GID
của nhóm users.
Lệnh useradd -D để xem các thông số mặc định khi ta tạo tài khoản người dùng (các thông tin
này lưu trong thư mục /etc/default/useradd).
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b. Thay đổi thông tin của tài khoản
Bạn có thể thay đổi lại thông tin tài khoản từ tập tin /etc/passwd hoặc dùng lệnh usermod.
Cú pháp:
#usermod [-c comment] [-d homedir] [-m] [-g GID] LOGIN
Ví dụ: Đưa tài khoản nghihh vào nhóm admin
#usermod -g adm nghihh
c. Tạm khoá tài khoản người dùng
Để tạm khoá tài khoản trong hệ thống ta có thể dùng nhiều cách
Khoá (locking)

Mở khoá (unlock)

passwd -l <username>

passwd -u <username>

usermod -L <username>

usermod -U <username>

Ta có thể tạm khoá tài khoản bằng cách chỉnh sửa tập tin /etc/shadow và thay thế từ khoá x
bằng từ khoá *
d. Huỷ tài khoản
Lệnh userdel dùng để xoá một tài khoản. Ngoài ra bạn cũng có thể xoá một tài khoản bằng cách
xoá đi dòng dữ liệu tương ứng với tài khoản đó trong tập tin /etc/passwd
Cú pháp:
#userdel [option] username
Ví dụ:
#userdel -r nghihh

4. Quản lý nhóm và các thao tác trên nhóm
Thông tin của nhóm
Mỗi nhóm có một tên riêng và một định danh nhóm, một nhóm có thể có nhiều người dùng và
người dùng chỉ có thể là thanh viên của một nhóm. Thông tin về nhóm lưu tại tập tin /etc/group.
Mỗi dòng định nghĩa một nhóm, các trường trên dòng cách nhau bằng dấu “:”. Cú pháp mô tả
thông tin nhóm trong file /etc/group
<tên nhóm>:<password của nhóm>:<định danh nhóm>:<các user thuộc nhóm>

a. Tạo nhóm
Chúng ta có thể chỉnh sửa trực tiếp trong tập tin /etc/group hoặc dùng lệnh
#groupadd <tên nhóm>
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b. Thêm người dùng vào nhóm
Chúng ta có thể sửa từ tập tin /etc/group, các tên tài khoản người dùng cách nhau bằng dấu “;”.
Ta có thể thêm người dùng vào nhóm thông qua lệnh:
#usermod -g <tên nhóm> <tên tài khoản>
Ta cũng có thể sửa thông tin GID của tài khoản trực tiếp trong tập tin /etc/passwd
c. Huỷ nhóm
Ta có thể xóa trực tiếp nhóm trong tập tin /etc/group hay dùng lệnh
#groupdel <tên nhóm>
d. Xem thông tin user và group
Ta có thể dùng lệnh groups hoặc id để xem thông tin về một tài khoản hay một nhóm nào đó
trong hệ thống
#id <option> <username>
Ví dụ:
Ta muốn xem groupID của một user nghihh ta dùng lệnh
#id -g nghihh
Ta có thể xem tên nhóm của một user nào đó ta dùng lệnh
#groups <username>
Ví dụ:
#groups nghihh

5. Quản lý User và Group qua giao diện X
Linux cung cấp tiện ích User Manager cho phép ta có thể quản lý người dùng và nhóm linh hoạt
và hiệu quả hơn. Thông qua công cụ này ta có thể tạo, thay đổi thông tin, đặt quyền và xoá tài
khoản cho người dùng và nhóm. Giao diện quản lý người dùng trong Linux, ta nhấn chọn System
 Administration  Users and Groups.
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a. Thao tác tài khoản
Tạo tài khoản: chọn nút chức năng Add User. Chỉ

định

các

tham

fullname, password,

số:

shell

username,

login,

home

directory, userID, groupID.

Thay đổi thông tin cho tài khoản : bằng cách nhấp đôi vào biểu tượng tên account
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Account Info : chỉ định thời hạn sử dụng tài
khoản, khoá tài khoản.

Password Info: chỉ định thông số xác định Groups: chỉ định nhóm cho người dùng.
thời hạn sử dụng mật khẩu.

b. Thao tác nhóm
Tạo nhóm: chọn nút Add Group  chỉ định Thay đổi thông tin cho nhóm: double click
tên nhóm  OK.
vào tên nhóm chọn Group Users tab để biết
thêm thông tin hoặc loại bỏ thành viên trong
nhóm. Group Data: chỉ định tên nhóm.
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6. Quyền của người dùng trên FileSystem
Tất cả các tập tin và thư mục của Linux đều có người sở hữu và quyền truy cập.
Ví dụ:

Các ký tự -rw-rw-r-- biểu thị quyền truy cập của tập tin myfile, loại tập tin được chỉ định trong
ký tự đầu của cột đầu tiên. Linux cho phép người sử dụng xác định các quyền đọc (read), viết
(write) và thực thi (execute) cho từng đối tượng. Có 3 dạng đối tượng


Người sở hữu (the owner)



Nhóm sở hữu (the group owner)



Người khác (“other users” hay everyone else)

- Quyền đọc (read) cho phép bạn đọc nội dung của tập tin. Đối với thư mục quyền đọc cho phép
bạn di chuyển vào thư mục và xem nội dung của thư mục
- Quyền ghi (write) cho phép bạn thay đổi nội dung hay xoá tập tin. Đối với thư mục, quyền viết
cho phép bạn tạo ra, xoá hay thay đổi các tập tin trong thư mục không phụ thuộc vào quyền cụ
thể của tập tin trong thư mục. Như vậy, quyền viết của thư mục sẽ vô hiệu hoá các quyền truy cập
của tập tin trong thư mục và bạn phải để ý đến tính chất này
- Quyền thực thi (execute) cho phép bạn gọi chương trình lên bộ nhớ bằng cách nhập từ bàn
phím tên của tập tin. Đối với thư mục bạn chỉ có thể vào thư mục bởi lệnh cd nếu bạn có quyền
thực thi với thư mục.
Song song với cách ký hiệu miêu tả bằng ký tự ở trên, quyền hạn truy cập còn có thể biểu diễn
dưới dạng số. Quyền hạn cho từng loại người dùng sử dụng một số có 3 bit tương ứng cho ba
quyền read, write và execute. Theo đó nếu cấp quyền thì bit đó là 1, ngược lại là 0. Giá trị nhị
phân của số 3 bit này xác định các quyền cho nhóm người đó
Bit2

Bit1

Bit0

Read

Write

Execute

User
Read

Write

Group
Execute

Read

Write

Other
Execute

Read

Write

Execute

Ví dụ:
Chỉ có quyền đọc
Có quyền đọc và thực thi
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: 100 có giá trị là 4
: 101 có giá trị là 5
Trang 55

Tài liệu tham khảo
Quyền

Hệ điều hành Linux
Giá trị

Read permission

4

Write permission

2

Execute permission

1

Ví dụ:
Nếu có quyền read và execute thì số của quyền là : 4 + 1 = 5
Read, write, execute : 4 + 2 + 1 = 7
Tổ hợp của ba quyền có giá trị từ 0 đến 7
 0 or --: không có quyền
 1 or --x
: execute
 2 or -w: write only
 3 or -wr
: write và execute
 4 or r-: read only
 5 or r-x
: read và execute
 6 or rw: read và write
 7 or rwx
: read, write và execute
Như vậy khi cấp quyền trên một tập tin/thư mục, bạn có thể dùng số thập phân gồm ba con số. Số
đầu tiên miêu tả quyền sở hữu, số thứ hai cho nhóm, số thứ ba cho những người còn lại.

7. Gán quyền cho người dùng
a. Lệnh chmod
Đây là lệnh được sử dụng rất phổ biến, dùng cấp phép quyền truy cập của tập tin hay thư mục.
Chỉ có chủ sở hữu và superuser mới có quyền thực hiện các lệnh này
Cú pháp:
#chmod [nhóm_người_dùng] [thao_tác] [quyền_hạn] [tên_tập_tin]
Nhóm người dùng

Thao tác

Quyền

u - user

+ : thêm quyền

r - read

g - group

- : xoá quyền

w - write

o - others

= : gán quyền bằng

x - execute

a - all
Ví dụ : gán quyền trên tập tin myfile
Gán thêm quyền write cho group :
#chmod g+w myfile
Xoá quyền read trên group và others : #chmod go-w myfile
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Ví dụ : cấp quyền cho tập tin myfile
Quyền

Lệnh

-wrxr-xr-x

#chmod 755 myfile

-r-xr--r--

#chmod 522 myfile

-rwxrwxrwx

#chmod 777 myfile

Phương pháp thay đổi tuyệt đối này có một số ưu điểm vì nó là cách định quyền tuyệt đối, kết
quả cuối cùng không phụ thuộc vào quyền truy cập trước đó của tập tin
b. Lệnh chown
Lệnh này dùng để thay đổi người sở hữu trên tập tin, thư mục.
Cú pháp:
$chown
$chown -R
Dòng lệnh cuối cùng với tuỳ chọn -R (recursive) cho phép thay đổi người sở hữu của thư mục
<directory> và tất cả các thư mục con của nó. Điều này cũng đúng với lệnh chmod, chgrp
Ví dụ:
$chown huetv /bt/test.txt
Giải thích: Chuyển quyền sở hữu của file test.txt cho người dùng huetv
c. Lệnh chgrp
Lệnh này dùng để thay đổi nhóm sở hữu của một tập tin, thư mục.
Cú pháp:
$chgrp [group] [file]
Ví dụ:
$chgrp users /tmp/test
Giải thích: Chuyển quyền sở hữu của test cho nhóm users
d. Lệnh umask
Là lệnh cho phép thiết lập quyền mặc định của người dùng truy xuất filesystem, mặc định
giá trị umask là 022, tức là mọi tập tin khi tạo ra đều có quyền gán mặc định là 644, có nghĩa là
chủ sở hữu của file có toàn quyền truy cập, nhóm sở hữu và người khác có quyền đọc.
Quyền mặc định của file hoặc thư mục được xác định là phần bù của umask xét trên 3 bit
quyền hạn của hệ thống dành cho người dùng.
Đối với file quyền tối đa mà hệ thống tự động có thể gán là rw, còn quyền thực thi người dùng
phải tự gán. Do đó quyền tối đa của file tính theo hệ thập phân là 666 (xét trên ba đối tượng).
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Nếu umask = 022 thì quyền hạn của file khi tạo ra sẽ là phần bù của umask là 644.
Đối với thư mục thì quyền tối đa của từng người dùng là 777, khi đó quyền mặc định của thư
mục khi tạo ra với umask là 022 sẽ là 755.
Cú pháp lệnh:
#unmask <value>
THỰC HÀNH
1. Thay đổi quyền trên tập tin
#cat > baitho.txt
#ls -lF baitho.txt
#chmod u+x,g+wx baitho.txt
#ls -lF baitho.txt
#chmod 644 baitho.txt
#ls -lF baitho.txt
#chmod 764 baitho.txt
#ls -lF baitho.txt
#chmod 777 baitho.txt
#ls -lF baitho.txt
2. Tạo tài khoản hệ thống
Tạo nhóm ketoan
#groupadd ketoan
Xem tập tin /etc/group
#cat /etc/group
Tạo một account user01 mới thuộc nhóm ketoan
#useradd - g ketoan -c “Tai khoan user01” user01
#passwd user01
Xem tập tin /etc/passwd, /etc/shadow
#cat /etc/passwd
#cat /etc/shadow
Thử đăng nhập vào hệ thống với tài khoản là user01. Tạo một account user02
#useradd user02
#passwd user02
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Đưa user02 vào nhóm ketoan
#usermod -g ketoan user02
Thử đăng nhập vào hệ thống với tài khoản là user02. Xóa user02
#userdel user02
#cat /etc/passwd
3. Thay đổi quyền sử dụng cho các đối tượng trên tập tin
a. Tạo một tập tin mới /home/baocao.txt
b. Đổi chủ sở hữu của tập tin /home/baocao.txt là user01
#chown user01 /home/baocao.txt
c. Phân quyền rwxr--r-- cho các đối tượng trên tập tin /home/baocao.txt.
#chmod 744 /home/baocao.txt
d. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản user01. Thử thay đổi nội dung tập tin /home/baocao.txt.
e. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản khác. Thử thay đổi nội dung tập tin /home/baocao.txt.
Nhận xét ?
4. Phân quyền sử dụng cho các đối tượng
a. Tạo nhóm người sử dụng có tên hanhchinh.
b. Bổ sung các user01, user02 vào nhóm hanhchinh.
#usermod -g hanhchinh user01
#usermod -g hanhchinh user02
c. Tạo thư mục /home/common
#mkdir /home/common
d. Đổi nhóm sở hữu của thư mục /home/common là nhóm hanhchinh.
#chown hanhchinh /home/common
hoặc
#chgrp hanhchinh /home/common
e. Phân quyền rwx cho đối tượng nhóm hanhchinh trên thư mục /home/common
#chmod g+rwx /home/common
#ls -lF /home
f. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản user01. Tạo thư mục mới trong /home/common.
g. Đăng nhập vào hệ thống với một tài khoản khác không thuộc nhóm hanhchinh. Thử tạo thư
mục mới trong /home/common. Nhận xét ?.
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BÀI 8
QUẢN LÝ QUOTA ĐĨA VÀ TIẾN TRÌNH TRÊN LINUX
1. Giới thiệu Quota
Quota được dùng để thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng, mỗi người dùng hoặc nhóm được
cấp giới hạn sử dụng hoặc nhóm được cấp giới hạn sử dụng dung lượng đĩa nhất định nào đó. Ta
chỉ thiết lập quota trên những file system lưu trữ thông tin cho người dùng hoặc nhóm người
dùng, trong Linux ta thường thiết lập hạn ngạch đĩa trên filesystem /home.
Một số khái niệm cần lưu ý:


Giới hạn cứng: chỉ định dung lượng đĩa cứng tối đa cho người dùng sử dụng. Người
dùng không được lưu trữ tài nguyên vượt quá giới hạn này.



Giới hạn mềm: chỉ định dung lượng tương đối cần giới hạn cho người dùng, người dùng
có thể sử dụng vượt quá giới hạn này trong khoảng thời gian gia hạn nào đó. Mặc định hệ
thống đặt thời gian gia hạn là 7 ngày.



Thời gian gia hạn: là thời gian cho phép người dùng vượt quá dung lượng đĩa cứng được
cấp phép trong giới hạn mềm.

2. Thiết lập Quota
Để thiết lập hạn ngạch đĩa ta thực hiện ba bước chính sau


Thiết lập tùy chọn quota trên file /etc/fstab



Kiểm tra hạn ngạch thông qua lệnh quotacheck



Phân bổ hạn ngạch thông qua lệnh edquota

a. Cấu hình file /etc/fstab
Mở tập tin /etc/fstab
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Thêm một số thông số giới hạn usrquota (cho user), grpquota (cho group)

Sau đó ta phải reboot lại hệ thống để remount lại file system /home thông qua lệnh init 6.
b. Kiểm tra Quota
Sau khi đã cấp phép quota và gắn kết lại hệ thống tập tin, hệ thống bây giờ có khả năng thiết
lập quota, tuy nhiên chúng ta cần dùng quotacheck để kiểm tra hệ thống tập tin được cấu hình
quota và xây dựng lại bảng sử dụng đĩa hiện hành.

Những tùy chọn:
-a : kiểm tra tất cả những hệ thống tập tin cấu hình quota
-v : hiển thị thông tin trạng thái khi kiểm tra
-u : kiểm tra quota của người dùng
-g : kiểm tra quota của nhóm
Thông tin cấu hình quota của người dùng được lưu trong file /home/aquota.user, cấu hình của
nhóm được lưu trong file /home/aquota.group
c. Phân phối Quota
Để thiết lập quota cho người dùng ta dùng lệnh
#edquota <option> <username>
Bạn có thể điều khiển lệnh quota một cách hiệu quả với những tùy chọn sau:
-g : chỉnh sửa quota cho nhóm
-p : sao chép quota cho người dùng khác
-u : chỉnh sửa quota cho người dùng (mặc định của lệnh)
-t : chỉnh sửa thời gian của giới hạn mềm
Ví dụ:
#edquota -u phuongdq
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Blocks : dung lượng user đang sử dụng, dung lượng này tính bằng Kbyte.



Inodes: số lượng file mà user đang sử dụng.



Soft limit: dung lượng giới hạn mềm, thông thường kích thước này phải <= kích thước
giới hạn cứng. Nếu user sử dụng quá dung lượng này thì quota sẽ cấp một khoảng thời
gian gia hạn. Khi SoftLimit bằng 0 có nghĩa giới hạn này không sử dụng.



Hard limit: dung lượng giới hạn tối đa trên đĩa mềm mà người dùng có thể sử dụng.



Sau đó ta chọn phím i để thay đổi các thông số trên cho phù hợp, sau đó chọn phím Esc
và chọn :x

d. Kiểm tra và thống kê Quota
Lệnh quota dùng để hiển thị thông tin quota cho từng người dùng
-g : hiển thị quota của nhóm mà người dùng này là một thành viên
-q : chỉ hiển thị những hệ thống tập tin có thiết lập quota
-u : hiển thị quota của người dùng

Lệnh repquota dùng để thống kê trạng thái sử dụng quota của người dùng trên filesystem
#repquota <option> <filesystem>
Trong đó:
-a : hiển thị hạn ngạch cho tất cả các người dùng được chỉ định hạn ngạch tương ứng với
filesystem được mô tả trong file /etc/fstab
-g : hiển thị quota cho nhóm.
-u : hiển thị quota cho người dùng.
-v : cho phép hiển thị thông tin chi tiết cho kết xuất.
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Ví dụ:

3. Giới thiệu tiến trình
Một chương trình hay lệnh có thể phát sinh ra nhiều tiến trình. Có ba loại tiến trình chính trên
Linux


Tiến trình tương tác (interactive processes): là tiến trình khởi động và quản lý bởi shell,
kể cả tiến trình tiền cảnh hoặc tiến trình hậu cảnh.



Tiến trình thực hiện theo lô (batch processes) : tiến trình không gắn liền đến bàn điều
khiển và được nằm trong hàng đợi để lần lượt thực hiện.



Tiến trình ẩn trên bộ nhớ (daemon processes) : là các tiến trình chạy ẩn bên dưới hệ
thống, còn gọi là tiến trình nền. Các tiến trình này thường được khởi tạo một cách tự động
sau khi hệ thống khởi động.

Mỗi tiến trình khi thực hiện nếu sinh ra nhiều tiến trình con được gọi là tiến trình cha (Parent
Process). Khi tiến trình cha bị dừng thì các tiến trình con của nó cũng không còn hoạt động.
Mỗi tiến trình mang một định danh gọi là PID (Process Indentification). Process ID là một số
lớn hơn 0 và là duy nhất. Hệ thống dựa vào các PID này để quản lý các tiến trình. Khi khởi
động, Linux sẽ thực hiện một tiến trình sẵn có trong hệ thống mang tên init (vì là tiến trình đầu
tiên được thực hiện nên PID=1). Sau đó tiến trình này mới sinh ra các tiến trình khác, các tiến
trình khác có thể sinh ra các tiến trình khác nữa và cứ tiếp tục như thế tạo thành cây phân cấp các
tiến trình.

ThS. Đào Quốc Phương

Trang 63

Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

Số trong dấu ( ) là PID của tiến trình, ví dụ tiến trình rsyslogd(1752) có mã PID là 1752 và là
tiến trình con của tiến trình init và là tiến trình cha của tiến trình {rsyslogd} (1753)
a. Xem thông tin tiến trình
Để kiểm tra những tiến trình đang chạy trong hệ thống ta có thể sử dụng lệnh ps (process
status). Lệnh ps có nhiều tùy chọn và phụ thuộc một cách mặc định vào người đăng nhập vào hệ
thống. Cú pháp lệnh ps:
#ps <option> <parameter>
Một số tuỳ chọn của lệnh ps
Lệnh và tùy chọn

Giải thích

ps -ux

Xem tất cả các tiến trình mà user kích hoạt

ps –t

Xem những tiến trình được chạy tại terminal

ps –aux

hiện tại của user Xem tất các tiến trình trong hệ thống

ps -u username

Xem tất các tiến trình của user nào đó
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Ví dụ:

b. Tiến trình tiền cảnh
Khi thực hiện một chương trình từ dấu nhắc shell ($ hoặc #), chương trình sẽ thực hiện và
không xuất hiện dấu nhắc cho đến khi thực hiện xong chương trình. Do đó chúng ta không thể
thực hiện các công việc khác trong khi chương trình này đang thực hiện, tiến trình được phát sinh
trong ngữ cảnh này là tiến trình tiền cảnh. Chúng ta thử chạy một chương trình có thời gian thực
hiện lâu để kiểm tra, ví dụ liệt kê tất cả các thư mục có tên pro bằng lệnh
#find / -name pro -print
c. Tiến trình hậu cảnh
Tiến trình hậu cảnh là tiến trình được phát sinh khi ta chạy chương trình, tiến trình này chạy
nền trong hệ thống và không chiếm dụng shell khi thực hiện. Khi chạy một chương trình chiếm
thời gian lâu chúng ta có thể cho phép chúng chạy nền bên dưới và tiếp tục thực hiện các công
việc khác. Để tiến trình chạy dưới chế độ hậu cảnh chúng ta thêm dấu & vào sau lệnh thực hiện
chương trình
Ví dụ: sử dụng lệnh find để tìm tập tin pro và cho chạy nền trong hệ thống
#find / -name pro -print > result.txt &
d. Tạm dừng và đánh thức tiến trình
Trong một số trường hợp khi đang chạy chương trình nhưng thời gian thực hiện quá lâu và
muốn đưa nó vào hậu cảnh, Linux cho phép chúng ta đưa nó tạm dừng và cho vào hậu cảnh bằng
phím Ctrl - Z. Khi tiến trình đang chạy nhận được tín hiệu Ctrl - Z thì nó tạm dừng và chuyển
vào hậu cảnh, trả dấu nhắc lại cho người dùng. Chúng ta có thể xem tiến trình có trong hậu cảnh
bằng lệnh:
#jobs
Ngược lại khi muốn một tiến trình đang chạy ở hậu cảnh chuyển sang chạy tiền cảnh chúng ta
dùng lệnh fg theo cú pháp như sau :
#fg <số thứ tự của tiến trình>
Ví dụ:
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e. Huỷ tiến trình
Trong nhiều trường hợp, một tiến trình có thể bị treo. Khi đó chúng ta phải dừng (kill) tiến
trình đang có vấn đề. Linux có lệnh kill để thực hiện công việc này. Trước tiên, bạn cần phải biết
PID của tiến trình cần dừng thông qua lệnh ps. Sau đó ta sử dụng lệnh:
#kill -9 <PID>
Tham số -9 là tín hiệu dừng tiến trình không điều kiện. Không nên dừng các tiến trình mà mình
không biết vì có thể làm treo máy hoặc những dịch vụ khác. Một tiến trình có thể sinh ra các tiến
trình con trong quá trình hoạt động của mình. Nếu tiến trình cha bị dừng, các tiến trình con sẽ
không còn hoạt động. Trong một số trường hợp, tiến trình có lỗi nặng không dừng được, biện
pháp cuối cùng là khởi động lại máy.
Lưu ý: chỉ có người dùng root mới có quyền dừng tất cả các tiến trình còn những người dùng
khác chỉ được dừng các tiến trình do mình tạo ra.
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1
Nội dung chính là:
Cài đặt Fedora Core 11, và các thông tin liên quan đến quá trình cài đặt.
Đề nghị các sinh viên:
+ Đọc kỹ các phần liên quan trong tài liệu học tập
+ Sử dụng VMWare thành thạo.
+ Tìm hiểu thêm về bảng phân vùng đĩa cứng
+ VMWare, Fedora Core 11 (file iso) có thể chép tại giáo viên hướng dẫn.
Phần 1: Làm quen với Môi trường VMWare và Tạo máy ảo VMWare
+ Khởi động phần mềm VMWare. Sau đó nhấn F11 để Maximize cửa sổ này
+ Thiết lập cơ chế sử dụng phím tắt là Ctrl+Alt. Tổ hợp Phím tắt này thường được sử dụng trong
các trường hợp sau:
- Giải phóng chuột, bàn phím khỏi môi trường máy ảo, trở về môi trường máy thật.
- Kết hợp với Enter để chuyển đổi giữa hai chế độ cửa sổ/toàn màn hình.
- Kết hợp với Insert để truyền tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete vào máy ảo - tức là nhấn cùng 1 lúc
+ Tạo ra một máy ảo có cấu hình như sau:
- Custom Configuration.
- Hardware compatibility: Workstation 6 - Guest OS: Linux -> "Other Linux 2.6.x kernel".
- RAM: 512M.
- Ethernet: Bridged.
- HDD: 8GB IDE (không chọn SCSI).
- CDROM: ISO image trỏ đến file "/Fedora-11-i386-DVD.iso" - Bỏ FDD, Sound.
+ Bật máy ảo, nhấn chuột vào cửa sổ VMWare để chuyển focus vào máy ảo.
+ Nhấn F2 khi có thông báo trên màn hình để vào BIOS của máy ảo.
+ Thiết lập ưu tiên khởi động lần lượt là HDD, CDROM, Network, Removable Devices sau đó
ghi lại và khởi động lại máy ảo.
Phần 2: Cài đặt hệ điều hành Fedora Core 11 từ CDROM (đọc tài liệu phần cài đặt)
Phần 3: Làm quen với Môi trường GNOME
+ Đăng nhập vào máy ảo Linux bằng tài khoản root, hoặc bằng tài khoản của học viên
+ Sinh viên cần làm quen với môi trường đồ họa GNOME trong khoảng 30 phút. Tập các thao
tác như chạy ứng dụng, logout, restart, shutdown máy.
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Phần 4: Làm quen với Môi trường Text Mode
+ Đăng nhập vào máy ảo Linux bằng tài khoản root, hoặc bằng tài khoản của học viên
+ Sinh viên cần làm quen với môi trường TEXT trong khoảng 30 phút. Tập các thao tác như
chạy ứng dụng, logout, restart, shutdown máy.

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2
Bài thực hành thứ hai có hai nội dung chính là:
+ Làm quen với chế độ dòng lệnh (text)
+ Hệ thống file và các thao tác trên thư mục tập tin
Đề nghị các sinh viên:
+ Đọc kỹ các phần liên quan trong tài liệu học tập
Phần 1: Làm quen với cách dùng lệnh
+ Dùng các lệnh ls, cd để di chuyển và xem nội dung các thư mục trên máy. Cố gắng tập sử dụng
phímg TAB để điền nhanh tên các file và thư mục.
+ Sử dụng lệnh "cat > tên_file" để tạo file mới và "cat tên_file" để xem nội dung file mới tạo.
+ Sử dụng các bộ phân trang "more", "less" với cat khi xem các file có nội dung dài.
+ Tự nghĩ ra các ví dụ về tên file để có thể nắm vững được các metacharacter và kết hợp với ls để
kiểm chứng.
+ Sử dụng chương trình mc để thay thế các lệnh cd, ls, cat và các lệnh quản trị file/thư mục khác.
Phần 2: Sử dụng man page
+ Tập sử dụng lệnh man để tra cứu trợ giúp của các lệnh
+ Lệnh man với tham số -k được sử dụng để tìm kiếm thông tin trong các trang man. Ví dụ: "man
-k print" sẽ liệt kê tất cả các trang man có liên quan đến "print".
Phần 3: Tìm hiểu các lệnh liên quan đến thư mục tập tin
+ Đọc và thực hành các ví dụ trong phần Các thao tác trên thư mục tập tin
Phần 4: Liên kết
+ Người dùng root có một file thongbao.txt đặt trong thư mục gốc và muốn rằng sau khi thay đổi
nội dung của file này thì nội dung của các liên kết tương ứng trong các thư mục /home/may01,
/home/may02, /home/may03, /root cũng thay đổi theo. Nếu file thongbao.txt trên bị xóa, thì chỉ
liên kết trong /root là vẫn sử dụng được. Hãy tạo các liên kết thỏa mãn yêu cầu trên.
+ Sao chép liên kết tại /home/may01 thành liên kết mới tại /home/may08 và tại /root thành liên
kết mới tại /home/admin.

ThS. Đào Quốc Phương

Trang 68

Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

+ Trong thư mục /data có file data.txt và thư mục txt. Trong thư mục txt có 1 symbolic link là
data.txt chỉ đến file data.txt nằm ở thư mục trên.
+ Nếu dùng lệnh cp -r để copy toàn bộ thư mục txt vào trong thư mục /root thì có thể xảy ra
những trường hợp nào đối với symbolic link nêu trên (lỗi, copy soft link theo, copy file gốc
theo...) hãy mô phỏng tất cả các trường hợp trên.
Phần 5: Tìm kiếm
+ Hãy tự tạo, sau đó tìm và xóa tất cả các file có đuôi .test trong toàn bộ hệ thống file theo ít nhất
là 2 cách. (giả sử bạn chỉ có 10 phút để tìm và xóa ít nhất 20000 file, hãy cố gắng tự động hóa
toàn bộ quá trình tìm kiếm và xóa)

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3
Bài thực hành thứ ba có hai nội dung chính là:
+ Làm quen với chế độ dòng lệnh (text).
+ Quản lý đĩa cứng, phân vùng và mount các thiết bị.
Đề nghị các sinh viên:
+ Đọc kỹ các phần liên quan trong tài liệu học tập.
Phần 1: Sử dụng mount
+ Mount thiết bị USB vào tập tin /mnt/usb và copy một số tập tin trên máy vào USB.
+ Mount thiết bị CD-ROM vào tập tin /mnt/cdrom và duyệt xem nội dung của đĩa
Phần 2: Quản lý đĩa cứng
+ Tắt máy ảo bằng lệnh "shutdown -h now".
+ Sửa lại cấu hình máy ảo, thêm vào một ổ cứng IDE mới có dung lượng 1GB. Sau đó khởi động
lại máy ảo và đăng nhập vào hệ thống.
+ Ổ cứng mới có tên là gì trong thư mục /dev? Làm thế nào để xác định được điều đó?
+ Chia ổ trên thành 2 phân vùng. Vùng 1 có kích thước 600M định dạng FAT32 và ánh xạ tự
động vào hệ thống mỗi khi khởi động. Thư mục ánh xạ là /vfat. Vùng 2 có kích thước 400M định
dạng ext2 và nhãn là THUCHANH. Sử dụng nhãn này để ánh xạ phân vùng này vào thư mục
/mnt.
Phần 3: Quản lý đĩa cứng (nâng cao)
+ Tắt máy ảo.
+ Sửa lại cấu hình máy ảo, thêm vào một ổ cứng IDE mới và một ổ SCSI mới đều có dung lượng
4GB. Sau đó khởi động lại máy ảo và đăng nhập vào hệ thống.
+ Ổ cứng mới có tên là gì trong thư mục /dev? Làm thế nào để xác định được điều đó?
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+ Chia 2 ổ trên mỗi ổ thành 2 phân vùng: Phân vùng chính số 1 và phân vùng logic số 5. Mỗi
phân vùng đều có kích thước 2GB. Thiết lập ID cho mỗi phân vùng là softRAID (fd).
+ Sử dụng công cụ quản lý softRAID (mdadm) để nối 4 phân vùng mới tạo lại thành 1 phân
vùng mới (/dev/md1) theo chuẩn RAID 6.
+ Định dạng phân vùng mới theo chuẩn ext3 và ánh xạ vào thư mục /raid.
+ Copy toàn bộ thư mục /usr vào /raid sau đó khai báo 1 phân vùng tham gia vào /dev/md1 bị
hỏng (giả vờ hỏng ☺) rồi loại bỏ nó ra khỏi hệ thống softRAID.
+ Lại cho phân vùng vừa bỏ ra vào trong hệ thống softRAID. Sau đó dùng lệnh watch "cat
/proc/mdstat" để theo dõi quá trình rebuild tự động của hệ thống softRAID

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4
Bài thực hành thứ tư có hai nội dung chính là:
+ Làm quen với chế độ dòng lệnh (text).
+ Thực hành tiện ích soạn thảo văn bản vi, quản lý người dùng, nhóm
Đề nghị các sinh viên:
+ Đọc kỹ các phần liên quan trong tài liệu học tập.
Phần 1: Thực hiện bài thực hành liên quan đến trình soạn thảo văn bản vi
Phần 2: Tạo mới
+ Dùng lệnh useradd để tạo người dùng test với các tham số mặc định.
+ Người dùng này có thể đăng nhập trực tiếp vào hệ thống không? Tại sao?
+ Người dùng này có thể dùng lệnh gián tiếp trên hệ thống không? Tại sao?
Phần 3: Quản lý
+ Lệnh nào cho phép xem danh sách tất cả các người dùng local của hệ thống?
+ Lệnh nào cho phép xem danh sách tất cả các người dùng có thể đăng nhập hệ thống?
+ Hãy thay đổi để mỗi người dùng tạo ra đều có thư mục cá nhân đặt trong /var/www/html, ngày
hết hạn mật khẩu là 14 và mỗi khi đăng nhập thì hiện ra màn hình lời chào "Hi, username" trong
đó username thay bằng tên đăng nhập.
Phần 4: Quyền truy xuất chuẩn và ACL (Access Control List)
+ Nếu umask có giá trị là 0035 thì các file và thư mục khi tạo ra có quyền truy xuất là bao nhiêu?
+ Nếu thư mục mới tạo ra có quyền truy xuất là 777 thì umask là bao nhiêu?
+ Nếu file mới tạo ra có quyền truy xuất là 236 thì umask là bao nhiêu?
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+ Giả sử /public là thư mục dùng chung cho mọi người trong công ty, hãy thiết lập để sao cho bất
kỳ ai thuộc bất kỳ nhóm nào cũng có khả năng tạo và đọc file trong thư mục này nhưng chỉ có
người dùng trong nhóm quantri mới có thể ghi vào các file trong thư mục này.
+ Giả sử file mark.doc nằm trong thư mục /data đã được thiết lập quyền truy xuất chuẩn nhưng
người quản trị cần thêm hai quyền ACL nữa cho file này (người dùng kimcuong có quyền đọc
ghi và nhóm ketoan có quyền đọc). Hãy thiết lập chính xác hai quyền trên cho file mark.doc.
Nếu muốn việc thiết lập quyền ACL luôn sẵn sàng khi khởi động máy trên phân vùng /dev/hda1
thì phải làm gì?

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5
Phần 1: Hạn ngạch đĩa
+ Tạo một phân vùng mới
+ Bật chế độ hỗ trợ hạn ngạch lên phân vùng mới tạo.
+ Thêm hai người dùng mới user1 và user2 bằng lệnh "adduser user1" và "adduser user2".
+ Thiết lập hạn ngạch cho hai người dùng trên bằng 2 lệnh (mỗi người dùng 1 lệnh) sao cho họ
chỉ có thể lưu tối đa 80MB và mở tối đa 40 file/thư mục trên phân vùng này.
Phần 2: Tiến trình
+ Tại cửa sổ lệnh, gõ lệnh các lệnh ps, pstree không tham số. Sau đó sử dụng thêm các tham số
(theo man). Nếu muốn biết một tiến trình được gọi bởi lệnh nào và tham số gì thì cần dùng ps,
pstree như thế nào?
+ Lần lượt chạy lệnh ls / -R năm lần, sau đó đều chuyển các tiến trình mới tạo vào Background.
Sử dụng các lệnh bg, fg, jobs để tập chuyển đổi trạng thái của các tiến trình.
+ Trước khi các tiến trình trên kết thúc, hãy sử dụng kill sau đó là killall để kết thúc các tiến trình
đó.
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 6
Bài thực hành thứ sáu có hai nội dung chính là:
+ Ôn lại những kiến thức cơ bản đồng thời vận dụng những kiến thức đó vào các bài tập thực tế
0. Khởi động máy ảo
1. Tiến hành login bằng user "root" (password mặc định là "123456")
2. Tạo một cây thư mục có cấu trúc như sau:
/ (root directory)
---HDH
|--- Unix
|
|--- Linux
|
|
|--- RedHat
|
|
|--- Mandrake
|
|
|
|--- 9.1
|
|
|
|--- 9.2
|
|
|--- Fedora
|
|--- FreeBSD
|
|--- OpenBSD
|
|--- Windows
|--- 98
|
|--- Second_Edition
|--- Me
|
|--- Documents
|--- 2000
|
|--- Server
|
|--- Advanced_Server
|
|--- Professional
|--- Utilities
|--- Tool_Hack
|--- Scan_Port
|--- Sniffer
3. Thực hiện việc tạo user {tenSV}, userA, userB, userC, userD (trong đó userC và userD có
thư mục cá nhân đặt tại /tmp, còn những user khác thì sẽ có Home Directory mặc định).
Lưu ý: việc tạo{tenSV} phải theo ví dụ sau:
Ví dụ: Nguyen Thi Minh Khai --> ntmkhai
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4. Đặt password mặc định cho các user trên trùnh với tên user vừa tạo
5. Tạo 2 nhóm có tên là NHOM1 (chứa userA, userC) và NHOM2 (chứa userB, userD),
NHOM3 (chứa {tenSV}).
6. Sử dụng lệnh cat để xem lại sự tồn tại của các user và nhóm vừa tạo
Hướng dẫn: sử dụng lệnh man đối với lệnh tạo user và group để tìm xem tập tin chứa user và
group được đặt tại đường dẫn nào trong hệ thống.
Chú ý: chỉ xem xét sự tồn tại không được chỉnh sửa các tập tin cấu hình trên trên vì nếu sửa
không đúng sẽ khiến cho các file trên bị hỏng và đôi lúc dẫn đến hệ thống bị "CRASHED" ~
“TREO MAY”
7. Dùng một chương trình vi soạn thảo Text để soạn tập tin có nội dung sau
***********************
Sao em khong hoi nhung ngay con khong
Bay gio em da lay chong
Nhu chim vao long nhu ca can cau
Ca can cau biet dau ma go
Chim vao long biet thuo nao ra
***********************
--> Lưu tập tin trên với tên là Thoca.txt trong thư mục Documents
8. Đổi tên tập tin Thoca.txt vừa tạo thành Baitho.dat và chép vào thư mục 9.2
9. Tìm trên hệ thống xem đường dẫn chứa tập tin tcpdump và sau đó chép tập tin trên vào thư
mục Sniffer.
10. Đổi tên tập tin tcpdump thành sniffer nhưng vẫn giữ nguyên tập tin tcpdump.
11. Thực hiện lệnh liệt kê ra màn hình để nhận xét về các quyền hiện có của 2 tập tin trong thư
mục Sniffer. Ghi nhận lại thông tin này.
12. Cấp quyền cho tập tin sniffer như sau:
Owner: Read - Write - Excute
Group : Read - Excute
Other : Read
13. Thực hiện lại lệnh liệt kê nội dung thư mục Sniffer ra màn hình và ghi lại kết quả thay đổi.
14. Tiến hành đăng nhập với một trong các user trên và sau đó thử thực thi tập tin trên (sniffer)
trong thư mục (Sniffer) --> ghi nhận lại kết quả. Giải thích hiện tượng (nếu có).
15. Đăng nhập lại với quyền user root. Thực hiện việc đổi mật khẩu cho user root là "654321".
Tại sao từ user root chuyển sang các user khác không phải yêu cầu password còn những user
khác qua root lại phải yêu cầu password (khác với Windows NT/2K/XP/2K3).
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16. Logout ra khỏi hệ thống và tiến hành login lại với username và password của root.
17. Khởi động lại máy ảo (chạy Linux) ở chế độ TEXT mode.
18. Login với user là userA, thử truy xuất các Home Directory của các user khác (kể cả root).
Ghi nhận lại kết quả và giải thích dựa trên cơ chế thiết lập quyền.
19. Chuyển sang user root bằng cơ chế xóa bỏ các thiết lập biến môi trường hiện có.
20. Thiết lập lại quyền mặc định cho tập tin sniffer trên (quyền ban đầu - đã ghi nhận lại đựơc ở
bước 11).
21. Tiến hành tạo tập tin dạng lưu trữ cho tập tin Baitho.dat thanh Baitho_Arch.tar sau đó chép
tập tin này vào thư mục Utilities. Thực hiện tương tự với thư mục Sniffer với tên là
Sniffer_Arch.tar sau đó chép vào thư mục Utilities.
22. Sau đó tiến hành nén tập tin Baitho_Arch.tar thành Baitho_Arch.tar.gz, tập tin
Sniffer_Arch.tar thành Sniffer_Arch.tar.gz. Sau đó, chép hai tập tin đã nén trên vào thư mục
Fedora.
23. Thực hiện việc kết gắn ổ đĩa CDROM để chép một số file (gcc.x.x.x.rpm;
lynx.x.x.x.rpm; anacona.x.x.x.rpm; abiword.x.x.x.rpm; mc.x.x.x.rpm) vào thư mục Fedora.
24. Nén thư mục Fedora lại với tên Fedora.gz.
25. Di chuyển tập tin tcpdump vào thư mục /tmp.
26. Thực hiện việc liệt kê thông tin và tập tin sniffer trong Sniffer_Arch.tar.
27. Tạo một tập tin có tên là test.html trong thư mục Utilities với nội dung tuỳ ý.
28. Đổi tên tập tin Sniffer_Arch.tar thành Append_Arch.tar.
29. Thực hiện việc bổ sung cho tập tin test.html vào tập tin Append_Arch.tar trên.
30. Liệt kê thông tin về các tập tin trong Append_Arch.tar (kiểm tra lại xem tập tin test.html có
hay không).
31. Kiểm tra lại tiến độ thực hiện và tiến hành xoá toàn bộ cây thư mục đã tạo ở bước 2. Sau đó
thực hiện việc khởi động lại hệ thống (dùng cơ chế dòng lệnh)
32. Thực hiện lệnh fdisk để kiểm tra xem máy tồn tại bao nhiêu phân vùng. Ghi nhận lại những
thông tin nhận được. Xem thêm manpage của FDISK để biết cách thức sử dụng.
33. Tạo thêm một số phân vùng như sau {Kiểm tra lại xem ổ đĩa cứng ảo của mình còn đủ dung
lượng >= 100MB hay không} (thực hiện dưới quyền user root)
/{MSSV}

20 MB

/Backup

30 MB

/Homepage

50 MB
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34. Thực hiện việc thay đổi phân vùng SWAP (dung lượng tùy ý có thể lớn hoặc nhỏ hơn dung
lượng ban đầu ở bước 31 đã ghi nhận được)
35. Khởi động lại máy ảo và kiểm tra lại những thay đổi vừa thiết lập.
36. Sử dụng lệnh ifconfig để kiểm tra địa chỉ IP hiện tại của máy. Cho biết tại sao chưa thiết lập
IP Address cho máy ảo nhưng máy ảo lại co IP Address? IP Address trên thuộc lớp mạng nào?
Địa chỉ IP của Gateway là bao nhiêu? Xem manpage để biết thêm một số tùy chọn của lệnh này.
37. Thực hiện việc kiểm tra sự tồn tại của Default Gateway với địa chỉ IP đã tìm được ở bước 36.
Ghi nhận lại kết quả trên.
38. Trên giao diện đồ hoạ, tìm kiếm mục để thiết lập cấu hình mạng (Network). So sánh với kết
quả nhận được khi thực hiện lệnh ifconfig ngoài chế độ TEXT
39. Sử dụng trình duyệt Web Mozilla để duyệt Web. Tìm kiếm và tải về một số package (dạng
.rpm hoặc .tar.gz) để cài đặt phần mềm hoặc game, v.v...
(Gợi ý: Tìm và download về package CHAT CLIENT của Yahoo Messenger tại địa
chỉ http://messenger.yahoo.com  CHAT)
40. Sử dụng Search Engine để tìm kiếm trên Internet thông tin ngoài dạng file nén là .gz (hoặc
.tar.gz) thì còn dạng file nén nào khác trên môi trường Unix/Linux hay không?
41. Thực hiện lệnh tìm kiếm các gói:
lynx.x.x.i386.rpm
gcc.x.x.i386.rpm
mc.x.x.i386.rpm
gimp.x.x.i386.rpm
anacona.x.x.i386.rpm
tcl.x.x.i386.rpm
42. Nếu những gói được tìm kiếm ở câu 41 không có trên hệ thống, thực hiện việc cài đặc những
gói trên vào hệ thống {LƯU Ý: có những gói khi cài đặt đòi hỏi phải cài những gói phụ thuộc của
nó trước gói cần cài đặt ~ DEPENDENCES!!!}
43. Lặp lại quá trình tìm kiếm những gói trên xem đã tồn tại trên hệ thống chưa ? Tìm hiểu các
gói đã cài đặt nằm ở đâu trong các thư mục?
44. Gỡ bỏ gói anacona.x.x.i386.rpm. Kiểm tra lại xem quá trình gỡ bỏ có hoàn tất không?
45. Sử dụng manpage để tìm hiểu xem tùy chọn nào của lệnh rpm cho phép bỏ qua các gói phụ
thuộc trong quá trình cài đặt.
--------==========ooooOOOOOOoooo==========--------
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Chú ý : thực hiện các bài tập sau trong giao diện đồ hoạ

BÀI THỰC HÀNH SỐ 7
 Tạo cây thư mục trên filesystem /home có cấu trúc như sau:

Lưu ý: Thư mục SOMAY-HOTEN sinh viên phải đổi lại là số máy và họ tên của mình.
Ví dụ : w527 – Tran Thi Thu Trang
1. Sao chép thư mục BT1 vào thư mục CCA
2. Di chuyển thư mục ACCESS1 vào thư mục CCB
3. Di chuyển thư mục IELTS vào thư mục ENGLISH
4. Lần lượt đổi tên các thư mục
 Thư mục BAITAP2 thành ACCESS2
 Thư mục BT3 thành ACCESS3
5. Xoá thư mục HINHANH trong thư mục CCA
6. Tạo tập tin baitho.txt với nội dung tuỳ ý và lưu vào trong thư mục CCA
7. Tạo thêm thư mục BACKUP trong thư mục SOMAY-HOTEN
8. Sao chép các tập tin trong thư mục CCA vào thư mục BACKUP
9. Trong thư mục BACKUP đổi tên tập tin baitho.txt thành poem.txt.
10. Nén thư mục BACKUP thành tập tin nén backup.gz
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 8
1) Khởi động chương trình Mozila FireFox và truy cập vào website: www.vnexpress.net
2) Trong trang website vừa truy cập, thực hiện thao tác duyệt nội dung một trang web khác bằng
thao tác nhấn chuột vào nút Link. Sau đó sử dụng các chức năng như: Back, Forward để trở
về hay dời tới trang web trước
3) Thực hành các chức năng cơ bản trên Mozila FireFox
 Làm tươi dữ liệu (Refresh)
 Chọn một địa chỉ web làm Home Address
 Lưu một địa chỉ website mà chúng ta thích (Favourite)
 Dừng một trang web đang duyệt (Stop)
 Lưu một trang web xuống máy tính (File -> Save As)
 In một trang Web (File -> Print)
 Mở một trang web đã lưu trên máy (File -> Open)
4) Thực hành các thao tác về nội dung trên trang web
 Sao chép một đoạn văn bản vào ứng dụng khác
 Sao chép một hình ảnh vào ứng dụng khác
 Download một tập tin Internet về máy tính của mình
5) Thực hành tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Các website tìm kiếm thông dụng
http://www.google.com
http://www.bing.com
6) Các website về tin tức bằng tiếng Việt
http://www.thanhnien.com.vn
http://www.tuoitre.com.vn
http://www.nld.com.vn
http://vnexpress.net
7) Thực tập gửi và nhận Email trên mạng Internet
8) Thực tập chat trên mạng Internet

ThS. Đào Quốc Phương
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 9
CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN
 Khởi động Open Office Writer va gõ văn bản với nội dung như sau, định dạng và lưu vào

trong thư mục /home
KHÔNG TÊN
Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Mai mượn cô ấy lại khâu cho giùm
ÑÒNH DAÏNG KYÙ TÖÏ VAØ ÑÒNH DAÏNG ÑOAÏN

LOØNG MEÏ
Gaùi lôùn ai khoâng phaûi laáy choàng
Can gì maø khoùc, nín ñi khoâng
Nín ñi, maëc aùo ra chaøo hoï
Roõ quaù con toâi, caùc chò troâng!
Öông öông dôû dôû quaù ñi thoâi
Coâ coù coøn thöông ñeán chuùng toâi
Thì ñöùng leân naøo! Lau nöôùc maét
Mình coâ laøm baän maáy möôi ngöôøi
Naøy aùo ñoàng laàm, quaàn laõnh tía
Naøy göông naøy löôïc naøy hoa tai
Muoán gì toâi saém cho coâ ñuû
Naøo ñaõ thua ai, ñaõ keùm ai ?

Ruoäng toâi caøy caáy, daâu toâi haùi
Nuoâi daïy em coâ toâi ñaûm ñöông
Nhaø cöûa toâi coi, nôï toâi traû
Toâi coøn maïnh chaùn, khieán coâ thöông !

Ñöa con ra ñeán cöûa buoàâng thoâi
Meï phaûi xa con khoå maáy möôi
Con aï ! Ñeâm nay mình meï khoùc
Ñeâm ñeâm mình meï laïi ñöa thoi
Nguyeãn Bính – 1936
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ĐỊNH DẠNG
FONT CHỮ
- Đánh dấu khối văn bản.
- Chọn Format > Character > xác định chi tiết các thuộc tính (font chữ, cỡ, màu)
Hoặc có thể chọn từng thuộc tính trên thanh công cụ
TẠO CHỮ CÁI ĐẦU DÒNG
- Đánh dấu chữ cần trang trí
- Chọn Format > Paragraph > Drop Cap … > xác định kiểu trang trí, font chữ
CÔNG THỨC TOÁN HỌC
f(x) = ax3 + bx2 + cx + d
CÔNG THỨC HOÁ HỌC
2H2 + O2 = 2H2O
ÑÒNH DAÏNG BORDERS AND SHADING

Thô Löu Troïng Lö

P

hong traøo Thô Môùi nhö moät vöôøn hoa muoân hoàng ngaøn tía, ñaõ taïo neân caû moät thôøi ñaïi thi ca röïc
rôõ trong lòch söû vaên hoïc Vieät Nam. Thô môùi bao goàm nhieàu tröôøng phaùi, vaø haàu nhö moãi nhaø thô
ñeàu coù moät phong caùch rieâng bieät.

Thô Löu Troïng Lö ngay töø luùc môùi xuaát hieän ñaõ "caùt cöù" moät goùc cuûa vöôøn thô. Ñoù laø thöù thô
Tình-Saàu-Moäng heát sức nheï nhaøng, man maùc, chôi vôi.
Löu Troïng Lö coù moät gioïng thô vöøa hoàn nhieân, vöøa laï, trong ñoù chuùng ta nhö nghe thaáy caùi nhaïc ñieäu
muoân thuôû cuûa taâm hoàn thô moäng:

Em khoâng nghe röøng thu
Laù thu keâu xaøo xaïc,
Con nai vaøng ngô ngaùc
Ñaïp treân laù vaøng khoâ ?
Hoaëc tieáng ñaäp cuûa moät traùi tim ngaån ngô, nhö rôøi raïc tröôùc moät cuoäc ñôøi luùc naøo cuõng saàu muoän,
cuõng tan vôõ maø ngöôøi trong cuoäc cöù nhìn ngoù vôùi ñoâi maét mô maøng, chaúng heà phaûn öùng, giaønh giaät
hay níu keùo:

ThS. Đào Quốc Phương
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Hoaøi Thanh (Taùc giaû Thi Nhaân Vieät Nam) phaûi thuù nhaän raèng "daàu coù öa thô
cuûa ngöôøi naøy hay ngöôøi khaùc, moãi luùc buoàn ñeán , toâi laïi trôû veà vôùi Löu Troïng
Lö... Bôûi vì thô Lö nhieàu baøi thöïc khoâng phaûi laø thô, nghóa laø nhöõng coâng trình
ngheä thuaät, maø chính laø tieáng loøng thoån thöùc cuøng hoø a theo tieáng thoån thöùc cuûa
loøng ta".

ÑÒNH DAÏNG TAB
Operating Expenses
Canh theo Tab
1989
giữa tại 10cm
Expence
Fourth
Third
Total
Border
Quarter
Quarter
Canh theo Tab thập phân tại
5.5cm,
tại 10.5 cm, tại 15.75 cm
_____________________________________________________________________________
Payroll ------------------330,485.00
289,800.00
620,285.00
Taxes -------------------- 35,500.00
12,075.00
47,575.00
Rent ---------------------- 29,600.00
29,600.00
59,200.00
Phone ----------------------6,200.00
2,173.50
8,373.50
Mail ------------------------4,980.00
8,780.00
13,760.00
Utilities --------------------9,060.00
2,500.00
11,560.00
Office Supplices ---------6,037.00
4,350.00
10,387.00
_____________________________________________________________________________
Totals -------------------421,862.00
349,278.50
771,140.50
Canh theo Tab giữa tại 5 cm

Trung taâm Tin hoïc öùng duïng
Soá : /NH/200

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

BIEÂN NHAÄN

Canh theo Tab phải tại 16 cm
Cài đặt Leader 2. Dãn dòng 1.5 line

Hoï teân hoïc vieân : ...............................................................................................................................
Ñôn vò : ..............................................................................................................................................
Soá tieàn nhaän :.....................................................................................................................................
Soá tieàn nhaän (baèng chöõ) :...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Lyù do nhaän :.......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TPHCM, ngaøy
Canh theo Tab giữa tại 13 cm

thaùng

naêm 200

Kyù teân
(ghi roõ hoï teân)
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ÑÒNH DAÏNG BULLETS VAØ NUMBERING, CHEØN KYÙ HIEÄU


 CPU 486 SLC2 – 50 (IBM) & Coprocessor



2 MB SIMM RAM (expandable to 16 MB)



 Floppy disk drive 1.2 MB & 1.44 MB



Hard disk 120MB



Super VGA 512 KB



 Super VGA monitor VISCAN 1024*768 (.28mm)



Multi I/O card
o Floppy controller
o IDE controller
o Parallel + Serial + Game ports



 Keyboard 101 keys



 Genius mouse



 Software free + ATV (recent version)

GIÔÙI THIEÄU PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH
A. KHAÙI NIEÄM PHAÀN CÖÙNG
B. CAÙC THAØNH PHAÀN CHÍNH CUÛA MAÙY TÍNH
1) Ñôn vò xöû lyù trung öông (CPU)
2) Boä nhôù (Memory)
3) Boä ñieàu khieån nhaäp xuaát
4) Keânh (Channel)
C. PHAÂN LOAÏI MAÙY TÍNH
D. CAÙC THIEÁT BÒ NGOAÏI VI
1) Khaùi nieäm veà thieát bò ngoaïi vi
2) Caùc loaïi thieát bò ngoaïi vi

ThS. Đào Quốc Phương
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WORDART, CHEØN HÌNH AÛNH, PHAÂN COÄT, DROPCAP, EQUATION

ELVIS PRESLEY – STORY OF A SUPERSTAR

W

hen ELVIS PRESLEY died on 16th August, 1977,
radio and television programmes all over the world
were interrupted
to give the news of his
death. President CARTER
was
asked
to
declare a day of national
mourning. Carter
said:
“Elvis
Presley
changed the face
of
American
popular
culture… He was
unique and irreplaceable”.
Eighty
thousand
people attended his funeral. The streets were jammed with cars,

S 
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2

tg ( a  b) 

M

and Elvis Presley
films were shown on
television, and his
records were played
on the radio all day .
In the year after his
death, 100 million
Presley LPs were
sold.

b



3

fi  C

a

tga  tgb
1  tga . tgb

ỗi chúng ta ai cũng có năm giác quan : thính giác, thị giác, xúc giác và vị giác. Nhưng ít
người để ý đến hai giác

quan rất quan trọng khác, mà

hình như khoa học vẫn chưa chấp

nhận chúng, đó là cảm giác và

sự trải nghiệm. Những gì xung

quanh ta đều được nhận biết

thông qua hai giác quan chính đó

là thính giác và thị giác, và đó

cũng chính là hai kênh chính mà
khách hàng mục tiêu (thông qua
nhắc đến …). Tuy nhiên chỉ với



một thương hiệu được đưa đến
bao bì, quảng cáo, được nghe
hai yếu tố đó thì không thể làm

nên một thương hiệu thành công. Nếu các nhà tiếp thị chỉ giới hạn sự sáng tạo của mình để tác
động lên hai giác quan ấy thì việc xây dựng thương hiệu mới chỉ dựa trên sự nhận biết chứ chưa
thể đưa nó vào tâm thức của người tiêu dùng.
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TEXTBOX VAØ SÖÛ DUÏNG COÂNG CUÏ DRAWING

TOÅNG GIAÙM ÑOÁC

GÑ TAØI CHÍNH

PHOØNG TC

GÑ TMAÏI

PHOØNG KH

GÑ SAÛN XUAÁT

PHOØNG KT

GÑ N.SÖÏ

PHOØNG HC

PHOØNG XNK

Cöûa haøng : VIEÄT SILK
CHUYEÂN BAÙN SÆ & LEÛ
LUÏA TÔ TAÈM VIEÄT NAM
THOÂNG BAÙO
Ñeåà coù ñieàu kieän phuïc vuï toát
hôn cho quyù khaùch, keå töø nay
cöûa haøng dôøi sang ñòa chæ môùi
21 ÑOÀNG KHÔÛI – QUAÄN 1
TP.HCM
 291148

Kính môøi quyù khaùch haøng vaø
caùc baïn coù nhu caàu lieân heä ñòa
chæ treân
Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï
ThS. Đào Quốc Phương
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THE

THÔØI BAÙO

 Taïo maãu chöõ ngheä thuaät sau
1.

3.

`

2.
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LAÄP BAÛNG BIEÅU (TABLE)

GIAÛI THÖÔÛNG CUOÄC THI

SAÛN PHAÅM MAY MAËC

 Giaûi nhaát
5.000.000 VND/giaûi
 Giaûi nhì
3.000.000 VND/giaûi
 Giaûi ba
1.000.000 VND/giaûi
 Giaûi khuyeán khích
500.000 VND/giaûi
Keát quaû ñöôïc coâng boá vaøo ngaøy 8/3/2005 treân thôøi
baùo Thanh nieân

COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI HOAØNG VIEÄT

THOÂNG TIN TUYEÅN DUÏNG
NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN:
 Coù kinh nghieäm vaø baèng caáp chuyeân moân.
 Tuoåi: töø 20 ñeán 35.
 Laøm vieäc taïi TPHCM.
NHAÂN VIEÂN TIEÁP THÒ :
 Coù kinh nghieäm vaø baèng caáp chuyeân moân.
 Tuoåi: töø 20 ñeán 27.
 Laøm vieäc taïi TPHCM.
 Nöõ, kyõ naêng giao tieáp toát.
Caùc öùng vieân noäp hoà sô veà :
Phoøng Haønh chính Nhaân söï – 51A Cao Thaéng Q3, TPHCM
Haïn choùt noäp hoà sô : 30/05/2004. Khoâng tieáp qua ñieän thoaïi
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 10
1. Tạo bảng tính sau và lần lượt thực hiện các yêu cầu sau:

a) Canh giữa tiêu đề bảng tính dòng chữ “BẢNG BÁN HÀNG”
b) Tính THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG x ĐƠN GIÁ.
c) Chèn thêm một cột trống trước cột SỐ LƯỢNG và nhập vào nội dung như sau:

ĐƠN VỊ
Bao
Kg
Viên
Khối
Kg
d) Điền cột STT.
2. Lưu bảng tính với tên Baitap1 vào trong thư mục /home
3. Đóng bảng tính Baitap1.

4. Mở lại bảng tính Baitap1.

ThS. Đào Quốc Phương
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Tạo bảng tính sau:

1) Canh giữa tiêu đề bảng tính dòng chữ “Chứng từ hàng hoá”
2) Kẻ khung bảng tính
3) Trị giá = Số lượng x Đơn giá
4) Thuế = Trị giá x 10%
5) Cước chuyên chở (Cước CC) = Số lượng x 1.12
6) Cộng = Trị giá + Thuế + Cước chuyên chở
7) Tính tổng cộng các cột Trị giá, Thuế, Cước CC, và Cộng.
8) Lưu bảng tính với tên Baitap2
Tạo bảng tính sau:

ThS. Đào Quốc Phương
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Điền cột STT
Tính Điểm TB = (TOÁN x 3 + VĂN x 2 + N.NGỮ)/6, làm tròn 1 số lẻ
Điền cột Kết quả : nếu ĐTB >=5 thì Đậu ngược lại Không đậu
Xếp loại được tính như sau


Nếu Điểm TB < 5 là Yếu.



Nếu Điểm TB >= 5 và < 7 là TB.



Nếu Điểm TB >= 7 và < 8 là Khá.

 Nếu Điểm TB >= 8 và < 9 là Giỏi, còn lại là XS.
Xếp hạng cho các học sinh
Sắp xếp theo cột xếp hạng tăng dần
Canh giữa tiêu đề bảng tính dòng chữ “BẢNG NHẬN XÉT HỌC TẬP”
Kẻ khung nền cho bảng tính
Lưu bảng tính với tên Baitap3
Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu:

1) PCCV : Nếu chức vụ là GĐ phụ cấp 5000
Nếu chức vụ là PGĐ phụ cấp 4000
Nếu chức vụ là TP phụ cấp 3000
Nếu chức vụ là PP phụ cấp 2000
Còn lại không phụ cấp
2) Lương : = LCB * Ngày công.
Nhưng nếu Ngày công > 25 thì tính lương gấp đôi cho những ngày tăng thêm
3) Tính tổng cộng và bình quân cột Ngày, PCCV, Lương
4) Tổng thưởng : = Quỹ lương - Tổng PCCV - Tổng Lương
5) Thưởng : = (Tổng thưởng / Tổng Ngày) * Ngày
6) Cộng lương : = Tổng của PCCV, Lương và Thưởng
7) Lưu bảng tính với tên Baitap4
ThS. Đào Quốc Phương
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Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu:

1) Lưu bảng tính với tên BTE và tính Trung bình
2) Kết quả : nếu không có môn nào dưới 5 thì ghi Đạt. Ngược lại ghi Thi Lại
3) Xếp loại : Có một môn dưới 5 thì bỏ trống
Ngược lại nếu TB>=9 ghi Giỏi
Nếu TB>=7 ghi Khá
Nếu TB>=5 ghi Trung Bình
4) Lưu bảng tính với tên Baitap5
Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu

1) Thưởng A : thưởng 200000 cho nhân viên nữ có ngày công từ 24 ngày trở lên
2) Thưởng B : thưởng 100000 cho tất cả nhân viên nữ
Hoặc là nhân viên nam có ngày công từ 24 ngày trở lên
3) Lưu bảng tính với tên Baitap6
ThS. Đào Quốc Phương

Trang 90

Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu

1) Điền cột STT
2) Điền cột TÊN PHÒNG tham khảo trong bảng DANH MỤC TÊN PHÒNG
3) Tính SỐ TUẦN, SỐ NGÀY LẺ
4) Tính TIỀN TUẦN, TIỀN NGÀY dựa vào loại phòng (LPH) và giá tiền mỗi loại phòng được
tính theo bảng DANH MỤC GIÁ PHÒNG
5) Tính TỔNG TIỀN = TIỀN TUẦN + TIỀN NGÀY
6) Tính TỔNG CỘNG = Tổng của TỔNG TIỀN
7) Định dạng các cột tiền theo dạng #,##0
8) Định dạng lại cột TỔNG TIỀN, TỔNG CỘNG theo dạng #,##0
9) Kẻ khung nền cho bảng tính theo mẫu
10) Lưu bảng tính với tên Baitap7

ThS. Đào Quốc Phương
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Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu

(Ghi chú: HH: HĐ mua hàng hoá; TB: nhập thiết bị sản xuất)
1) Điền dữ liệu vào cột Loại HĐ và Mã Q.Gia. Biết rằng Loại HĐ là 02 kí tự đầu của hợp đồng
và 01 kí tự cuối qui định Mã Q.Gia
2) Dựa vào Mã Q.Gia, Loại HĐ và Bảng tỉ lệ vay trung hạn theo loại hợp đồng làm:
 Lập công thức điền tên quốc gia bán hàng vào cột Tên Q.Gia
 Tính Tỉ lệ vay trung hạn cho cột Tỉ lệ. (Lưu ý có 2 loại hợp đồng khác nhau)
3) Thành tiền vay trung hạn = Giá trị HĐ* Tỉ lệ
4) Tiền vay ngắn hạn = Giá trị HĐ - Tiền vay trung hạn
5) Lãi phải trả = (Tiền vay trung hạn * Lãi suất Trung hạn) + (Tiền vay ngắn hạn * Lãi suất
ngắn hạn)
6) Kẻ khung và định dạng bảng tính theo mẫu
7) Lưu bảng tính với tên Baitap8

ThS. Đào Quốc Phương
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Tài liệu tham khảo

Hệ điều hành Linux

Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu

1) Tính LƯƠNG = HỆ SỐ LƯƠNG * 310000
2) Từ BẢNG 1, tính PCCV (Phụ cấp chức vụ) biết PCCV = Tỷ lệ PCCV * LƯƠNG
3) Từ BẢNG 1, tính THƯỞNG
4) Tính TỔNG CỘNG = LƯƠNG + PCCV + THƯỞNG
5) Từ BẢNG 2, tính THUẾ thu nhập phải nộp biết THUẾ = Tỷ lệ THUẾ *TỔNG CỘNG
6) Lưu bảng tính với tên Baitap9

ThS. Đào Quốc Phương
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Tạo bảng tính sau và thực hiện các yêu cầu

1) Lập biểu đồ trên bảng tính biểu diễn Giá trị của quý 1 dạng hình tròn không gian ba chiều có:
+ Tiêu đề của biểu đồ
+ Chú thích
2) Lập biểu đồ trên bảng tính biểu diễn Giá trị theo LOẠI, dạng cột có:
+ Tiêu đề của biểu đồ
+ Tiêu đề của trục hoành
+ Tiêu đề của trục tung
+ Chú thích
3) Lập biểu đồ trên bảng tính biểu diễn Giá trị theo QUÝ, dạng khối không gian ba chiều có:
+ Tiêu đề của biểu đồ
+ Tiêu đề của trục hoành
+ Tiêu đề của trục tung
+ Chú thích
4) Lưu bảng tính với tên Baitap10

ThS. Đào Quốc Phương

Trang 94

