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နအိမောအညင့်ကကကကြီးပပကကြီးလလူအပပအိမောအမအိမောကြီးအနတတင Ubuntu ဆအဆိုတအိမောဘအိမောလတ?

Windows နတ င အတလူတလူပတလအိမောကြီး? ဘယင့်လအဆိုသဆိုသကြီးရတအိမောလတ?

ငငငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငငအလအိမောကြီး? ဘအိမောအတတွအမအိမောကြီးပအဆိုထလူကြီးလအဆို ငလတ?

Fedora တအဆို င SuSE တအဆို ငလအဆိုတစင့်ပခအိမောကြီး Linux အတတွနတ ငဘအိမောကတွအိမောလတ?

 … စသညငင့် အအကြီးခတွနင့်ကြီးအမအိမောကြီး၏အအပအဖြေကအဆို လအဆိုရငင့်ကြီးတအဆိုရရှငင့်ကြီးနရှငငင့်

လကင့်အတတွ ငကမကမ အရကြီးသအိမောကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသညငင့်စအိမောအဆိုပင့်
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အအိမောတအကအိမော

3 စအိမောအရကြီးသလူ၏အအရှအိမော 

5 အအတင့်ဆကင့် 
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့် Linux 

--------------------------------------------------------------------  အပအဆိုငင့်ကြီး(၁)

18 အခနင့်ကြီး (၁) - Installing Ubuntu 
Clean Install, Dual-Boot, Wubi စသညငင့် Install လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီး 

35 အခနင့်ကြီး (၂) - Understanding Unity Desktop 
Unity အခခေါ် Ubuntu Desktop Shell ၏ ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အမအိမောကြီး 

51 အခနင့်ကြီး (၃) - Understanding Directory Structure
Directory အမအိမောကြီး၏ အဖြေတွတ ငစညင့်ကြီးပဆိုသနရှငငင့်  အဖြေအဆိုငင့်အမအိမောကြီး သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးပဆိုသ

62 အခနင့်ကြီး (၄) – Software Installation and Update
Ubuntu ကအဆို Update ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသနရှငငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီး 

80 အခနင့်ကြီး (၅) – Necessary Software and Packages
အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်သညငင့် ပရအဆိုဂရအင့်နရှငငင့် Package အမအိမောကြီး

90 အခနင့်ကြီး (၆) - Office, Image Editor and Other Software 
စအိမောစကစအိမောရအဆိုကင့်နရှငငင့် ရဆိုပင့်ပဆိုသတညင့်ကြီးပအဖြေတင့်ပခငင့်ကြီးအပငအဝငင့် Software အမအိမောကြီး အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသ 

124 အခနင့်ကြီး (၇) - Setting Up Myanmar Language 
ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် နရှငငင့် စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသ 
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--------------------------------------------------------------------  အပအဆိုငင့်ကြီး(၂)

140 အခနင့်ကြီး (၈) - System Configuration 
Graphic Driver, Network Setting, Hard Drive Partition, etc...

166 အခနင့်ကြီး (၉) – Desktop Customization
Ubuntu Desktop ၏ အသတွငင့်အပပငင့်အအိမောကြီး စကအသအပပအိမောငင့်ကြီးလတပခငင့်ကြီး 

208 အခနင့်ကြီး (၁၀) - User Accounts and File Permissions
User Account, Group နရှငငင့် File Permission အမအိမောကြီး စကအသပဆိုသ 

219 အခနင့်ကြီး (၁၁) - Installing Windows Inside Ubuntu
Ubuntu တတွငင့် Windows နရှငငင့် အပခအိမောကြီး Operating System အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး 

235 အခနင့်ကြီး (၁၂) - Using Windows Software on Ubuntu 
Windows ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီးကအဆို Ubuntu တတွငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမနညင့်ကြီး 

245 
အခနင့်ကြီး (၁၃) - Ubuntu Flavors 
Xubuntu, Kubuntu, LinuxMint, Lubuntu စသညငင့် Ubuntu အလူကတွတအမအိမောကြီး 

257 အခနင့်ကြီး (၁၄) - Command Line Interface - CLI 
သအရရှအအရှတင့်သအိမောကြီးအဖြေတွယင့်ရအိမော အအပခခသ Command အမအိမောကြီး 

283 နအဂဆိုသကြီးခမမပင့် 
အနအိမောဂငတင့်နညင့်ကြီးပညအိမောကအမအိမောနရှငငင့် Ubuntu 

289 Bonus - Creating a Development Environment 
Git, Programming Language အမအိမောကြီးနရှငငင့် Development ဆအဆိုငင့်ရအိမော Package အမအိမောကြီး 
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စအိမောအရကြီးသလူ၏အအရှအိမော

ကကျွနင့်အတအိမောင့်ဟအိမော Website အမအိမောကြီး Web Application အမအိမောကြီးအရကြီးသအိမောကြီးပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးနတ င အသကင့်
အအတွကြီးတတင  Web Developer တစင့်ဥကြီးပအဖြေစင့်သလအဆို  Web Development နတ ငပကင့်သကင့်တတင  သငင့်
တနင့်ကြီးအခမအမ ငကအဆိုလညင့်ကြီး အလဆိုပင့်အအိမောကြီးခမအနင့်အရှအိမောပအဆို ငခမပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Web Developer တစင့်အယအိမောကင့်
ရတ င လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးတအိမောဝနင့်အတတွထတအရှအိမော  Server ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွ ကအဆိုငင့်တတွယင့်စကအသနအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီး ဟအိမောလညင့်ကြီး
လအဆိုအခမကင့်တစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Desktop  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမော  Microsoft Windows ကအဆို
အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကအပအယငင့်  Server ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမောအတအိမောင  Linux Operating System
အတတွကအဆို  ပအဆိုအသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အအဖြေတွတ ငထတက  Developer  အတတွနတ င
သငင့်တနင့်ကြီးသအိမောကြီးအတတွကအဆို  Web Development နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးနတ ငအတလူ  Linux Operating
System ကအဆိုလညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အလငလအိမောအဖြေအဆို င လအင့်ကြီးညညွှနင့်အပကြီးအလငရရှအပငတယင့်။

အအဖြေတွတ ငသအိမောကြီးအတတွ၊  သငင့်တနင့်ကြီးသအိမောကြီးအတတွရတ င  အလငလအိမောအရကြီးအရှအိမော  ဝအဆိုငင့်ကြီးဝနင့်ကြီးကလူညကရငင့်ကြီးနတ င  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမော
တလူညကတတင  အခကင့်အခတအလကြီးအတတွ  အစပအဆိုငင့်ကြီးကကမသအတတွ ငကကရအလငရရှအတအိမောကအဆို  သတအပပမအအခတငပငတယင့်။
ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောဆအဆိုတအိမောကအဆို   Microsoft  Windows နတ ငသအိမော  တတွတအဖြေကင့်အလငလအိမောခတငကကအလင  ရရှအတတင
အတတွကင့်  Windows ရတ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတ င  ကတွတပပအိမောကြီးသတွအိမောကြီးတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအတတွအရှအိမော  အမကင့်စအလညင့်
သတွအိမောကြီးပပကကြီး Linux က ခကင့်တယင့်လအဆို င ထငင့်သတွအိမောကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။

ခကင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောအရငင့်ကအတအိမောငအရှနင့်ပငတယင့်။ ကအန ငအခတင့်အရှအိမောအတအိမောင Linux ဆအဆိုတအိမောလလူတအဆိုငင့်ကြီး
အလတွယင့်တစင့်ကလူ  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်တတင  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆို  ပအဖြေစင့်လအိမောပငပပက။  အအရှနင့်အတအိမောင  တစင့်ခမအမ ငအခမကင့်
အလကြီးအတတွကအဆိုသအိမော သအထအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့် Windows အသဆိုသကြီးပပမ တကင့်သလူ တစင့်အယအိမောကင့် အအနနတ င
Linux ကအဆို ခမကင့်ပခငင့်ကြီးစအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကစအိမောအဆိုပင့် အရကြီးသအိမောကြီးရပခငင့်ကြီး ရညင့်ရတွယင့် ခမကင့်က
လညင့်ကြီး အတငဒကတစင့်ခမအမ ငအခမကင့်အလကြီးအတတွနတ ငအတလူ အပခအိမောကြီး  Linux နတ င  Ubuntu ရတ င ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်
အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပခမငင့်တတငအတတွကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

ဒကစအိမောအဆိုပင့်အရှအိမော အပအဆိုငင့်ကြီး (၁) နတ င အပအဆိုငင့်ကြီး (၂)  ဆအဆိုပပကကြီး နရှစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးခတွတအအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။ အပအဆိုငင့်ကြီး (၁)
အရှအိမော အအပခခသကမတတငအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသအတတွကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး၊  အပအဆိုငင့်ကြီး  (၂) အရှအိမောအတအိမောင ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတင
သအအရှတင့်အဖြေတွယင့်ရအိမောအမအိမောကြီးကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Web  Developer  အတတွသအိမောအက
နညင့်ကြီးပညအိမောစအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးသလူ  အညင့်သလူအဆအဆိုအတတွကင့်  အကမအမကြီးရရှအအစနအဆိုငင့်အယင့်လအဆို င  အအမအိမောင့်လငငင့်ပငတယင့်
ခငင့်ဗမအိမော။



“ All the best people in life

seem to like Linux. ”

– Steve Wozniak
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အအတင့်ဆကင့်
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့် Linux

၁၉၉၁  ခဆိုနရှစင့်  အအအိမောကင့်တအဆိုဘအိမောလ  (၅)  ရကင့်အန ငအရှအိမော  Linus  Torvalds  လအဆို ငအအညင့်ရတတင
အဖြေငင့်လနင့်နအဆိုငင့်ငသသအိမောကြီး  အကမအိမောငင့်ကြီးသအိမောကြီးတစင့်အယအိမောကင့်က  comp.os.minix လအဆို ငအခခေါ်တတင  အငင့်တအိမော
နကင့် Newsgroup ထတအရှအိမော အခဆိုလအဆို အကကပငအိမောခမကင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ပပမလဆိုပင့်ခတငပငတယင့်။

minix-1.1  အခတင့်တဆိုနင့်ကြီးကလအဆို  device  drivers  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီးသဆိုသကြီးခတငကကတတင  အခမအနင့်
အတတွကအဆို သတအရအနသလအိမောကြီး? လအဆိုသလအဆို စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမပပငင့်လအဆို ငရတတင  OS တစင့်ခဆို လအဆိုခမငင့်အန
သလအိမောကြီး?  တစင့်ညလဆိုသကြီးအအအပင့်ပတ  အရကြီးခတငရတတင  စအတင့်လလှုပင့်ရရှအိမောကြီးစရအိမောအခမအနင့်အတတွကအဆို  သတအရအန
သလအိမောကြီး? ဒငဆအဆိုရငင့်အတအိမောင.. ဒက Post ကအဆို ခငင့်ဗမအိမောကြီးတအဆို င စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးအရှအိမောပင။ :)

ပပကကြီးခတငတတငလက ကကျွနင့်အတအိမောင့်အပပအိမောခတငသလအဆိုပငပတ..  AT-386 computers  အတတွအရှအိမော  အလဆိုပင့်
လဆိုပင့်တတင  minix  လအဆို  operating  system  တစင့်ခဆို  ကကျွနင့်အတအိမောင့်လဆိုပင့်အနပငတယင့်။  အခဆို
ဆအဆိုရငင့်  စသဆိုသကြီးလအဆို ငအတအိမောငင့်ရအနပပက။  ခငင့်ဗမအိမောကြီးတအဆို င  လအဆိုသလအဆိုပပငင့်ပပကကြီး  ပပနင့်ပအဖြေန ငင့် လအဆို ငရအအအိမောငင့်
အလူရငင့်ကြီး source code လညင့်ကြီးအပကြီးခမငင့်ပငတယင့်။ အခဆိုအရှ version 0.02 ပတရရှအအသကြီးအပအယငင့်
bash, gcc, gnu-make, gnu-sed, compress တအဆို ငလအဆို ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတအိမောငင့် သလူ ငအပခေါ်
အရှအိမော စသဆိုသကြီးလအဆို ငရအနပငပပက။

Source  code  ကအဆို  nic.funet.fi (128.214.6.100)  server  အပခေါ်က  /pub/OS/
Linux ဆအဆိုတတင directory ထတအရှအိမော ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ REDME အဖြေအဆိုငင့်လညင့်ကြီး တခငတညင့်ကြီး
ထညငင့်ထအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။  minix code  တစင့်လဆိုသကြီးအရှ  သဆိုသကြီးအထအိမောကြီးပငဘလူကြီး။  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအလူရငင့်ကြီး
ခမညင့်ကြီးပငပတ။ တစင့်ခမအမ င  library အတတွရတ င  source code ကအတအိမောင ပအဖြေန ငင့် ခတွငငင့်အရရှအလအဆို င ခမနင့်ထအိမောကြီးရ
ပငတယင့်။ အရရှအအတအဆိုငင့်ကြီး  compile  လဆိုပင့်အယင့်ဆအဆိုရငင့်  ဘအိမောပပဿနအိမောအရှအရရှအ  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အန
ပငပပက။ 

တစင့်ခဆိုအတအိမောငသတအပပမပင..  compile  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  minix-386  အတအိမောင  လအဆိုပငတယင့်။
minix  အရရှအတတငသလူအတတွ  သဆိုသကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်  ဆကင့်လဆိုပင့်အနပငတယင့်။  ပပကကြီးအတအိမောင
ခငင့်ဗမအိမောကြီးက hacker တစင့်အယအိမောကင့် ပအဖြေစင့်အဖြေအဆို ငလညင့်ကြီး လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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AT-compatible harddisk နတ င EGA/VGA ကဒင့်လညင့်ကြီး လအဆိုပငတယင့်။ ပအဆိုပပကကြီးအအသကြီး
စအတင့်  သအခမငင့်ရငင့်အတအိမောင  README  အဖြေအဆိုငင့်သအိမော အဒငငင့်ကြီးကကညငင့်လအဆိုကင့်ကကပင။  ကကျွနင့်အတအိမောငင့်ဆက
အကကြီးအအကြီးလင့်ပအဆို ငလညင့်ကြီး ရပငတယင့်။

Hurd (open source OS) က အနအိမောကင့်နရှစင့်ဆအဆို ထတွကင့်အတအိမောငအယင့်။ minix လညင့်ကြီး ရရှအအန
ပပကကြီးသအိမောကြီး။  ဒငပအဖြေငငင့်  ဘအိမောလအဆို ငအနအိမောကင့်တစင့်ခဆို  လဆိုပင့်အနအသကြီးလတလအဆို င  အအကြီးခမငင့်အနတယင့်  အဟဆိုတင့်
လအိမောကြီး? ဒကဟအိမောက hacker အတတွအတတွကင့် ရညင့်ရတွယင့်ထအိမောကြီးတတင စနစင့်ပင။ တစင့်ပခအိမောကြီး hacker
အတတွလညင့်ကြီးကကညငင့်ပပကကြီး  လအဆိုသလအဆိုပပငင့်လအဆို ငရအအအိမောငင့်လအဆို ငပင။  အခဆိုအရှရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးတတင  အဆငငင့်ပတရရှအအသကြီး
လအဆို င ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် နအိမောကြီးလညင့်ရလတွယင့်အရှအိမောပင။

minix  အတတွကင့်  utility  အတတွ  library  အတတွ အရကြီးအနတတငသလူအတတွရရှအရငင့်လညင့်ကြီး အပပအိမောကက
ပငဥကြီး။ ခငင့်ဗမအိမောကြီးတအဆို င code ကအဆို ကကျွနင့်အတအိမောငင့် စနစင့်အရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို ငရအလအိမောကြီး သအခမငင့်ပငတယင့်။ အခဆို
လညင့်ကြီး  Earl Chews  ရတ င  estdio  ကအဆို  သဆိုသကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်  (အကမကြီးဇလူကြီးတငင့်ပငတယင့်  Earl
အရ)။ ခငင့်ဗမအိမောကြီးတအဆို င Code ကအဆို သဆိုသကြီးလအဆို ငရအယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး လကင့်တအဆို ငကကပငဥကြီး။ 

– Linus 

PS:  ဒငနတ ငစကအိမောကြီးအစပင့်  Phil Nelson  အရ၊ ခငင့်ဗမအိမောကြီးကအဆို  ဆကင့်သတွယင့်အနတအိမောအရလအဆို င၊  အခဆို
ထအ  "forward error - strawberry unknown domain"  ဆအဆိုပပကကြီး တကင့်အနတဆိုနင့်ကြီး
ပတဗမ။

Linus Torvalds  ရတ င ဒက ပထအဆဆိုသကြီးအကကပငအိမောခမကင့်အလကြီးက ကအန ငထအ  Linux ရတ င သအဘအိမောသ
ဘအိမောဝကအဆို  ထငင့်ဟပင့်အနဆတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အခအတငရယလူနအဆိုငင့်ယဆိုသအက အလူရငင့်ကြီး  Source Code  ကအဆို
လညင့်ကြီး  စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးရငင့်  အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။   နညင့်ကြီးပညအိမောသအအိမောကြီးအတတွအအနနတ င  လအဆိုသလအဆို
စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ ပပငင့်ဆငင့်ပပကကြီး ပပနင့်လညင့်ပအဖြေန ငင့် အဝနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။  Linus Torvalds က အဓအ
က အအပခခသကအဆို အရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးအပအယင့် အပခအိမောကြီး hacker အတတွရတ င  code အတတွနတ င ပပညငင့်စဆိုသအအအိမောငင့်
အပငငင့်ကြီးစပင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အပပအိမောရရငင့်အတအိမောင  Linux  ဆအဆိုတအိမော အအဖြေတွတ ငအစညင့်ကြီး တစင့်ရပင့်
က အကမအမကြီးအပအတင့်အလအဆို ငအရှအိမော စတငင့်အဖြေနင့်တကကြီးခတငနညင့်ကြီး နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ရပင့်အဟဆိုတင့်ပတ၊ နညင့်ကြီးပညအိမော
နယင့်ထတက စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးသလူ  hacker  အအမအိမောကြီး  ပလူကြီးအပငငင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရတွကင့်ပခငင့်ကြီးရတ င  ရလဒင့်  တစင့်ခဆိုပတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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ကအန ငအခမအနင့်အရှအိမော  ကအမအိမောအနရှသ ငက  စအတင့်ဝငင့်
စအိမောကြီးကကသလူ တစင့်သကကြီးပဆိုဂဂ္ဂလ  hacker အတတွ၊
Intel,  Google,  Microsoft,  Red
Hat  စတတင  အအဖြေတွတ ငအစညင့်ကြီးအပငငင့်ကြီး  (၄၀၀)
အကမအိမောင့်က  ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်  ပညအိမောရရှငင့်အပငငင့်ကြီး
(၈၀၀၀)  အကမအိမောင့်တအဆို ငက  Linux  နတ င  ဆကင့်
စပင့်အဆအိမောငအဖြေင့်ဝတအတတွကအဆို ပလူကြီးအပငငင့်ကြီးပငဝငင့်  အရကြီး
သအိမောကြီးအနကကပငပပက။   Linux  Torvalds
ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် ဥကြီးအဆအိမောငင့်ပပကကြီး  Linux Kern-
el  Mailing  List ဆအဆိုတတင  အငင့်တအိမောနကင့်
အဆတွကြီးအနတွကြီးခနင့်ကြီးအရှအိမောအန ငစဉင့်နတ ငအအမ  အဆတွကြီးအနတွကြီး
တအဆိုငင့်ပငင့်ပပကကြီး  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အနကကပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ 

ဒကအနရအိမောအရှအိမော  hacker  ဆအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆို
အကကအအင့်ကကအအင့်သဆိုသကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  ဒငအပ
အယငင့် Linus Torvalds နတ င အပခအိမောကြီး ပညအိမော

ရရှငင့်အတတွဟအိမော  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  ရဆိုပင့်ရရှငင့်အတတွ၊  ဝတတ မအတတွထတအရှအိမော  အတတွ ငအနရတတင  ဘဏင့်တအဆို င၊  နအိမောဆအိမော
တအဆို င၊  ပနင့်တဂတွနင့်တအဆို ငရတ င  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောစနစင့်အတတွထတကအဆို  အအအအကအဆိုယင့်ကမအမကြီးအတတွကင့်  တရအိမောကြီးအဝငင့်  ဝငင့်
အရအိမောကင့်အနသလူအတတွ အဟဆိုတင့်ကကပငဘလူကြီး။ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော နညင့်ကြီးပညအိမောကအဆို ထဆိုသကြီးလအဆိုအခမ အရလအဆိုအနရှအိမောကင့်
နရှသ ငစပင့်ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူအတတွသအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  hacker  ရတ င  အလူရငင့်ကြီးအဓအပပငယင့်က  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော
ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူပအဖြေစင့်သလအဆို ကကျွနင့်အတအိမောင့်ကလညင့်ကြီး hacker ဆအဆိုတတင စအိမောလဆိုသကြီးကအဆို ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော အထလူကြီး
ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူဆအဆိုတတင  အဓအပပငယင့်နတ ငသအိမော  အသဆိုသကြီးပပမအနပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  သတအပပမအစလအဆိုပင
တယင့်။

အထကင့်အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  Linux Torvalds ရတ င အကကပငအိမောခမကင့်အလူရငင့်ကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

Do you pine for the nice days of minix-1.1, when men were men and
wrote their own device drivers? Are you without a nice project and
just dying to cut your teeth on a OS you can try to modify for your
needs?  Are  you  finding  it  frustrating  when  everything  works  on

Linus Torvalds
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minix? No more all- nighters to get a nifty program working? Then
this post might be just for you :-) 

As I mentioned a month(?) ago, I'm working on a free version of a
minix-lookalike for  AT-386 computers.   It  has  finally  reached the
stage where it's even usable (though may not be depending  what you
want), and I am willing to put out the sources for wider distribution.
It  is  just  version  0.02  (+1  (very  small)  patch  already),  but  I've
successfully run bash/gcc/gnu-make/gnu-sed/compress etc under it. 

Sources  for  this  pet  project  of  mine  can  be  found  at  nic.funet.fi
(128.214.6.100) in the directory /pub/OS/Linux.  The directory also
contains some README-file and a couple of binaries to work under
linux (bash,  update  and gcc,  what more can you ask for  :-).   Full
kernel source is provided, as no minix code has been used.  Library
sources are only partially free, so that cannot be distributed currently.
The system is able to compile "as-is" and has been known to work.
Heh. Sources to the binaries (bash and gcc) can be found at the same
place in /pub/gnu. 

ALERT! WARNING! NOTE! These sources still need minix-386 to
be compiled (and gcc-1.40, possibly 1.37.1, haven't tested), and you
need  minix  to  set  it  up  if  you  want  to  run  it,  so  it  is  not  yet  a
standalone system for those of you without minix. I'm working on it.
You also need to be something of a hacker to set it up (?), so for those
hoping  for  an  alternative  to  minix-386,  please  ignore  me.  It  is
currently meant for hackers interested in operating systems and 386's
with access to minix. 

The  system  needs  an  AT-compatible  harddisk  (IDE  is  fine)  and
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EGA/VGA.  If  you  are  still  interested,  please  ftp  the
README/RELNOTES, and/or mail me for additional info. 

I can (well, almost) hear you asking yourselves "why?".  Hurd will be
out in a year (or two, or next month, who knows), and I've already got
minix.  This is a program for hackers by a hacker.  I've enjoyed doing
it, and somebody might enjoy looking at it and even modifying it for
their  own  needs.   It  is  still  small  enough  to  understand,  use  and
modify, and I'm looking forward to any comments you might have. 

I'm also interested in hearing from anybody who has written any of
the  utilities/library  functions  for  minix.  If  your  efforts  are  freely
distributable (under copyright or even public domain), I'd like to hear
from you, so I can add them to the system. I'm using Earl Chews
estdio right  now (thanks for a nice and working system Earl),  and
similar works will be very welcome. Your (C)'s will of course be left
intact. Drop me a line if you are willing to let me use your code. 

– Linus1

PS. to PHIL NELSON! I'm unable to get through to you, and keep
getting "forward error - strawberry unknown domain" or something.

Linus Torvalds အပပအိမောအနခတငတတင  MINIX ဆအဆိုတအိမော ပညအိမောအရကြီးကဏ္ဍအရှအိမောသဆိုသကြီးအဖြေအဆို င  Mini-Unix
ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  Andrew S. Tanenbaum ဆအဆိုသလူ ပညအိမောရရှငင့်တစင့်အယအိမောကင့်က ၁၉၈၇ ခဆိုနရှစင့်
အရှအိမော အဖြေနင့်တကကြီးခတငတတင  OS  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အအစအိမောပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော ပညအိမောအရကြီးသကင့်သကင့် အတတွကင့်ပတ
အသဆိုသကြီးပပမ ခတွငငင့်အပကြီးခတငပငတယင့်။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်အတအအကမ အသအလအဆိုကင့်အအရှကလအဆိုကင့်အပအယငင့်၊ ပညအိမောအရကြီး
အဟဆိုတင့်တတင  ကဏ္ဍအတတွအရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမအလှုကအဆို  ခတွငငင့်အပပမပတ  ကန ငင့် သတင့်ခတငတတငအတတွကင့်  Linus
Torvalds က ကဏ္ဍစဆိုသအရှအိမော လတွပင့်လတွပင့်လပင့်လပင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင အလအိမောကြီးတလူ OS တစင့်ခဆိုကအဆို စတငင့်
အဖြေနင့်တကကြီးပအဖြေစင့်ခတငပဆိုသ အပခေါ်ပငတယင့်။

1 http://groups.google.com/groups?selm=1991Oct5.054106.4647%40klaava. 
Helsinki.FI

http://groups.google.com/groups?selm=1991Oct5.054106.4647@klaava.%20Helsinki.FI
http://groups.google.com/groups?selm=1991Oct5.054106.4647@klaava.%20Helsinki.FI
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MINIX ဟအိမော Unix-like OS တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ၁၉၆၀ အကမအိမောင့်ကအိမောလအမအိမောကြီးကတညင့်ကြီးက
AT&T's Bell Labs က တကထတွငင့်ထအိမောကြီးခတငတတင  Unix လအဆို ငအခခေါ်တတင  Operating System ကအဆို
ကအဆိုကြီးကအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင OS တစင့်ခဆိုပင။ Linux ဟအိမောလညင့်ကြီး Unix-like OS တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
BSD, Apple Macintosh ရတ ငအအပခခသပအဖြေစင့်တတင  Darwin, Solaris  စတတင အပခအိမောကြီး  Unix-
like OS အတတွ ရရှအအနပငအသကြီးတယင့်။

Linux Distros
Linus  Torvalds  အဖြေနင့်တကကြီးလအဆိုကင့်တယင့်ဆအဆိုတတင  Linux  ဟအိမော  အအရှနင့်အတအိမောင  Operating
System  Kernel  တစင့်ခဆိုသအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Kernel  ဆအဆိုတအိမော  CPU,  Memory  စတတင
ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော  Hardware  အတတွ၊  Keyboard, Mouse, Monitor  စတတင  Input/Output
Devices အတတွကအဆို စကအသအပကြီးတတင အအပခခသစနစင့်တစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Me-
mory,  CPU  စတတင  Hardware  Resource  အတတွကအဆို
ရယလူအသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  Run  အနတတင  ပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆိုကအဆို  Process လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီး
ပဆိုသအရှနင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို င  တစင့်ခမအနင့်တညင့်ကြီး  တစင့်ပပအမငင့်တညင့်ကြီးအရှအိမော
Process အအမအိမောကြီးအပပအိမောကြီး အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို င လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Kernel  က ဒက  Process  အတတွအအနနတ င  CPU  ကအဆို  ဘယင့်
အခမအနင့်အရှအိမော  ဘယင့်လအဆိုအဝအမ  သဆိုသကြီးစတွတရအလတဆအဆိုတတင  ကအစစ္စအမအမကြီးကအဆို
တအိမောဝနင့်ယလူစကအသအပကြီးပငတယင့်။  Memory  ရတ င  ဘယင့်အစအတင့်
အပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  ဘယင့်  Process  က သဆိုသကြီးရအလတဆအဆိုတတင  ကအစစ္စအမအမကြီး
ကအဆိုလညင့်ကြီး စကအသအပကြီးပငတယင့်။ ပပကကြီးအတအိမောင Keyboard, Mouse

တအဆို ငလအဆို  Input  Device  အတတွက  အပကြီးပအဆို ငလအိမောတတင  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  ဘယင့်  Process
ထသပအဆို ငအပကြီးရအလတဆအဆိုတတင ကအစစ္စအမအမကြီးနတ င  Process  အတတွက ပပနင့်အပကြီးလအိမောတတင အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို
Graphic  Card  နတ င  Monitor  လအဆို  Output  Device  အတတွထသ  အပကြီးပအဆို ငပခငင့်ကြီး  ကအစစ္စအမအမကြီးအတတွ
အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးတတင  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော  OS  တစင့်ခဆိုရတ င  အသကင့်အသတွကြီးအကကအိမော ပငင့်အစနစင့်တစင့်ခဆို  ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

ဒငအပအယငင့် သလူခမညင့်ကြီးဆအဆိုရငင့် လကင့်အတတွ ငအသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င အသငငင့်အပအဖြေစင့်အသကြီးပငဘလူကြီး။  Office App-
lication လအဆို Music Player လအဆို အသဆိုသကြီးခမပရအဆိုဂရအင့်အတတွ လအဆိုပငအသကြီးတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို

Tux: Official Linux

Kernel Mascot
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ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး  (Install)၊  Update  ပပမလဆိုပင့်ပခငင့်ကြီး  စတတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွ  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်
Software Packages Management  စနစင့်အတတွ  လအဆိုပငအသကြီးတယင့်။ အတငဒက  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
အတတွကင့်  အအပခခသပအဖြေစင့်တတင  Menu  အတတွ၊  Window  အတတွ  ပငဝငင့်တတင  Desktop Environ-
ment  စနစင့်အတတွ  လအဆိုပငအသကြီးတယင့်။  အတငဒက  Desktop  Environment  အတတွ  Kernel  နတ င
ဆကင့်သတွယင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Device Driver အတတွနတ င Window Manager အတတွ
လအဆိုပငအသကြီးတယင့်။

Linux  Desktop  တစင့်ခဆိုရယင့်လအဆို င  ပပညငင့်စဆိုသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  တတွတအဖြေကင့်ပငဝငင့်ရတတင  အစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီး
အတတွနတ င သလူတအဆို ငရတ င အကကအင့်ကြီးအဖြေမငင့်ကြီးအဖြေတွတ ငစညင့်ကြီးပဆိုသကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

ဒကလအဆို  Linux Kernel  နတ င  တတွတအဖြေကင့်အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်တတင  ဆကင့်စပင့်ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  Library  အတတွ
အအမအိမောကြီးကကကကြီးရရှအပငတယင့်။ Window Manager အတတွကင့် X Window Manager, Way-
land,  Mir  စသပအဖြေငငင့်  အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Desktop  Environment  အရှအိမောဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး
Gnome,  KDE,  Xfce,  LxDE,  Enlightenment,  Fluxbox  စသပအဖြေငငင့်  အအမအမကြီးအမအမကြီး
ရရှအပငတယင့်။  Software  အတတွစကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Package  Management  System  အရှအိမော

Typical Layers of a Linux Desktop
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ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး yum, apt, pacman, portage စသပအဖြေငငင့် အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအပငတယင့်။

ဒကလအဆိုအအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအအနတတငအတတွကင့် Software နတ င  Library အတတွကအဆို စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ အရတွကြီးခမယင့်ပပကကြီး
အအအအတအဆို ငကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့် Software အတတွနတ င အပငငင့်ကြီးစပင့်ကကပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Ubuntu, Fedora, Open
SUSE,  Mandriva,  ArchLinux,  CentOS,  Debian,  Slackware,  Gentoo
စသပအဖြေငငင့် Linux Distribution (distro လအဆို ငအတအဆိုအကအိမောကင့် အခခေါ်ပငတယင့်) အတတွ အပခေါ်အပငကင့်
လအိမောပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ကအန ငအခမအနင့်အရှအိမော   Linux Distro  အပငငင့်ကြီး  (၆၀၀)  အကမအိမောင့်အထအရရှအ
အနပငတယင့်။

Ubuntu
Linux  Distro  အတတွထတအရှအိမော  အအစအိမောဆဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ပပကကြီး  ကအန ငထအလညင့်ကြီး  လလူသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  အဓအက
Distro  သဆိုသကြီးခဆိုရရှအပငတယင့်။  Debian, Red Hat  နတ င  Slackware  တအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်
ပအဆိုငင့်ကြီး Distro အအမအိမောကြီးစဆိုက အတငဒကသဆိုသကြီးခဆိုအပခေါ်အရှအိမော အအပခခသကကတအိမောအမအိမောကြီးပငတယင့်။ ဥပအအိမော - နအိမောအညင့်
ကကကကြီး Dirsto အတတွပအဖြေစင့်တတင Fedora, Mandriva နတ င CentOS တအဆို ငဟအိမော Red Hat ကအဆို အအပခ
ခသပပကကြီး ဆငငင့်ပတွအိမောကြီးထတွကင့်အပခေါ်လအိမောတတင Distro အတတွပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ OpenSUSE ကအတအိမောင Slack
ware အပခေါ်အရှအိမော အပခခသထအိမောကြီးတအိမောပင။

Ubuntu  ကအတအိမောင  Debian  အပခေါ်အရှအိမော  အအပခခသထအိမောကြီးပငတယင့်။  Debian  ရတ င  အကအိမောငင့်ကြီးကတွကင့်
အတတွပအဖြေစင့်တတင စအတင့်ခမရပခငင့်ကြီး (stability) နတ င  Package Manager အတတွထတအရှအိမော အအကအိမောငင့်ကြီးဆဆိုသကြီး
လအဆို င အပပအိမောကကတတင apt ကအဆိုဆကင့်ခသထအိမောကြီးပပကကြီး၊ အသဆိုသကြီးပပမရပအဆိုအအဆိုရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီး လတွယင့်ကလူအလှုကအဆို ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ထအိမောကြီး
ပငတယင့်။ ပထအဆဆိုသကြီး  Version  ကအဆို  ၂၀၀၄ ခဆိုနရှစင့် အအအိမောကင့်တအဆိုဘအိမောလအရှအိမော ထဆိုတင့်ခတငပငတယင့်။
Desktop  Linux  အတတွထတအရှအိမော  Ubuntu  ဟအိမော  လကင့်ရရှအ  လလူသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Server  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွ အတတွကင့်လညင့်ကြီး  Ubuntu Server ဆအဆိုပပကကြီး သကကြီးပခအိမောကြီးထဆိုတင့်ပငအသကြီး
တယင့်။  Server  အတတွအရှအိမောအတအိမောင  Debian  ကလလူသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ပပကကြီး  အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော
Ubuntu  Server  ကအဆိုလညင့်ကြီး  တစင့်ပအဖြေညင့်ကြီးပအဖြေညင့်ကြီး  လလူကကအမကင့်အမအိမောကြီးလအိမောပငတယင့်။  Ubuntu
Touch ဆအဆိုပပကကြီး Tablet နတ င Mobile အဖြေဆိုနင့်ကြီးအတတွအတတွကင့်လညင့်ကြီး ထတွကင့်အနပငပပက။

Ubuntu  ဆအဆိုတအိမော အအိမောအဖြေရအက တအဆိုငင့်ကြီးရငင့်ကြီးသအိမောကြီး စကအိမောကြီးလဆိုသကြီးတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပပကကြီး  “ဥဘတွနင့်ကြီးတဆို” လအဆို င
အနကကြီးစပင့်ဆဆိုသကြီး အသသထတွကင့်ရပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ ငလညင့်ကြီး အရရှ ငက   U ကအဆိုစတွတပပကကြီး “ယလူဘနင့်ကြီးတဆို” လအဆို င
ထတွကင့်ကကတအိမောကအဆို  အကကအိမောအကကအိမော  ကကအိမောကြီးရပငတယင့်။  အအခခေါ်အအဝခေါ်သကင့်သကင့်သအိမော  ပအဖြေစင့်လအဆို င
အဆငင့်အပပသလအဆိုသအိမောအခခေါ်ပငလအဆို င  အပပအိမောခမငင့်ပငတယင့်။   Ubuntu  ရတ င  အလူရငင့်ကြီးအဓအပပငယင့်က
“လလူသအိမောကြီးဆနင့်အလှု” လအဆို င အဓအပပငယင့်ရပငတယင့်။ 
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Ubuntu  ကအဆို  အတအိမောငင့်အအိမောအဖြေရအက  လလူအမအမကြီးပအဖြေစင့်သလူ  Mark  Shuttleworth  ပအဆိုငင့်ဆအဆိုငင့်တတင
Canonical  Ltd.  က  အဖြေနင့်တကကြီးခတငတအိမောပင။   နညင့်ကြီးပညအိမောသစင့်အတတွ  ပငဝငင့်လအိမောတတင  Version
အသစင့်အမအိမောကြီးကအဆို  ၆  လတစင့်ကကအအင့်  (၄ လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောတစင့်ကကအအင့်၊  ၁၀ လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောတစင့်ကကအအင့်)  ပဆိုသအရှနင့်
ထဆိုတင့်အပကြီးအနပငတယင့်။  Ubuntu 12.04 ဆအဆိုရငင့် ၂၀၁၂ ခဆိုနရှစင့် (၄) လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော ထဆိုတင့်ထအိမောကြီးတတင
Version လအဆို င သအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Ubuntu 13.10 ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင ၂၀၁၃ ခဆိုနရှစင့် (၁၀) လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော
ထဆိုတင့်ခတငတတင Version ပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး သအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအ ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး
ထတွကင့်ရရှအထအိမောကြီးတအိမောကအတအိမောင Ubuntu 14.04 LTS ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

LTS  ဆအဆိုတအိမောကအတအိမောင  Long  Term  Support  ဆအဆိုတတင
အဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ သအိမောအအိမောနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Ubuntu Version
တအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  (၉)  လအထအ  Canonical  က  Support  အပကြီးပင
တယင့်။  Support  အပကြီးတယင့်ဆအဆိုတအိမောက  လဆိုသပခမသအရကြီးနတ င  အပခအိမောကြီး
အအထတွအထတွပပဿနအိမောအတတွကအဆို  ပပငင့်ဆငင့်ပပကကြီး  အခအတင  Update
အတတွ  ပဆိုသအရှနင့်အပကြီးတအိမောကအဆို  အပပအိမောတအိမောပင။  (၉)  လပပညငင့်ရငင့်အတအိမောင
Version  တစင့်ခဆို  Support  သကင့်တအင့်ကြီးကဆိုနင့်ပပက  ပအဖြေစင့်တတင
အတတွကင့် အသဆိုသကြီးပပမသလူအတတွက အနအိမောကင့် Version ကအဆို Upgrade
ပပမလဆိုပင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  14.04  လအဆို  LTS  အတတွကအဆိုအတအိမောင

Canonical က (၉) လအဟဆိုတင့်ပတ (၅) နရှစင့်ထအ Support အပကြီးပငတယင့်။ LTS  အတတွကအဆို (၂)
နရှစင့်တစင့်ကကအအင့် ထဆိုတင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအ  LTS Version  ပအဖြေစင့်တတင  14.04  အတအဆိုငင့်ခငင့် အနအိမောကင့်
ဆဆိုသကြီး LTS  ကအတအိမောင Ubuntu 12.04 LTS ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပဆိုသအရှနင့်အတအဆိုငင့်ကြီးသအိမောဆအဆိုရငင့် အနအိမောကင့်
ထပင့်အသထတွကင့်ရရှအအယငင့်  LTS  ဟအိမော ၂၀၁၆ ခဆိုနရှစင့်  (၄)  လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောထတွကင့်အယငင့်  Ubuntu 16.04
ပအဖြေစင့်အရှအိမောပင။ နညင့်ကြီးပညအိမောသစင့်အတတွကအဆို  (၆)  လတစင့်ကကအအင့် လအဆိုခမငင့်သလူအတတွက (၆)  လ တစင့်ကကအအင့်
ထတွကင့်တတင  Upgrade  ကအဆိုရယလူအလငရရှအပပကကြီး၊  အသစင့်ရအဖြေအဆို ငထကင့်  တညင့်ပငအအင့်စအတင့်ခမရအဖြေအဆို င  ပအဆို  အအရကြီး
ကကကကြီးတတငသလူအတတွကအတအိမောင   LTS   အတတွထတွကင့်တတင  (၂)  နရှစင့်တစင့်ကကအအင့်အရှသအိမော  Ubuntu  ကအဆို
Upgrade လဆိုပင့်ကကအလငရရှအပငတယင့်။

Ubuntu ရတ င Version အတတွကအဆို Code Name အအညင့်အလကြီးအတတွလညင့်ကြီး အပကြီးအလငရရှအပငတယင့်။
12.04  ကအဆို  Precise Pangolin  လအဆို င  Code Name  အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  12.10  ကအတအိမောင
Quantal  Quetzal  ပင။  13.04  ကအဆို  Raring  Ringtail  လအဆို ငအခခေါ်ပပကကြီး  13.10  ကအဆိုအတအိမောင
Saucy  Salamander  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  ဒကစအိမောအဆိုပင့်အရှအိမော  နအလူနအိမောအပအဖြေစင့်  အသဆိုသကြီးပပမအအဖြေအိမောင့်ပပအယငင့်
14.04  ကအဆိုအတအိမောင  Trusty  Tahr  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  (၁၀)  လပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောထတွကင့်အယငင့်  14.10
ကအဆိုလညင့်ကြီး အအညင့်အပကြီးပပကကြီးပငပပက။ Utopic Unicorn ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Ubuntu Logo: The
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Linux for Human Being
အရငင့်က  Linux  ဆအဆိုတအိမော  နညင့်ကြီးပညအိမောသအအိမောကြီးအတတွသအိမော  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်  OS  တစင့်ခဆိုလအဆို  ပအဖြေစင့်အနခတင
တအိမောပင။  Ubuntu  ရတ ငရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်ကအတအိမောင  Linux  ကအဆို  လလူတအဆိုငင့်ကြီးသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
ဒကရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်နတ င  Ubuntu  ကအဆိုအဖြေနင့်တကကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမရလတွယင့်ကလူအလှု  (Usability)
ပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  အထလူကြီးဂရဆိုပပမ အဖြေနင့်တကကြီးခတငကကပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်လညင့်ကြီး  Ubuntu  ထတွကင့်လအိမောပပကကြီး
အနအိမောကင့်အရှအိမော Linux ကအဆို Desktop အရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမ အလှု ပအဆိုအအဆိုအမအိမောကြီးပပအိမောကြီးလအိမောခတငပငတယင့်။ Ubuntu ရတ င
အလူလအဆအိမောငင့်ပဆိုဒင့်က  Linux  for  Human  Being ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  လလူသအိမောကြီးအမအိမောကြီးအတတွကင့်
Linux ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပင။ ဒငအပအယင့် Ubuntu အဟဆိုတင့်တတင တစင့်ပခအိမောကြီး Linux  သဆိုသကြီးကကသလူ
အတတွက  (သလူတအဆို ငကပတ  လလူသအိမောကြီးအဟဆိုတင့်သလအဆို  အဓအပပငယင့်အပငကင့်အနတတငအတတွကင့်)  သအပင့်အကကအမကင့်
ကကလအဆို င အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး အတငဒကအဆအိမောငင့်ပဆိုဒင့်ကအဆို အသဆိုသကြီးအတအိမောငပငဘလူကြီး။

Windows  ဟအိမော လလူသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီး  Operating System  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး  အအိမောကြီးလဆိုသကြီး
အသအပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆိုအသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးရတအိမောဟအိမော အအကကအိမောငင့်ကြီးအတငအတအိမောငအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ တညင့်ပငအအင့်
အလှုနတ င လဆိုသပခမသစအတင့်ခမရအလှုပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော Linux OS အတတွက ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးအပအယငင့်၊ Windows အရှအိမောလညင့်ကြီး
သလူ ငအအိမောကြီးသအိမောခမကင့်နတ ငသလူ  ရရှအပငတယင့်။  ပပဿနအိမောက  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငအတတွ  အတငဒကအအိမောကြီးခမကင့်အတတွကအဆို
အပပညငင့်အဝအရပခငင့်ကြီးပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Windows ဟအိမော Proprietary Product တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့်၊ အသဆိုသကြီးပပမ လအဆို
သလူက  Microsoft  ထသကအန ကမသငငင့်အခအကကကြီးအငတွတစင့်ခဆိုနတ င  လအဆိုကင့်စငင့်ဝယင့်ယလူပပကကြီး  အသဆိုသကြီးပပမ
ရပငတယင့်။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငဆကအရှအိမောအတအိမောင ခအဆိုကြီးကလူကြီးအခတွလအဆို င ဆအဆိုရအယငင့်  Pirated Version အတတွကအဆို
CD  ဆအဆိုငင့်အရှအိမော  ၅၀၀/၁၀၀၀ အလအိမောကင့်နတ င  ဝယင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရအနတတငအတတွကင့်  အလူရငင့်ကြီးလအဆိုငင့်စငင့်နတ င  ဝယင့်
ယလူ အသဆိုသကြီးပပမသလူ အအတအိမောင့်ကအဆိုနညင့်ကြီးပငတယင့်။ အအရှနင့်အတအိမောင လအဆိုငင့်စငင့်ဝယင့်ခမငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး အလတွယင့်
တစင့်ကလူ  ဝယင့်လအဆို ငရတတင  Authorized  Reseller  လအဆို  အနရအိမောအမအမကြီး  အရရှအအသကြီးပငဘလူကြီး။  ဒကအတအိမောင
Windows  ရတ င  Pirated Version  ကအဆိုပတ အလတွတအအရရှအိမောငင့်သအိမော ဆအဆိုသလအဆို သဆိုသကြီးအနကကရပငတယင့်။
တရအိမောကြီးဝငင့်တအိမော အဝငင့်တအိမောကအဆို  အပထအိမောကြီး၊  ခအဆိုကြီးကလူကြီးအခတွပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Microsoft  ကအပကြီးတတင
Technical  Support  ကအဆို  အရအတအိမောငပငဘလူကြီး။  ပပဿနအိမောတစင့်စဆိုသတရအိမောရရှအလအိမောရငင့်  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်
လကင့်ပလူတအဆိုကင့်ရရှငင့်ကြီးရပငတယင့်။  ကအဆိုယင့်ပအဖြေစင့်ကအဆိုယင့်ခသပငပတ။  ဘအိမောအအိမောအခသခမကင့်အရှ  အရပငဘလူကြီး။
Security Update အတတွလညင့်ကြီး အရပငဘလူကြီး။ ပပကကြီးအတအိမောင ယဆိုသကကညင့်စအတင့်ခမရတတင အလူရငင့်ကြီးအဟဆိုတင့်လအဆို င
ကအဆိုယင့်အတတွကင့်  အနန္တရအိမောယင့်ပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်တအိမော ဘအိမောပငလအိမောအရှနင့်ကြီးလညင့်ကြီး အအသအခမအိမော အသအနအဆိုငင့်ပငဘလူကြီး။
တစင့်ကယငင့်အအရကြီးကကကကြီးတတင  ကအစစ္စအတတွကအဆို  သတအအအလူပတ  Pirated Windows  နတ င  သဆိုသကြီးအနကကတအိမော
အတတွ ပအငင့်ရတအိမော အအရှနင့်အတအိမောငကကကင့်သကကြီးထစရအိမောပင။ အအရကြီးကကကကြီး အခမကင့်အလကင့်အတတွ အခမအနင့်



Ubuntu – အအတင့်ဆကင့် 15

အအရတွကြီး  ဆဆိုသကြီးရလှုသကြီးသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အခန ငင့် အသငငင့်ရငင့်  အတငဒကအအရကြီးကကကကြီး  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို
အသအအိမောသလူက  ရယလူသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက  Pirated  Version  အတတွကအဆို
သဆိုသကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Windows  ရတ င  အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်အတတွကအဆို  အရယဆိုသအက  အနန္တရအိမောယင့်ကအဆိုလညင့်ကြီး
လကင့်ယပင့်အခခေါ်သလအဆို ပအဖြေစင့်အနတအိမောပင။

Ubuntu  ကအတအိမောင  Open Source  ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် အညင့်သလူအဆအဆို  အခအတငရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Pirate  လဆိုပင့်ပပကကြီးသဆိုသကြီးအနအဖြေအဆို င  အလအဆိုပငဘလူကြီး။  Canonical  ကအပကြီးတတင  Support  ကအဆိုလညင့်ကြီး
အထကင့်အရှအိမောအပပအိမောခတငသလအဆို  LTS  အတတွအတတွကင့်  (၅)  နရှစင့်ထအ အခအတငရနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ အသဆိုသကြီး
ပပမရတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောလညင့်ကြီး Windows လအဆိုပတ လတွယင့်ကလူပငတယင့်။ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးရတ င အအပခ
ခသလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွပအဖြေစင့်တတင  အငင့်တအိမောနကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမောပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  ရဆိုသကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီး  စအိမောရတွကင့်
စအိမောတအင့်ကြီးနတ င စအိမောရငင့်ကြီးဇယအိမောကြီး ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊ အပခအိမောကြီးအအထတွအထတွ ပညအိမောအရကြီး၊ အအဖြေမအိမောင့်အပအဖြေအရကြီး ဆအဆိုငင့်
ရအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င ရဆိုပင့်ပဆိုသ၊ ရဆိုပင့်သသ၊ ဂကတ တညင့်ကြီးပအဖြေတင့်ပခငင့်ကြီးလအဆို လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို Ubuntu
အရှအိမော  ပပမလဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အအအအရတ င  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီး  ပရအဆိုဂရအင့်က  Windows  အရှအိမောပတ  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်
လအဆို ငပငဆအဆိုတတင  ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတငကအစစ္စအမအမကြီးကလတွတရငင့်  ကမနင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီး  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Ubuntu  အရှအိမောလညင့်ကြီး
အဆအိမောငင့်ရတွကင့်ရရရှအနအဆိုငင့်အရှအိမောပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ တရအိမောကြီးဝငင့်  Support  ရရရှအပခငင့်ကြီးနတ င  Virus  အနန္တရအိမောယင့်
အရရှအပခငင့်ကြီးတအဆို ငလအဆို ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး ရရရှအဥကြီးအရှအိမောပင။

Ubuntu ရတ င အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး  Version ကအဆို  ubuntu.com အရှအိမော အခအတင  Download ရယလူနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။  စအိမောအဆိုပင့်နတ ငအတလူလညင့်ကြီး  Ubuntu  14.04  LTS  ကအဆို  DVD  နတ င  တစင့်ပငတညင့်ကြီး
တတွတထညငင့်အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  Install  ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသကအဆို  အနအိမောကင့်တစင့်ခနင့်ကြီးအရှအိမော  ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

http://www.ubuntu.com/


Part I
အပအဆိုငင့်ကြီး( ၁ )



“ Oh, Ubuntu, you are my favorite

Linux-based operating system. ”

– Dr. Sheldon Cooper
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အခနင့်ကြီး (၁) – Installing Ubuntu
Clean Install, Dual-Boot, Wubi စသညငင့် Install လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီး 

Install  လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအအပပအိမောခငင့်  Ubuntu  ကအပကြီးတတင  Installer  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး အပပအိမောခမငင့်ပင
တယင့်။  ပထအဆဆိုသကြီးသတအပပမရအရှအိမောက Architecture  ပင။  32bit  နတ င  64bit  ဆအဆိုပပကကြီး  နရှစင့်အမအမကြီးရရှအ
ပငတယင့်။ 32bit နညင့်ကြီးပညအိမောကအဆို  i386 (သအဆို ငအဟဆိုတင့်) x86 လအဆို င ရညင့်ညညွှနင့်ကြီးကကအလငရရှအပငတယင့်။
64bit  ကအဆိုအတအိမောင  amd64 (သအဆို ငအဟဆိုတင့်)  x64  လအဆို င  ရညင့်ညညွှနင့်ကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။  Ubuntu
Website  ကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး  Download  လဆိုပင့်အယင့်ဆအဆိုရငင့်  Website  က သငင့်လကင့်ရရှအ အသဆိုသကြီးပပမ
အနတတင  OS  ရတ င  Architecture  ကအဆို  အလအဆိုလအဆို  Detect  လဆိုပင့်ပပကကြီး ကအဆိုကင့်ညကတတင  Installer  ကအဆို
တနင့်ကြီးအပကြီးအရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့် Ubuntu ကအဆို Installer လဆိုပင့်အယငင့် ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော ရတ င Hardware
Architecture  ကအဆို  ကကအမတငင့်အလငလအိမောပပကကြီး  Installer  ကအဆို  အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်ရငင့်  ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီး
ပငတယင့်။

အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် 64bit Hardware အပခေါ်အရှအိမော 32bit OS အရအိမော 64bit OS ပင နရှစင့်သကင့်ရအိမော
ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆို ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် 32bit Hardware အပခေါ်အရှအိမောအတအိမောင 64bit OS
ကအဆို  Install  လဆိုပင့်လအဆို င  ရအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  ရတယင့်လအဆို ငဆအဆိုအပအယင့်၊  Hardware  က  64bit
နညင့်ကြီးပညအိမောဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  64bit  OS  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအရှသအိမော  Hardware  က  အပကြီးနအဆိုငင့်တတင
အရညင့်အသတွကြီးကအဆို လကင့်အတတွ ငရရရှအအရှအိမောပင။  ဥပအအိမော  - 32bit OS အတတွက Memory (RAM)
ပအအိမောဏ  4GB  ထကင့်ပအဆိုပပကကြီး  လကင့်အခသနအဆိုငင့်ပငဘလူကြီး။  လကင့်ခသအအအိမောငင့်လဆိုပင့်တတင  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခမအမ င
ရရှအအပအယငင့် သအပင့်အဆငင့်အအပပပငဘလူကြီး။ 64bit OS အတတွကအတအိမောင  Memory ပအအိမောဏ အအတအိမောင့်
အမအိမောကြီးအမအိမောကြီးကအဆို  လကင့်ခသကအဆိုငင့်တတွယင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  1TB  ထအထညငင့်လညင့်ကြီး  လကင့်ခသကအဆိုငင့်တတွယင့်နအဆိုငင့်
ပငတယင့်။  ထညငင့်ခမငင့်တတင  ပအအိမောဏကအဆို  Motherboard  နတ င  တစင့်ပခအိမောကြီး  Hardware  အတတွက
လကင့်ခသအဖြေအဆို ငပတ  လအဆိုပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  ကအဆိုယငင့်  Hardware  ရတ င  Architecture  ကအဆို  အသအရငင့်
32bit ကအဆို အရတွကြီးသငငင့်ပပကကြီး၊  Hardware က support လဆိုပင့်ရငင့်အတအိမောင  64bit ကအဆိုသအိမော အရတွကြီးသငငင့်
ပငတယင့်။

Installer နတ ငပကင့်သကင့်ပပကကြီး အနအိမောကင့်ထပင့်သအထအိမောကြီးသငငင့်တတငတစင့်ခမကင့်က၊ Ubuntu အရှအိမော Desktop
Installer,  Server  Installer နတ င  Alternative  Installer ဆအဆိုပပကကြီး  သဆိုသကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။
ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက  Desktop  ပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  အလငလအိမောအနတအိမောအအဆို င  Server Installer  ကအဆို  ထညငင့်စဉင့်ကြီး
စအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအလအဆိုပငဘလူကြီး။  ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Desktop  Installer  ကအဆိုပတအရတွကြီးရအရှအိမောပင။  Desktop
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Installer  ရတ င  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်က၊  Ubuntu  ကအဆို  Install  အလဆိုပင့်ပတ  DVD  ကအန တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်
သဆိုသကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့်  စကအသထအိမောကြီးအပကြီးပခငင့်ကြီးပတ  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ရတယင့်လအဆို ငအပပအိမောတအိမောပင။  ဒကနညင့်ကြီးနတ င
သဆိုသကြီးကကအဖြေအဆို င  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  DVD  အပခေါ်က  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  အလတွနင့်အနရှကြီးပငတယင့်။
စအင့်ကြီးသပင့်ယဆိုသသကင့်သကင့်အတတွကင့်သအိမော အဆငင့်အပပအရှအိမောပင။

Alternative  Installer  ကလညင့်ကြီး  သလူ ငအနရအိမောနတ ငသလူ  အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။  အဓအကအအိမောကြီးသအိမော
ခမကင့်ကအတအိမောင  Ubuntu version တစင့်ခဆိုကအန အနအိမောကင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  Alternative Installer
သဆိုသကြီးပပကကြီး  Upgrade  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီးပတ  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ပဆိုသအရှနင့်ဆအဆိုရငင့်  Upgrade  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်
Software  Manager  ကတစင့်ဆငငင့်  လဆိုပင့်ရပငတယင့်။  ပပဿနအိမောက၊  Upgrade  လဆိုပင့်အဖြေအဆို င
အတတွကင့်  700 MB  အလအိမောကင့်ပအအိမောဏရရှအတတင  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အငင့်တအိမောနကင့်ကအန သတွအိမောကြီးဆတွတရပခငင့်ကြီး
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Upgrade အပပကကြီးခငင့် အငင့်တအိမောနကင့်ပမကင့်သတွအိမောကြီးရငင့်၊ အစကအန ပပနင့်စရတကင့်လအဆို င
အဆငင့်အအပပပငဘလူကြီး။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်လအဆို ငလအဆို  High  Speed  Internet  အရရှအသလူအတတွအတတွကင့်
Ubuntu ကအဆို Upgrade လဆိုပင့်အဖြေအဆို င Alternative Installer ကအဆိုပတ အအိမောကြီးကအဆိုကြီးရပငတယင့်။

Ubuntu  Website  ရတ င  Download  Section ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Desktop  နတ င  Server
Installer တအဆို ငကအဆိုသအိမော အပကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Alternative Installer ကအဆို
လအဆိုခမငင့်ရငင့်အတအိမောင  releases.ubuntu.com အရှအိမော ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကစအိမောအဆိုပင့်နတ ငအတလူ တတွတအဖြေကင့်
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအတအိမောင  Ubuntu  14.04  LTS  အတတွကင့်  64bit  Desktop
Installer ပင။

System Requirements
Ubuntu Install လဆိုပင့်လအဆိုတတငကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော ရရှအရအယငင့် အနအအငင့်ဆဆိုသကြီး System Requirements
ကအတအိမောင၊  CPU speed  1000 MHz နတ ငအထကင့်၊  RAM 1 GB နတ င  5  GB Hard
drive  space တအဆို ငပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော  ခပင့်နအအငင့်နအအငင့်ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောလအဆို င  အပပအိမောရ
အယငင့် ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမောအတအိမောငင့် အနညင့်ကြီးဆဆိုသကြီး CUP DualCore 1.6 GHz အလအိမောကင့်ရရှအပပကကြီး၊
RAM 2 GB အလအိမောကင့် ရရှအတကင့်ကကလအဆို င Ubuntu အတတွကင့် အနအအငင့်ဆဆိုသကြီးလအဆိုအပင့်ခမကင့်ကအဆို အသအိမော
အလကြီး ပပညငင့်အရှကပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် ကအန ငအခတင့် ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော အအိမောကြီးလဆိုသကြီးလအဆိုလအဆိုအရှအိမော Ubuntu ကအဆို
Requirement ပပဿနအိမောသအပင့်အရရှအပတ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။

Ubuntu ရတ င အမကင့်စအပသအိမောဒပအဖြေစင့်အဖြေတွယင့်ရအိမော Visual Effect အတတွကအဆိုပင အရညင့်အအသတွကြီးအကအိမောငင့်ကြီး
အကအိမောငင့်ကြီးနတ င အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်အတအိမောင Intel GPU i915 နတ ငအထကင့်၊ ဒငအရှအဟဆိုတင့် ATI, Nvidia
တအဆို ငရတ င Graphic Card တစင့်ခဆိုခဆို လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

http://releases.ubuntu.com/
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System  Requirements  အအနနတ င  အနအိမောကင့်ထပင့်  လအဆိုအပင့်တအိမောကအတအိမောင  အငင့်တအိမောနကင့်
အဆကင့်အသတွယင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အငင့်တအိမောနကင့်အရရှအရငင့်  Ubuntu  ရတ င  အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်အတတွကအဆို
အပပညငင့်အဝရအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Install  လဆိုပင့်အဖြေအဆို င  အငင့်တအိမောနကင့်လအဆိုပငတယင့်။
Update လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလညင့်ကြီး Internet လအဆိုပငတယင့်။ Internet အရရှအရငင့်  Install  လဆိုပင့်လအဆို င အရတအိမော
အမအမကြီးအတအိမောင အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ရတတငနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးအတတွရရှအပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် အငင့်တအိမောနကင့် ရရှအအရှသအိမော
အဆငင့်အပပအခမအိမောအအတွ ငအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu  ရတ င  အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်တစင့်ခဆိုက အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီး၊  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး အရအိမောအအိမောကြီး
လဆိုသကြီးကအဆို  ကအဆိုယင့်လအဆိုအပင့်ခမကင့်နတ င  ကအဆိုကင့်ညကအနအအအိမောငင့်  စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ  ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးလအဆို င
ရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပပငင့်ဆငင့်ရတအိမောအခကင့်ပငဘလူကြီး။ အနအိမောကင့်အခနင့်ကြီးအတတွအရှအိမောလညင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီး
အရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့်၊ တစင့်ခမအမ င  Ready-made setting  နတ င  Configuration  အဖြေအဆိုငင့်အလကြီးအတတွကအဆို
အငင့်တအိမောနကင့်ကအန ရယလူအဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အငင့်တအိမောနကင့်အရရှအရငင့်  ဒကအအိမောကြီးသအိမောခမကင့်ကအဆို  ရ
အရှအိမော အဟဆိုတင့်အတအိမောငပငဘလူကြီး။ သအပင့်ပအနင့်တတင အငင့်တအိမောနကင့်ပအဖြေစင့်အဖြေအဆို င အလအဆိုပငဘလူကြီး။ Setting နတ င Config-
uration  အဖြေအဆိုငင့်အလကြီးအတတွရတ င  Size  က ဘယင့်အလအိမောကင့်အရှ  အရရှအပငဘလူကြီး။  ပပကကြီးအတအိမောင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
စကအသရအိမောအရှအိမောလညင့်ကြီး  ကကအမကင့်တတငအခမအနင့်အရှအိမောရပင့်ထအိမောကြီးပပကကြီး  ပပနင့်စလအဆို ငရတတင  အတတွကင့်  အတနင့်အသငငင့်
အပအနင့်နလှုနင့်ကြီးရရှအရငင့်ကအဆိုပတ အလဆိုပင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Installation
Ubuntu Installation  စတငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  DVD Drive  ထတကအဆို  စအိမောအဆိုပင့်နတ ငအတလူပငလအိမောတတင
Installer DVD  ထညငင့်လအဆိုကင့်ပင။ ပပကကြီးရငင့်  Boot Menu  ကအဆို  ဝငင့်လအဆိုကင့်ပင။  Boot Menu
ဘယင့်လအဆိုဝငင့်ရလတ  အသအရငင့်  စကင့်ရတ င  User  Manual  အရှအိမော  ကကညငင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Boot
Menu  ကအဆို  ဝငင့်အရအိမောကင့်ပဆိုသက ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးနတ ငတစင့်လဆိုသကြီး  တလူအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  တစင့်ခမအမ င
စကင့်အတတွအတတွကင့် စကင့်အတကင့်အရှအိမော  F12  ကအဆိုနရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ င  စကင့်အတတွအရှအိမော  F2
ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ င စကင့်အတတွအရှအိမောအတအိမောင   F8 ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Laptop ဆအဆို
ရငင့်အတအိမောင  Fn Key နတ င တတွတနရှအပင့်အပကြီးရတကင့်ပငတယင့်။ အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး တစင့်ခမအမ င  Laptop  အတတွ
အရှအိမောအတအိမောင  Boot  Menu  ကအဆိုသတွအိမောကြီးအဖြေအဆို င  သကကြီးပခအိမောကြီး  Power  ခလဆိုပင့်အအသကြီးတစင့်ခဆို  ပငတကင့်ပင
အသကြီးတယင့်။
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ကကျွနင့်အတအိမောင့်စအင့်ကြီးသပင့်အနတတငစကင့်အရှအိမောအတအိမောင ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို Press F12 to select boot
device. လအဆို ငအအဖြေအိမောင့်ပပတတငအတတွကင့် Boot Menu ကအဆိုဝငင့်အဖြေအဆို င F12 နရှအပင့်အပကြီးရပင တယင့်။

အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော  Boot Device  စအိမောရငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပပပကကြီး အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငတယင့်။ ကကျွနင့်အတအိမောငင့်စကင့်
အရှအိမောအတအိမောင Hard disk ကအဆို အရတွကြီးခမငင့်ရငင့် 1 နရှအပင့်အပကြီးရပပကကြီး၊ CD-ROM ကအဆို အရတွကြီးခမငင့်ရငင့် c နရှအပင့်
အပကြီးရပငတယင့်။

Key to Enter Boot Device Selector Menu

Boot Device Selector Menu
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အအအိမောကင့်ကပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Ubuntu  14.04  ဆအဆိုတတင  Screen  တကင့်လအိမောရငင့်  Ubuntu
Installation  စတငင့်နအဆိုငင့်ပပကပတ  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အတငဒကလအဆိုအဟဆိုတင့်ပတ  Error  တကင့်ခတငရငင့်အတအိမောင
Installer DVD သအဆို ငအဟဆိုတင့် DVD Drive အရှအိမော ပပဿနအိမောရရှအအနတအိမောပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ခဏအစအိမောငငင့်အနလအဆိုကင့်ရငင့် ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသလအဆို  Try Ubuntu နတ င  Install Ubuntu
နရှစင့်ခဆိုထတက တစင့်ခဆိုအရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Ubuntu Installer: Starting Up

Ubuntu Installer: Try Live or Install
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Try Ubuntu ကအဆိုနရှအပင့်အယင့်ဆအဆိုရငင့် အထကင့်အရှအိမောအပပအိမောခတငသလအဆို င  Ubuntu ကအဆို  DVD အပခေါ်ကအန
တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်  စအင့်ကြီးသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက  Install  လဆိုပင့်ခမငင့်တအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င
Install  Ubuntu ကအဆိုနရှအပင့်အပကြီးရပငအယင့်။ အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော  အခဆိုလအဆို  Screen  တစင့်ခဆိုကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမော  Hard  drive  space  အလဆိုသအအလအိမောကင့်ရရှအတတငအတတွကင့်  Check  ပအဖြေစင့်အနတအိမောကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပင။ အကယင့်၍  drive space  အလဆိုသအလအိမောကင့်ရငင့်  Installer  က ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငကအဆို
အရရှ ငဆကင့်ခတွငငင့်အပကြီးအရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  အလယင့်ကတစင့်ခဆိုကအတအိမောင ကကျွနင့်အတအိမောင့် နအလူနအိမော  Install
လဆိုပင့်အနတတင Laptop ကအဆို Battery နတ ငသဆိုသကြီးအနပပကကြီး Power ကကအမကြီးတပင့်အထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် Cross
ပပအနပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Power  ကကအမကြီးတပင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးတစင့်ခမကင့်က
အတအိမောင  စကင့်ကအဆို  အငင့်တအိမောနကင့်ခမအတင့်အထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  Cross  ပပအနတအိမောပင။  ဒကတစင့်ခမကင့်
ကအဆိုအတအိမောင  သတအထအိမောကြီးပင။ အကယင့်၍  Wifi Network  တစင့်ခဆိုကအဆို  ခမအတင့်အအပပကကြီး  အငင့်တအိမောနကင့်
ရအနရငင့်အတအိမောငင့်အရှ ပအဖြေမတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ အဟဆိုတင့်ရငင့်  Installer  က Install  လဆိုပင့်အနစဉင့်
အငင့်တအိမောနကင့်က တစင့်ခမအမ င  File  အတတွကအဆို ဆတွတခမအနရငင့်၊ အလအဆိုအပင့်ပတ အခမအနင့်အတတွ ပအဆိုကကအိမောသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ 

အအအိမောကင့်နအိမောကြီးက Install  this  third-party software ကအဆိုလညင့်ကြီး အအရတွကြီးပငနတ င။ လအဆိုအပင့်
အပကြီးအယငင့်  Install  လဆိုပင့်အနစဉင့်အရှအိမော  ထညငင့်အအနအတအိမောငပငဘလူကြီး။  အခနင့်ကြီး  (၅) ကမအတအိမောငအရှ

Ubuntu Installer: Preparation
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တစင့်ပခအိမောကြီးလအဆိုအပင့်တတင Software အတတွနတ ငအတလူ သကကြီးပခအိမောကြီး Install လဆိုပင့်ပငအယင့်။ Continue နရှအပင့်
အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။ အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော Partition နတ ငပကင့်သကင့်တတင Option အရတွကြီးအပကြီးရပငအယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောင့်က  Windows 7  တငင့်ထအိမောကြီးပပကကြီးသအိမောကြီးစကင့်အရှအိမော  Ubuntu  ကအဆို  ထပင့်တငင့်အနတအိမောအအဆို င
Installer  က Ubuntu  နတ င  Windows 7 နရှစင့်ခဆိုတတွတပပကကြီး  Dual-Boot  အအနနတ င တငင့်အလအိမောကြီး၊
Windows  7  ကအဆို  အဖြေမကင့်ပပစင့်ပပကကြီး  Ubuntu  သကင့်သကင့်ပတတငင့်အလအိမောကြီး  လအိမောအအကြီးအနတအိမောပင။
Ubuntu ခမညင့်ကြီးသကင့်သကင့် တငင့်ခမငင့်ရငင့် ဒဆိုတအယ Option ပအဖြေစင့်တတင Replace Windows
7 with Ubuntu ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီးရအရှအိမောပင။ နအလူနအိမောအရှအိမောအတအိမောင  Ubuntu  နတ င  Windows 7  ကအဆို
နရှစင့်ခဆိုတတွတပပကကြီး  Dual-Boot  အအနနတ င  တငင့်ပငအယင့်ဆအဆိုတတင   Install  Ubuntu  alongside
Windows 7 ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော တစင့်ခဆိုသတအပပမပင။  Ubuntu  ကအဆို  Windows  နတ င  တတွတတငင့်အယင့်စအတင့်ကလူကြီးရငင့် အပအတ
တအင့်ကြီး Windows ကအဆို အရငင့်တငင့်ပပကကြီးအရှ Ubuntu ကအဆို အနအိမောကင့်အရှတငင့်သငငင့်ပငတယင့်။ Ubuntu
အရငင့်တငင့်ပပကကြီး  Windows  ကအဆို  အနအိမောကင့်အရှတငင့်ရငင့်  Windows Installer  က  Ubuntu  နတ င
အဆငင့်အပပအအိမောငင့်  တတွတအပကြီးအရှအိမောအဟဆိုတင့်လအဆို င၊  အတငဒငကအဆို  လအဆိုကင့်ပပငင့်အနရတတငအလဆိုပင့်အတတွ  ပအဆိုလအိမောပင
လအအငင့်အယင့်။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော စအိမောအဖြေတင့်သလူနအလူနအိမောရအစအဖြေအဆို င  Dual-Boot Option  ကအဆို  အရတွကြီးတအိမောပင။ အကအိမောငင့်ကြီးတအိမော
ကအတအိမောင၊  Ubuntu  တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီး  ပပတင့်ပပတင့်သအိမောကြီးသအိမောကြီးတငင့်ပပကကြီး  ကအဆိုယငင့်ရတ င  အန ငစဉင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီး

Ubuntu Installer: Hard Drive Partition Option



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၁) – Installing Ubuntu 25

အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Ubuntu  အပခေါ်အရှအိမောပတ  ရအအအိမောငင့်ကကအမကြီးစအိမောကြီးလဆိုပင့်အရှသအိမော  OS  နတ င  အခမအနင့်တအဆိုအတတွငင့်ကြီး
ရငင့်ကြီးနရှကကြီးပပကကြီး  ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  Windows  နတ င  နရှစင့်ခဆိုတတွတတငင့်ထအိမောကြီးအတအိမောင  Ubuntu  အရှအိမော
အခကင့်အခတ  တစင့်စဆိုသတစင့်ရအိမောရရှအလအိမောတတငအခင၊  အပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို င၊  အလငလအိမောအဖြေအဆို ငကအဆို  အစဉင့်ကြီးစအိမောကြီးအတအိမောငပတ
Windows  ဘကင့်ကအဆို  အလတွယင့်အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးပအဖြေစင့်အဖြေအဆို ငက  အမအိမောကြီးပငတယင့်။  ဒငက  Ubuntu  ကအဆို
အပအနင့်ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်လအဆိုသလူအတတွ အတတွကင့် ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အကကသပပမတအိမောပင။

အထကင့်က Screen အရှအိမော အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Option ပအဖြေစင့်တတင something else ကအတအိမောင Hard
drive partition အတတွကအဆို ကအဆိုယင့်အတအဆိုငင့်အအသကြီးစအတင့် စကအသလအဆိုသလူအတတွအတတွကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒက
Option အအကကအိမောငင့်ကြီးအအသကြီးစအတင့်ကအဆိုအတအိမောင ဒကအနရအိမောအရှအိမော ထညငင့်အအပပအိမောအတအိမောင ပငဘလူကြီး။ အအပခေါ်က
Option  နရှစင့်ခဆိုထတက နရှစင့်သကင့်ရအိမော တစင့်ခဆိုကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  Continue  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်
နအလူနအိမောအရှအိမော အပကြီးထအိမောကြီးသလအဆို  Duel-Boot Option  ကအဆို  အရတွကြီးခတငရငင့်အတအိမောင  အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော
Ubuntu  အတတွကင့်  Hard  drive  space  သတင့်အရှတင့်လအဆို ငရတတင  Screen  ကအဆို  အရအိမောကင့်သတွအိမောကြီး
ပငလအအငင့်အယင့်။  Replace  Windows  7  with  Ubuntu ကအဆို  အရတွကြီးခတငတအိမော  ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင
ဒကအဆငငင့်ကအဆို အကမအိမောင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

အလယင့်က Bar ကအဆို ဟအဆိုဘကင့်ဒကဘကင့်အရညွှ ငပပကကြီး  Ubuntu အတတွကင့် Hard drive space ကအဆို
သငငင့်သလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပပကကြီးရငင့်အတအိမောင  Install  Now ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အနအိမောကင့်
တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော Time Zone Setting အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Ubuntu Installer: Resizing Hard Drive Partition
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အပအပဆိုသအပခေါ်က ပအနင့်အအိမောပပညင့်ရရှအရအိမောအနရအိမောကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  ရပငပပက။  Continue နရှအပင့်လအဆိုကင့်
ရငင့် အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော Keyboard Layout အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

အပကြီးထအိမောကြီးတတငအတအဆိုငင့်ကြီး  English  (US)  အရှအိမောပတထအိမောကြီးပပကကြီး  Continue နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။  အနအိမောကင့်
တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော User Account နတ ငပကင့်သကင့်တတင အခမကင့်အလကင့်အတတွ အပကြီးရပငလအအငင့်အယင့်။

Ubuntu Installer: Choosing Location

Ubuntu Installer: Choosing Keyboard Layout
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Your name  အနရအိမောအရှအိမော သငငင့်အအညင့် အပပညငင့်အစဆိုသကအဆို  ထညငင့်အပကြီးပင။  Your computer's
name  အနရအိမောအရှအိမော နရှစင့်သကင့်ရအိမောအအညင့်တစင့်ခဆိုအပကြီးပင။  Space  အတတွ၊  Special Characters
အတတွအတအိမောင  အထညငင့်ပငနတ င။  Pick  a  username  ကအဆိုအတအိမောင  သတအထအိမောကြီးပင။  အတငဒက  name  ကအဆို
သဆိုသကြီးပပကကြီး  Login  ဝငင့်ရအရှအိမောပင။  ရအဆိုကင့်ရလတွယင့်ပပကကြီး  အရှတင့်ရလတလတွယင့်အအအိမောငင့်  စအိမောလဆိုသကြီးအအသကြီးအတတွ
ခမညင့်ကြီးပတ  ခပင့်တအဆိုတအဆိုအပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  Choose  a  password  အနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင  စအိမောလဆိုသကြီးအရ
အပခအိမောကင့်လဆိုသကြီးထကင့်အနညင့်ကြီးတတင  သငငင့်စအတင့်ကကအမကင့်  Password  တစင့်ခဆိုအပကြီးပင။  Login  ဝငင့်တတင
အခင ဒက Password ကအဆိုပတသဆိုသကြီးရအရှအိမောအအဆို င အသခမအိမောအရှတင့်သအိမောကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။ Confirm
your password အနရအိမောအရှအိမော Password ကအဆို အနအိမောကင့်တစင့်အခငကင့် ထပင့်ထညငင့်အပကြီးပင။

အအအိမောကင့်က  Option  အတတွထတက “Login automatically”  ကအဆို  အရတွကြီးခတငရငင့် စကင့်တကင့်တတင
အခမအနင့်အရှအိမော Password အအတအိမောငင့်ကြီးအတအိမောငပတ တစင့်ခငတညင့်ကြီး တကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။ “Require my
password to login” ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင Username နတ င Password အရှနင့်အအအိမောငင့်အပကြီး
အရှသအိမော ဝငင့်လအဆို ငရအရှအိမောပင။ နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး Continue နရှအပင့်အပကြီးပင။

Ubuntu Installer: User Account
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လအဆိုအပင့်တတငအခမကင့်အလကင့်အတတွ ပပညငင့်စဆိုသပပကအအဆို င Ubuntu Installer က Installation လဆိုပင့်ငနင့်ကြီး
ကအဆို  ဆကင့်လကင့်အဆအိမောငင့်ရတွကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  ခဏအစအိမောငငင့်လအဆိုကင့်လအဆို င  Installation  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီး  ပပကကြီး
သတွအိမောကြီးတတငအခင စကင့်ကအဆို Restart လဆိုပင့်အဖြေအဆို င အပပအိမောလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

DVD Drive  ထတက  Ubuntu  Installer  DVD  ကအဆို  ထဆိုတင့်ပပကကြီး  Restart  Now ကအဆို
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။ စကင့်  Restart  ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပပကကြီး ပပနင့်တကင့်လအိမောတတငအခင  Ubuntu  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င
အသငငင့်ပအဖြေစင့်အနအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Installer: Copying Files

Ubuntu Installer: Installation Complete
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Install  လဆိုပင့်စဉင့်က  Duel-Boot  အအနနတ င  လဆိုပင့်ခတငတအိမောဆအဆိုရငင့်  စကင့်တကင့်စအရှအိမော  Ubuntu
Boot Menu အခဆိုလအဆို အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

အအပခေါ်ဆဆိုသကြီးက Ubuntu ကအဆိုပတ အရတွကြီးပပကကြီး Enter နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Ubuntu ကအဆို Boot လဆိုပင့်သတွအိမောကြီး
အရှအိမောပင။ ခဏအစအိမောငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Login Screen ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

Install  လဆိုပင့်စဉင့်က အပကြီးခတငတတင  Password  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင  Ubuntu
Desktop ကအဆို စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Ubuntu Boot Menu (Grub)

Ubuntu Login Screen
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Windows based Ubuntu Installer (Wubi)
စအိမောအဖြေကင့်သလူအအနနတ င  Ubuntu  ကအဆို  စအင့်ကြီးသပင့်ယဆိုသသကင့်သကင့် စအင့်ကြီးလအဆိုတအိမောအအဆို င  လကင့်ရရှအ  သဆိုသကြီးအနတတင
Windows  ကအဆိုလညင့်ကြီး  အဖြေမကင့်အပပစင့်ခမငင့်ဘလူကြီး၊  Dual-Boot  လညင့်ကြီးအတငင့်ခမငင့်ဘလူကြီးဆအဆိုရငင့်
အနအိမောကင့်ထပင့်နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆို ရရှအပငအသကြီးတယင့်။ Ubuntu Installer DVD နတ ငအတလူ ပငလအိမော
တတင  Wubi  (Windows based  Ubuntu  Installer)  ဆအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အလကြီးကအဆို  သဆိုသကြီးပပကကြီး
Ubuntu ကအဆို Windows ထတအရှအိမော Install လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ 

Hard drive partition  တစင့်ခဆို သကကြီးပခအိမောကြီးအယလူပတ  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကတငသအဆို င  ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Windows  နတ င  လကင့်ရရှအ  File System  ကအဆို  အထအခအဆိုကင့်အစပတ
Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်တတင  အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်ကအဆို  ရရရှအပငတယင့်။  Ubuntu  DVD  Installer  ကအဆို
Windows File Explorer နတ င အဖြေတွငငင့်ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Desktop: First Run
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အတငဒကထတက wubi.exe File ကအဆို Run လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Installer ကအဆို ရရရှအအရှအိမောပင။

Ubuntu Installer: DVD Contents

Windows based Ubuntu Installer (Wubi)
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Install  လဆိုပင့်လအဆိုတတင  Drive,  Partition  Size,  Username  နတ င  Password  တအဆို ငအပကြီးပပကကြီး
Install နရှအပင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ Partition ဆအဆိုတအိမောက Hard drive အပခေါ်အရှအိမော အအရှနင့်တစင့်ကယင့်ခတွတ
ယလူတတင Physical Partition အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ရရှအပပကကြီးသအိမောကြီး Windows Partition ကအနခတွတယလူ
တတင  Logical  Partition  ကအဆိုဆအဆိုလအဆိုတအိမောပင။  Installation  ပပကကြီးလအဆို င  စကင့်ကအဆို  Restart  လဆိုပင့်
လအဆိုကင့်ရငင့်  Duel-Boot  တငင့်ထအိမောကြီးသလအဆိုပတ  Windows နတ င စကင့်ကအဆိုတကင့်ခမငင့်လအိမောကြီး  Ubuntu
နတ င တကင့်ခမငင့်လအိမောကြီးအအကြီးတတင Boot Menu တစင့်ခဆိုအပခေါ်လအိမောအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu ကအဆို  Windows အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအပကြီးအယင့် Windows တကင့်ပပကကြီးအရှ
Ubuntu  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ရတအိမောအမအမကြီးအဟဆိုတင့်ပတ  စကင့်အတကင့်အရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  OS  ကအဆို  အရတွကြီးရတတင
အတတွကင့်  Dual-Boot  တငင့်ထအိမောကြီးတအိမောနတ င  သအပင့်အကတွအိမောပငဘလူကြီး။  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင  လအဆိုအပင့်
လအဆို င  Ubuntu  ကအဆို  ပပနင့်ပအဖြေမတင့်ခမငင့်ရငင့်  Windows Programs and Features  အရှအိမော အခဆိုလအဆို
အလတွယင့်တစင့်ကလူ ပပနင့်ပအဖြေမတင့်နအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီးပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Wubi in Windows Programs and Features
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တစင့်ခဆိုသတအပပမရအရှအိမောက၊  Wubi  ရတ င  ရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်က လကင့်ရရှအ  Windows  အသဆိုသကြီးပပမအနသလူ
အတတွ  Ubuntu ကအဆို စအင့်ကြီးသပင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် စအင့်ကြီးယဆိုသပတ စအင့်ကြီးသငငင့်ပပကကြီး
Wubi  နတ င  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  Ubuntu  ကအဆို  လကင့်အတတွ ငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော အသဆိုသကြီးအပပမသငငင့်
ပငဘလူကြီး။ ကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့် Partition နတ င အဟဆိုတင့်ပတ Windows Partition ထတအရှအိမော Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီး
ရတတငအတတွကင့်  Wubi  နတ င  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  Ubuntu  ရတ င  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်ဟအိမော  သကကြီး
သန ငင့်  Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင Ubuntu ထကင့် အနရှကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအအနနတ င အကကသပပမ ခမငင့်တအိမောကအတအိမောင စအင့်ကြီးသပင့်ယဆိုသ စအင့်ကြီးသပင့်ကကညငင့်လအဆိုသလူအတတွ အအန
နတ င  Wubi  Installer  နတ င  စအင့်ကြီးသပင့်ကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။ စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ  စအင့်ကြီးသပင့်ပပကကြီး  အအရှအိမောကြီး
အယတွငင့်ကြီးတစင့်စဆိုသတစင့်ရအိမော  ရရှအလအိမောရငင့်လညင့်ကြီး  အလတွယင့်တစင့်ကလူ  ပပနင့်ပအဖြေမတင့်ပပကကြီး  ပပနင့်ထညငင့်လအဆို င  ရနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ Ubuntu နတ င  Linux ကအဆို အအရှနင့်တစင့်ကယင့် တကင့်ကကျွအင့်ကြီးအအအိမောငင့် အလငလအိမောလအဆိုသလူအတတွ
အအနနတ ငအတအိမောင Ubuntu ကအဆို Windows နတ င အရအိမောအအနပတ သကကြီးပခအိမောကြီး Install လဆိုပင့်သငငင့်ပငတယင့်။
တစင့်ခမအမ င  Windows  အရှအိမော လဆိုပင့်ရအယငင့် အပအဖြေစင့်အအနအလဆိုပင့်အတတွအတတွကင့် ဘယင့်လအဆိုလဆိုပင့်ရအလတလအဆို င
အအကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အတငဒကလအဆို  ကအစစ္စအမအမကြီးအတတွအတတွကင့်  အခနင့်ကြီး  (၁၁) အရှအိမော  VirtualBox  လအဆို ငအခခေါ်
တတင  Virtualization  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Windows  ကအဆို  Ubuntu  အတတွငင့်ကြီး
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အခနင့်ကြီး  (၁၂) အရှအိမောလညင့်ကြီး  Windows
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ကအဆို Ubuntu အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမ နညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးဥကြီးအရှအိမောပင။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Ubuntu  ရတ င  Desktop  Environment  ပအဖြေစင့်တတင  Unity  Desktop
အအကကအိမောငင့်ကြီး အလငလအိမောကကပငအယင့်။



“ Where all think alike

there is little danger of innovation. ”

– Edward Abbey
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အခနင့်ကြီး (၂) – Understanding Unity Desktop
Unity အခခေါ် Ubuntu Desktop Shell ၏ ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အမအိမောကြီး 

Desktop Linux  တစင့်ခဆိုပပညငင့်စဆိုသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Linux Kernel, Device Drivers, Win-
dow  Manager,  Desktop  Environment  စသပအဖြေငငင့်  အဆငငင့်ဆငငင့်  အပငငင့်ကြီးစပင့်ပငဝငင့်ရ
အကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အတငဒကထတက  Kernel  တအဆို င  Driver  တအဆို ငဆအဆိုတအိမော  အနအိမောကင့်
ကတွယင့်အရှအိမော  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ကကတတင  အအပခခသစနစင့်အတတွပင။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  အသဆိုသကြီးပပမသလူအတတွအအနနတ င
ထအအတတွ ငအဖြေအဆို ငအလအဆိုအပင့်ပငဘလူကြီး။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငနတ င  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်ထအအတတွ ငရတအိမောက  Desktop Envir-
onment (DE) ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Desktop Environment  တစင့်ခဆိုအရှအိမော  အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Desktop Icon  အတတွ၊  ပရအဆိုဂရအင့်
အတတွ  Run  လအဆို ငရတတင  Launcher  Menu  အတတွ၊  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  စကအသလအဆို ငရတတင
Task Panel အတတွ၊ အသဆိုသကြီးပပမ သလူကအဆို  Message အပကြီးတတင  Notification Area အတတွ၊  File
အတတွ  Directory  အတတွ  စကအသလအဆို ငရတတင  File  Manager  ပရအဆိုဂရအင့်နတ င  အပခအိမောကြီးအသဆိုသကြီးဝငင့်တတင
အအပခခသပရအဆိုဂရအင့်အတတွပအဖြေစင့်တတင Text Editor, Web Browser စတအိမောအတတွ စဆိုစညင့်ကြီးပငဝငင့်အလင
ရရှအပငတယင့်။  Windows  အရှအိမောဆအဆိုရငင့်  Start  Menu,  Task  Bar,  Action  Area  နတ င
Windows Explorer,  Notepad  နတ င  Internet Explorer  စတတင  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒကလအဆို  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ  စဆိုစညင့်ကြီးပငဝငင့်တတင  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  အတတွ ငပအငင့်အန
ကက  Desktop Environment  ကအဆို  Traditional  Desktop Environment  လအဆို င  အခခေါ်
ပငတယင့်။  အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင  တကထတွငင့်ဆနင့်ကြီးသစင့်အလှု  အသစင့်အတတွနတ င  Desktop  Envi-
ronment အတတွရတ င ပဆိုသစသအတတွလညင့်ကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးလတလအိမောကကပငတယင့်။

Windows  XP  အတတွကင့်  Desktop  Environment  ကအဆို  Luna  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။
Windows Vista နတ င Windows 7 တအဆို ငရတ င  Desktop Environment ကအဆိုအတအိမောင Aero လအဆို င
အခခေါ်ပငတယင့်။  Apple Mac OS X ရတ င  Desktop Environment  ကအတအိမောင  Aqua ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  Linux  ရတ င  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင  အတငဒကလအဆို   Desktop  Environment  အတတွ
တစင့်ခဆိုထကင့်  ပအဆိုရရှအပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Gnome,  KDE,  Xfce,  LxDE,  Fluxbox,
Enlightenment စသပအဖြေငငင့် အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအပငတယင့်။

Linux Desktop Environment အတတွထတအရှအိမော အဓအကအကမဆဆိုသကြီးနတ င အသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီး နရှစင့်ခဆို
ကအတအိမောင Gnome နတ င KDE တအဆို ငပတပအဖြေစင့်ပင တယင့်။ Gnome နတ င KDE တအဆို ငရတ င အရငင့်  Version



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၂) – Understanding Unity Desktop 36

အတတွပအဖြေစင့်ကကတတင Gnome 2.x နတ င KDE 3.5x တအဆို ငဟအိမော Traditional Desktop Environ-
ment အတတွ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး Version အတတွ ပအဖြေစင့်တတင Gnome 3.x နတ င KDE 4.x
တအဆို ငအရှအိမောအတအိမောင  Modern Desktop Environment  လအဆို င အခခေါ်ရအယငင့် ပဆိုသစသသစင့်၊ အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသ
သစင့်အတတွနတ င ယခငင့်နတ ငအတလူတတင  Desktop Experience ဘကင့်ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးလတလအိမောကကပငတယင့်။
Windows 8  အရှအိမော ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  Metro  ဆအဆိုပပကကြီး ယခငင့်  Windows XP, Windows 7
တအဆို ငနတ ငအတလူတတင ပဆိုသစသတစင့်အမအမကြီးကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးလတလအိမောတအိမောကအဆို သအရရှအကကပပကကြီးပအဖြေစင့်အရှအိမောပင။

ပဆိုသအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမောကအတအိမောင  Gnome 2  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမခတငတတင  Ubuntu 10.04 Desktop
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Windows Start  Menu  လအဆို  Menu  အမအမကြီး  အအပခေါ်ဘကင့်အရှအိမော  ပငဝငင့်တအိမောကအဆို
အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Windows Task Bar လအဆို အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင  Program အတတွ စကအသနအဆိုငင့်တတင
Panel Bar ကအဆိုအတအိမောင အအအိမောကင့်အဖြေကင့်အရှအိမော အတတွ ငရနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။ 

Linux Desktop Environment အအမအမကြီးအမအမကြီးအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၃) အရအိမောကင့်အရှ ဆကင့်
လကင့်  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။  ဒကအခနင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင  Ubuntu  က  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  Unity
အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုပတ အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Ubuntu 10.04 with Gnome 2.x
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Ubuntu ရတ င ဟအဆိုကြီးအရရှ ငပအဆိုငင့်ကြီး  Version အတတွအရှအိမော Gnome 2.x ကအဆို Desktop Environment
အတတွငင့်  အသဆိုသကြီးပပမခတငပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး  Gnome  က  Version  3  အရအိမောကင့်လအိမောပပကကြီး
Gnome Shell  လအဆို ငအခခေါ်တတင  စနစင့်တစင့်အမအမကြီးကအဆို အအတင့်ဆကင့်လအိမောပငတယင့်။ ဒကအနရအိမောအရှအိမော အပငငင့်ကြီး
ပတွအိမောကြီးအလှုတစင့်ခမအမ င ရရှအလအိမောပငတယင့်။  Gnome Shell က အအမအိမောကြီးရငင့်ကြီးနရှကကြီးကကျွအင့်ကြီးဝငင့်အနတတင Panel နတ င
Start Menu  ကအဆို  အအပခခသတတင  Desktop  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ ထလူကြီးပခအိမောကြီးဆနင့်ကြီးသစင့်တတင  တကထတွငင့်အလှု
အတတွနတ င  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးလအိမောခတငပငတယင့်။  တစင့်ခမအမ ငကလညင့်ကြီး  စနစင့်သစင့်ကအဆို  အအတအိမောင့်နရှစင့်သကင့်  ကကပင
တယင့်။  တစင့်ခမအမ ငကလညင့်ကြီး  အကကအမကင့်ကကပငဘလူကြီး၊  ယခငင့်ပဆိုသစသပပနင့်ထအိမောကြီးအပကြီးအဖြေအဆို င  အတအိမောငင့်ကြီးဆအဆိုအလှုအတတွ
ရရှအခတငပငတယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့် Panel အတတွ Menu အတတွအစအိမောကြီး Activities, Launcher Dock,
Dash, Window Switcher, Search  စတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးလအိမောတအိမော
ကအဆိုအတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ဒကအအပပအိမောငင့်ကြီးအလတအကကအိမောငငင့်၊  Ubuntu  အတတွကင့်  ဆနင့်ကြီးသစင့်တကထတွငင့်အလှုအတတွနတ င  Gnome 3  ကအဆို
သဆိုသကြီးအလအိမောကြီး၊ အအမအိမောကြီးပအဆိုအအဆိုနရှစင့်သကင့်တတင  Gnome 2  ကအဆိုပတဆကင့်သဆိုသကြီးအလအိမောကြီး။ အပခအိမောကြီး  Desktop
Environment တစင့်ခဆို အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးအလအိမောကြီး စဉင့်ကြီးစအိမောကြီးစရအိမော ပအဖြေစင့်လအိမောခတငပငတယင့်။ 

A Desktop with Gnome Shell
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Ubuntu  ရတ င  အဓအကရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်က အသဆိုသကြီးပပမရလတွယင့်ကလူအလှုပအဖြေစင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောကအဆို  အရရှ ငပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော
အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Canonical  အအနနတ င  Gnome 3  သတွအိမောကြီးအနတတင  လအင့်ကြီးအကကအိမောငင့်ကြီးဟအိမော
Ubuntu  ကအဆို  သတွအိမောကြီးခမငင့်တတငလအင့်ကြီးအကကအိမောငင့်ကြီးနတ င  ဒကဇအဆိုငင့်ကြီးအအဆိုငင့်ဒကယအိမောပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  အသတွအဖြေကအနတယင့်လအဆို င
ယလူဆခတငပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Ubuntu 11.04  ကစပပကကြီး  Gnome 3  ကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးခတငအပ
အယငင့် Gnome ရတ င Default Shell ကအဆို အသဆိုသကြီးပတ သလူတအဆို ငကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင Unity လအဆို င
အခခေါ်တတင Desktop Shell နတ င အစအိမောကြီးထအဆိုကြီး အသဆိုသကြီးပပမ လအိမောခတငပငတယင့်။

Unity ဟအိမောလညင့်ကြီး အစပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော အအိမောကြီးနညင့်ကြီးခမကင့်တစင့်ခမအမ င ရရှအခတငတတငအတတွကင့် အဝအဖြေနင့်အလှုအတတွကအဆို ခသခတင
ရပငအသကြီးတယင့်။ အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင  Unity  ရတ င  အရညင့်အအသတွကြီးနတ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ
လညင့်ကြီး တအဆိုကြီးတကင့်သထကင့် တအဆိုကြီးတကင့်လအိမောတတငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးပပမရလတွယင့်ကလူပပကကြီး နရှစင့်သကင့်အဖြေတွယင့်
အကအိမောငင့်ကြီးတတင  Desktop  တစင့်ခဆိုရယင့်လအဆို င  လလူကကအမကင့်အမအိမောကြီးလအိမောခတငပပက  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Unity  ရတ င
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို ဆကင့်လကင့် အလငလအိမောကကညငင့်ကကပငအယင့်။

Unity Launcher

Ubuntu  Desktop  ရတ င  ဘယင့်ဘကင့်ပခအင့်ကြီးအမအိမောကြီး   Icon  အလကြီးအတတွ  တနင့်ကြီးစကအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတင
ဘအိမောကြီးတနင့်ကြီးကအဆို  Launcher Bar လအဆို င အခခေါ်ပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို အလတွယင့်

Unity: Launcher
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တစင့်ကလူနတ င  ပအနင့်ပအနင့်ဆနင့်ဆနင့်အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်   Launcher  Bar  အရှအိမော  Shortcut  အအနနတ င
စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုရငင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Icon  အပခေါ်အရှအိမော  Click
လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။  Right-click  နရှအပင့်ရငင့်အတအိမောင  တစင့်ဘကင့်ကပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  အရတွကြီးစရအိမော
အတတွ  ပငဝငင့်တတင  Menu  တစင့်ခဆိုအပခေါ်လအိမောအရှအိမောပင။  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  ပအငင့်သအိမောအစအဖြေအဆို င
Icon ရတ င အရရှ ငအရှအိမော အမအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပကကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငတယင့်။ 

အထကင့်ကပဆိုသအရှအိမောအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  ပထအဆဆိုသကြီး  Icon  နတ င  ဒဆိုတအယ  Icon  တအဆို ငအရရှ ငအရှအိမော  အမအိမောကြီး
ကအဆိုယင့်စကထအဆိုကြီးပပထအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အတငဒက  ပရအဆိုဂရအင့်နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင
အတတွကင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  လကင့်ရရှအ  အသဆိုသကြီးပပမအနတတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအတအိမောင  Icon   ရတ င  အနအိမောကင့်အရှအိမော
အမအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပကကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငတယင့်။  ပထအဆဆိုသကြီး  Icon  ရတ င  အနအိမောကင့်အရှအိမော  အမအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပထအိမောကြီးတအိမောက
လကင့်ရရှအ အတငဒကပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမအနတတငအတတွကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Screen ရတ င ဟအဆိုကြီးအအပခေါ်ဆဆိုသကြီးက ဘအိမောကြီးတနင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင  Global Menu Bar လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။
လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမအနတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကင့်  Menu  ကအဆို  Global Menu Bar  အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမော
ပင။  Menu ကအဆို  အသဆိုသကြီးအလအဆိုခမအနင့်အရှအိမော  အအဖြေမအိမောကင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။  Global  Menu  Bar  ကအဆို
Mouse နတ င အထအိမောကင့်လအဆိုကင့်အရှ  Menu က အပခေါ်လအိမောအရှအိမောပင။ ဒငအရှအဟဆိုတင့် Keyboard က Alt

Unity: Global Menu Bar (Panel )
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Key ကအဆို တစင့်စကက္က န ငင့် အလအိမောကင့် အဖြေအထအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်လညင့်ကြီး အပခေါ်လအိမောအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး၊ အတငဒက ပရအဆိုရအင့်  Launcher Bar  ထတအရှအိမော  Shortcut  အအနနတ င
အပအတရရှအအနအစလအဆိုရငင့်  Icon အပခေါ်အရှအိမော Right Click လဆိုပင့်ပပကကြီး  Lock to Launcher ကအဆို အရတွကြီး
အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပပနင့်ပအဖြေမတင့်ခမငင့်ရငင့်အတအိမောင  Unlock from Launcher  ကအဆို  ပပနင့်အရတွကြီး လအဆိုကင့်
ယဆိုသပငပတ။

Unity Dash
Launcher Bar အရှအိမော ရရှအအနတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအပပငင့် စကင့်ထတအရှအိမောရရှအအနတတင အပခအိမောကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်အတအိမောင Launcher Bar ရတ င အအပခေါ်ဆဆိုသကြီးက  Ubuntu Logo ပဆိုသ  Button
ကအဆို နရှအပင့်ရပငတယင့်။ Keyboard က Win Key ကအဆိုနရှအပင့်ရငင့်လညင့်ကြီး ရပငတယင့်။ အတလူတလူပငပတ။
Win Key ကအဆို  Ubuntu အရှအိမော Super Key လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။ အတငဒကလအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် စကင့်ထတ
အရှအိမောရရှအတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ ငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတင  Unity  Dash  ပတွငငင့်လအိမောပငလအအငင့်
အယင့်။

Unity: Lock to Launcher Function
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Unity Dash  အရှအိမော လကင့်တအလအိမော အသဆိုသကြီးပပမ ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င  စကင့်ထတအရှအိမော ရရှအအနတတင
အပခအိမောကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွအပပငင့် Install လဆိုပင့်အဖြေအဆို င အကကသပပမထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့် Suggestion အတတွကအဆို
တနင့်ကြီးစကအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။   ပဆိုသအရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  “Installed”
အဘကြီးနအိမောကြီးက “See 76 more results”  ဆအဆိုတအိမောကအတအိမောင ဒကစကင့်အရှအိမော လကင့်ရရှအ  အသဆိုသကြီးပပမလအဆို င
ရတတင ပရအဆိုဂရအင့်အပငငင့်ကြီး လကင့်ရရှအအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမောအပပငင့် အနအိမောကင့်ထပင့်  (၇၆) ခဆို ရရှအအနအသကြီးတယင့်
ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပငပတ။ အတငဒကစအိမောအလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရအိမောပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အရတွကြီးခမယင့် အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Unity  Dash  က  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွတငင့်အကပငဘလူကြီး။  လကင့်တအလအိမော  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  File
အတတွ  Directory  အတတွ၊  ပဆိုသအတတွ၊  သကခမငင့်ကြီးအတတွ၊  ရဆိုပင့်ရရှငင့်အတတွကအဆိုပင  သလူကဏ္ဍနတ ငသလူ  စဆိုစညင့်ကြီးပပကကြီး
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငတယင့်။ Dash ရတ င အအအိမောကင့်အပခနအိမောကြီးကအဆိုကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို  Icon အလကြီးအတတွ
ကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပင။

Unity: Dash

Unity: Scopes
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အတငဒက  Icon  အလကြီးအတတွကအဆို  Unity Scope  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  A ပဆိုသစသ  Scope  ကအဆို  အမအိမောကြီးထအဆိုကြီး
ပပထအိမောကြီးတအိမောကအတအိမောင  လကင့်ရရှအ  Application  Scope  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမအနတတငအတတွကင့်  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  အပခအိမောကြီး  File  Scope,  Video  Scope,  Music  Scope,  Photo  Scope  နတ င
Message Scope တအဆို ငကအဆို အရတွကြီးခမယင့် အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့် သအဆိုအဟဆိုတင့် အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  ရရှအိမောအအဖြေတွလအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်  Dash  ရတ င  အအပခေါ်ဆဆိုသကြီးက
Unity  Lens  လအဆို ငအခခေါ်တတင   Search  Box  အရှအိမော  ရယလူလအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့်  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  File  ရတ င
အအညင့်ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးပပကကြီး ရရှအိမောလအဆို ငရပငတယင့်။ အတငဒကလအဆိုရရှအိမောတတငအခင အအညင့်ကအဆို  အတအအကမ
သအစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး အရှတင့်အအသလအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးရရှအိမောအအဖြေတွနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  - “Internet”  လအဆို င
ရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အငင့်တအိမောနကင့် အသဆိုသကြီးပပမလအဆို ငရတတင  Browser, Internet Messenger နတ င
အပခအိမောကြီး အငင့်တအိမောနကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို အခဆိုလအဆို ရယလူအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

အငင့်တအိမောနကင့်အဆကင့်အသတွယင့်သအိမောရရှအအယင့်ဆအဆိုရငင့်  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောထတက  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ
သအိမောအက  Google,  Amazon,  Facebook,  Wikipedia,  Ebay,  Flickr  စတတင
အငင့်တအိမောနကင့်  Website  အမအိမောကြီးရတ င  Search Result  ကအဆိုပင  အအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ သကင့်
ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Website  အတတွကင့်  Scope Plugin  အတတွအတအိမောင  ထပင့်ပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်အပကြီးရပင

Unity: Lens (Search)
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တယင့်။ တစင့်ခဆိုခဆိုလအဆိုခမငင့်လအဆို င  ရရှအိမောလအဆိုကင့်တတငအခင၊  ကအဆိုယငင့်စကင့်ထတအရှအိမော  ရရှအအအနရငင့်အတအိမောငင့်  အငင့်တအိမော
နကင့်ကရလဒင့်ကအဆို ရရှအိမောအပကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င ဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကလညင့်ကြီး အအတအိမောင့်အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။

Dash  အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင  Item  အတတွရတ င  အအသကြီးစအတင့်အခမကင့်အလကင့်ကအဆို  သအရရှအလအဆိုရငင့်အတအိမောင
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Item ကအဆို  Right-click လဆိုပင့်ပပကကြီး ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Unity Preview လအဆို င
အခခေါ်တတင Interface နတ င အအသကြီးစအတင့်အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို ခဆိုလအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပင။

Preview ကအဆို ပပနင့်ပအတင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Keyboard က Esc Key ကအဆို နရှအပင့်ရပငတယင့်။ Dash ကအဆို
ပပနင့်ပအတင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်အတအိမောင အအပခေါ်ဘယင့်ဘကင့်အထအိမောငငင့်က  Close ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး ပအတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Keyboard  ကအန  Super  Key  ကအဆို  အနအိမောကင့်တစင့်ကကအအင့်ထပင့်နရှအပင့်ပပကကြီးလညင့်ကြီး  ပအတင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ Esc Key နရှအပင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး ပအတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Look and Behavior Settings
Unity  ရတ င  Look  and  Behavior  Setting  အခမအမ ငကအဆို  လအဆိုသလအဆို  ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို င
အတတွကင့်  Desktop  ရတ င  အနရအိမောလတွတင့်အရှအိမော   Right-click  နရှအပင့်ပပကကြီး  Change  Desktop
Background ကအဆို အရတွကြီးလအဆိုကင့်ပင။ 

Unity: Preview
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အအအိမောကင့်အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသလအဆို Appearance Setting Window ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

Desktop Background  အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆို ငရတတင   Setting  အတတွပငဝငင့်ပငတယင့်။ အတငဒက  Setting
အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အအသကြီးစအတင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအအနအတအိမောငပငဘလူကြီး  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ပတ  အရတွကြီးခမယင့်စအင့်ကြီးသပင့်
ကကညငင့်လအဆိုကင့်ပင။  Desktop  Background  အပအဖြေစင့်အရတွကြီးခမယင့်အသဆိုသကြီးပပနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အပကြီးထအိမောကြီးတတင
ပဆိုသအလကြီးအတတွရတ င  အအအိမောကင့်နအိမောကြီးအရှအိမော  “Ambiance (default)”  ကအဆိုအရတွကြီးထအိမောကြီးတတင  Select  Box
ကအန  Window  အတတွ  Menu  အတတွရတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသ   Style Theme  ကအဆို  အရတွကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။

Right-click Menu on Desktop

Ubuntu: Appearance Settings
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Ambiance, Radiance နတ င Hight Contrast ဆအဆိုပပကကြီး Theme (၃) ခဆို ပငဝငင့်လအိမောပငတယင့်။
အရတွကြီးပပကကြီးစအင့်ကြီးကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Themes  အတတွ  Icons  အတတွနတ ငပကင့်သကင့်ပပကကြီး စကအသပဆိုသ  အအသကြီး
စအတင့်ကအဆို အခနင့်ကြီး (၉) အရှအိမော ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော  အဓအကကမတအိမောက ညအိမောဘကင့်အအအိမောကင့်အပခက  Launcher  Icon  Size  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ ဘအိမောကြီးအလကြီးကအဆို အရညွှ ငပပကကြီး Launcher Bar ထတက Icon အတတွရတ င Size အကကကကြီးအအသကြီးကအဆို
လအဆိုသလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  ဘယင့်ဘကင့်အအပခေါ်အထအိမောငငင့်က  Behavior Tab  ကအဆို  အရတွကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  အပခအိမောကြီး
Setting အတတွကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Launcher Bar  ကအဆို အသဆိုသကြီးအလအဆိုတတငအခငအအဖြေမအိမောကင့်ထအိမောကြီးပပကကြီး  Mouse  နတ ငအထအိမောကင့်လအဆိုကင့်အရှ အပခေါ်
လအိမောအစလအဆိုရငင့် Auto-hide the Launcher Setting ကအဆို “On” ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

လကင့်ရရှအ အသဆိုသကြီးပပမအနတတင ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  Menu ကအဆို  Global Menu Bar အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအကကအိမောငင့်ကြီး
အရရှ ငပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော အပပအိမောခတငပငတယင့်။  အတငဒကလအဆို  Global Menu Bar အရှအိမော အပပအစလအဆိုပတ သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော

Appearance Settings: Behavior Section
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ပရအဆိုဂရအင့်နတ ငအတလူ တတွတအဖြေကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့် Show the menus for a window  Setting
အတတွကင့် “In the menu bar” ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောကကညငင့်ရငင့် Menu က Global Menu Bar အရှအိမောအဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ ပရအဆိုဂရအင့် ရတ င Title Bar
အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒက  Setting  က အရငင့်  Ubuntu Version
အတတွအရှအိမော အပငပငဘလူကြီး။ Ubuntu 14.04 အရအိမောကင့်အရှ စပငလအိမောတတင Setting ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Unity Shortcuts
ဘယင့်  OS  အရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့်၊  အလဆိုပင့်တတွငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်  Keyboard  Shortcut  အတတွက
အအရကြီးပင  ပငတယင့်။  ထပင့်ခငထပင့်ခင  လဆိုပင့်ရတတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော  လအဆိုခမငင့်တအိမောရအဖြေအဆို င  အတတွကင့်
Mouse  ကအဆိုခမညင့်ကြီးအအိမောကြီးကအဆိုကြီးအနရငင့်  အလဆိုပင့်အတတွငင့်ပငဘလူကြီး။  ဥပအအိမောတစင့်ခဆိုစဉင့်ကြီးစအိမောကြီးကကညငင့်ပင။
လအဆိုအပင့်ခမကင့်အရ  Terminal  လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ရအယင့်၊  ပပကကြီးရငင့်ပအငင့်ကတွငင့်ကြီး  ပအဆိုကမယင့်
သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့်  Maximize  လဆိုပင့်ရအယင့်ဆအဆိုပငစအဆို င။  ပထအဆဆိုသကြီး  Dash  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ရပငအယင့်၊  ပပကကြီးရငင့်
Lens အရှအိမော Terminal လအဆို င ရအဆိုကင့်ထညငင့်ရပငအယင့်၊ Dash ထတအရှအိမော Terminal အပခေါ်လအိမောပပကဆအဆိုရငင့်
အဖြေတွငငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Click  လဆိုပင့်ရပငအယင့်၊  ပပကကြီးရငင့်  Maximize  Button  ကအဆိုနရှအပင့်ရပငအယင့်။
အဆငငင့်အတတွအမအိမောကြီးပငတယင့်၊ Click အတတွ အကကအအင့်ကကအအင့်လဆိုပင့်ရပငတယင့်။အတငဒကအစအိမောကြီး Keyboard

Unity: Local Menu
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ကအန Ctrl + Alt + T ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Terminal ပတွငငင့်လအိမောအရှအိမောပင။ ပပကကြီးတတငအခင  Ctrl +
Super + Up နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Maximize ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငပပက။ လအဆိုခမငင့်တအိမောရအဖြေအဆို င Shortcut နရှစင့်ခဆိုပတ
နရှအပင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ အခမအနင့် ကဆိုနင့်သကင့်သအိမောပပကကြီး အလဆိုပင့်ပအဆိုတတွငင့်သတွအိမောကြီးပငတယင့်။

ရရှအရရှအသအမ Shortcut အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို အလတွတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးအဖြေအဆို င အလအဆိုအပအယငင့် ကအဆိုယင့်အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင
ကအစစ္စအတတွအတတွကင့်  Shortcut  အတတွကအဆိုအတအိမောင  အရှတင့်သအိမောကြီးအသဆိုသကြီးပပမသငငင့်ပငတယင့်။  Keyboard
က  Super Key  ကအဆို  နရှစင့်စကက္က န ငင့် အလအိမောကင့် အဖြေအထအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့်  Unity  အတတွကင့်  Shortcuts
အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတငစအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အခဆိုလအဆိုရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Launcher Bar  က ပထအဆဆိုသကြီးပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အဖြေတွငငင့်ခမငင့်ရငင့်  Super Key နတ င  1  ကအဆို တတွတနရှအပင့်ရပင
တယင့်။ ဒဆိုတအယပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အဖြေတွငငင့်ခမငင့်ရငင့် Super Key နတ င  2 ကအဆို တတွတနရှအပင့်ရပငတယင့်။ Super +
3, Super + 4  စသပအဖြေငငင့် အပခအိမောကြီး ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတတွကင့်လညင့်ကြီး အစဉင့်အတအဆိုငင့်ကြီး တတွတနရှအပင့်သတွအိမောကြီး
လအဆို ငရပငတယင့်။  Super Key  နတ င  F  ကအဆိုတတွတနရှအပင့်ရငင့်အတအိမောင  Dash  ထတက  File Lens  ကအဆိုရပင
တယင့်။  တစင့်ပခအိမောကြီး  Shoutcuts  အတတွ  ကအဆိုအတအိမောင  အပခေါ်လအိမောတတငစအိမောရငင့်ကြီးထတကအန  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ပတ
ဆကင့်လကင့်အလငလအိမောလအဆိုကင့်ပငအတအိမောင။

Unity: Shortcuts
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အခဆိုအတတွ ငအနရအိမောတအိမောက  Unity  နတ င  ဆကင့်စပင့်လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွအတတွကင့်  Shortcuts
အတတွပင။ တစင့်ပခအိမောကြီး Desktop တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးနတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင Shortcut အတတွကမနင့်ပငအသကြီးတယင့်။
အခနင့်ကြီး (၈) အရှအိမော ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။

Head-up Display (HUD)
Shortcut  အတတွလအဆိုပတ  အလဆိုပင့်တတွငင့်အစအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Unity  ရတ င  အနအိမောကင့်ထပင့် လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်တစင့်ခဆိုကအတအိမောင  HUD  လအဆို ငအတအဆိုအကအိမောကင့်အခခေါ်တတင  Head-up Display  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  Menu ထတက Item တစင့်ခဆိုကအဆိုလအဆိုခမငင့်ရငင့်  Mouse နတ င သတွအိမောကြီး
နရှအပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။  Keyboard  က  Alt  Key  ကအဆို  တစင့်ခမကင့်နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  HUD
Command Box အခဆိုလအဆို အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

အပခေါ်လအိမောတတင  Command Box ထတအရှအိမော လအဆိုခမငင့်တတင  Menu Item အရှအိမောပငဝငင့်တတင စအိမောလဆိုသကြီးတစင့်ခမအမ င
ကအဆို  ရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။  နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမော  “pdf”  လအဆို င  ရအဆိုကင့်ထညငင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  File
Menu  ထတက “Export as PDF”  နတ င  File Menu  ထတက  Send Sub-Menu  ထတက
“Email as PDF” တအဆို င အပငအဝငင့် အပခအိမောကြီး PDF နတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင  Menu Item အတတွကအဆို
လအိမောပပကကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနပငတယင့်။  လအဆိုခမငင့်တတင  Item  ကအဆို  အရတွကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။  Menu  Item
အအညင့် တစင့်စအတင့်တစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးပတ သအအဖြေအဆို ငလအဆိုပပကကြီး အတငဒက Item ဘယင့် Menu အအအိမောကင့်အရှအိမောလတဆအဆိုတအိမောကအဆို
အရှတင့်သအိမောကြီးထအိမောကြီးအနစရအိမောအလအဆိုအတအိမောငတတငအတတွကင့် ဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကလညင့်ကြီး အလဆိုပင့်ပအဆိုတတွငင့်အစ
အဖြေအဆို င အအမအိမောကြီးကကကကြီးအအထအိမောကင့်အကလူပပမပငတယင့်။

Head-up Display - HUD
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Run Command
အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးတစင့်ခဆိုကအတအိမောင Run Command ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Keyboard ကအန Alt + F2
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Run Command Interface ကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အစလအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်ကအဆို  အတအအကမသအတယင့်ဆအဆိုရငင့်  Dash  အရှအိမော  သတွအိမောကြီးရရှအိမော
အအနပတ ဒကအနရအိမောအရှအိမော တစင့်ခငတညင့်ကြီးရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး Run လအဆို ငရပငတယင့်။  ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်အတအိမောင
အတအအကမအပပညငင့်အစဆိုသပအဖြေစင့်အဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။

Conclusion
အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  Unity  ရတ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို   အလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  တစင့်ခမအမ ငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
ခမကင့်အတတွ  ထလူကြီးပခအိမောကြီးအပအယငင့်  အသဆိုသကြီးပပမရ  အခကင့်ခတတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပင။   ဒကအနရအိမောအရှအိမော  တစင့်ခဆို
သတအပပမ ရအရှအိမောက၊  Ubuntu  ရတ င  Desktop Interface  က  Unity  အအဆို ငလအဆို င  အပခအိမောကြီး  Gnome
Shell,  Gnome 2,  KDE,  Xfce,  LxDE  စတတင  Interface  အတတွကအဆို  Ubuntu  အရှအိမော
သဆိုသကြီးလအဆို ငအရဘလူကြီးဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့် အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ အအအအနရှစင့်သကင့်ရအိမော Desktop Environment
ကအဆို အခမအနင့်အအရတွကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမ လအဆို ငရပငတယင့်။ အသငငင့် Install လဆိုပင့်အထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်
သပင့်သပင့်ထပင့်ထညငင့်ရတအိမောပတရရှအပငတယင့်။  ကကအမကင့်တတင  DE  ကကအမကင့်တတင  Shell  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငဟအိမော  Linux  Desktop  အတတွရတ င  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်နတ င  အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်
တစင့်ခဆိုပငပတ။ 

တစင့်ပခအိမောကြီး  Desktop Environment  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၃) အရှအိမော ဆကင့်လကင့်
အဆတွကြီးအနတွကြီးပငအယင့်။ အနအိမောကင့်တစင့်ခနင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင  Ubuntu  ရတ င  File  နတ င  Directory Structure
အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို ဆကင့်လကင့်အလငလအိမောသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Unity: Run Command



“ Life is really simple, but

we insist on making it complicated. ”

– Confucius
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အခနင့်ကြီး (၃) – Understanding Directory Structure
Directory အမအိမောကြီး၏ အဖြေတွတ ငစညင့်ကြီးပဆိုသနရှငငင့်  File အမအိမောကြီး သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးပဆိုသ

Windows အရှအိမောဆအဆိုရငင့်  Hard drive, CD drive နတ င  USB drive အမအိမောကြီးအတတွကင့်  C: D:
E: စသပအဖြေငငင့် Drive Letter အတတွကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမ အအဖြေအိမောင့်ပပအလင ရရှအပငတယင့်။ Ubuntu နတ င အပခအိမောကြီး
Linux  အတတွအပငအဝငင့်  Unix-like  စနစင့်အတတွအရှအိမောအတအိမောင  အတငဒကလအဆို  Drive Letter  အတတွကအဆို
အသဆိုသကြီးပပမ အလင အရရှအပငဘလူကြီး။ 

Windows OS ကအဆို Drive C: သအဆို ငအဟဆိုတင့် Drive D: စတတင Drive အတတွထတက နရှစင့်သကင့်
ရအိမော  Drive  အရှအိမော  Install  လဆိုပင့်ကကရပငတယင့်။  C: အရှအိမော  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတယင့်ဆအဆိုရငင့်
Windows ရတ င System File အတတွက C:\Windows ထတအရှအိမောရရှအပပကကြီး Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအတအိမောင  C:\Program Files အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော  ရရှအအနတကင့်ကကပငတယင့်။
အသဆိုသကြီးပပမသလူရတ င  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအတအိမောင  C:\Users\[username]\ အတတွငင့်ကြီးထတအရှအိမော ရရှအအန
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ [username] အနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမသလူရတ င User Account Name ပအဖြေစင့်
အရှအိမောပင။  အပခအိမောကြီး  D: တအဆို င  E: တအဆို ငလအဆို  Drive  အတတွက  OS  နတ ငအသကင့်ဆအဆိုငင့်ပတ  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ သအအင့်ကြီး
ဆညင့်ကြီးအဖြေအဆို င သကင့်သကင့်အတတွကင့်ပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu လအဆို  Linux OS အတတွအရှအိမောအတအိမောင Operating System ကအဆို  Root File System
လအဆို ငအခခေါ်တတင Directory အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော Install လဆိုပင့်ရပငတယင့်။ Root Directory ကအဆို Slash
သအကသင်္ကေတနတ ငအအဖြေအိမောင့်ပပကကပငတယင့်။ အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Linux System File အတတွက /sbin
Directory  အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော ရရှအအနတကင့်ပငတယင့်။  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအတအိမောင
/usr,  /opt စတတင  Directory  အတတွအတတွငင့်ကြီးအရှအိမော  ရရှအအနတကင့်ပငတယင့်။  အသဆိုသကြီးပပမသလူရတ င
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအတအိမောင  /home/[username]/ အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော  ရရှအအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒက
Root  File  System  တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  Drive  တစင့်ခဆိုအတတွငင့်ကြီးအရှအိမော  Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်သလအဆို၊
Drive အတတွခတွတပပကကြီးအတအိမောငလတ Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - Drive1 နတ င  Drive2 ဆအဆိုပပကကြီး
Drive နရှစင့်ခဆို ရရှအတယင့်ဆအဆိုကကပငစအဆို င။ /bin, /sbin, /libs စတတင Root File System
ရတ င  အစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီး  အအမအိမောကြီးစဆိုကအဆို   Drive1  အရှအိမော သအအင့်ကြီးအစပပကကြီး  /home,  /usr စတတင  အခမအမ င
အစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီးအတတွကအဆို  အတအိမောင  Drive2  အရှအိမောသအအင့်ကြီးအစပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ ဒကအတအိမောင
အအကကအိမောငင့်ကြီး  အအမအမကြီးအမအမကြီးအကကအိမောငငင့်  Drive1  ပမကင့်သတွအိမောကြီးရငင့်အတအိမောငင့်  အသဆိုသကြီးပပမသလူရတ င  အဖြေအဆိုငင့်အတတွက
Drive2  ထတအရှအိမော ကမနင့်ရရှအအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆို ရလှုပင့်ရလှုပင့်အထတွကြီးအထတွကြီးအတတွ လဆိုပင့်အအနပတ  Root
File System တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို Drive1 အရှအိမောပတ Install လဆိုပင့်ပပကကြီး၊ Drive2 ကအဆို အဖြေအဆိုငင့်အတတွသအအင့်ကြီးအဖြေအဆို င
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သကင့်သကင့်ပတ သဆိုသကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး ရပငတယင့်။  Ubuntu  က Drive  အတတွကအဆို  /media
Directory  အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Drive  Label  နတ င  အသငငင့်သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်အအအိမောငင့်  Mount
လဆိုပင့်အပကြီးထအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Mount  လဆိုပင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောက ဒကလအဆိုပင။  Hard drive  အပငအဝငင့်  Devices  အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီး
က  /dev Directory  အတတွငင့်ကြီးရရှအအနပငတယင့်။  Drive  တစင့်ခဆိုကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတငအခင
အရငင့်ဆဆိုသကြီး Directory တစင့်ခဆိုကအဆို နရှစင့်သကင့်ရအိမောအအညင့်နတ င အဆအိမောကင့်အပကြီးရပငတယင့်။ ပပကကြီးအတအိမောငအရှ
အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Drive  ကအဆို  အတငဒက  Directory  နတ င  ခမအတင့်ဆကင့်အပကြီးတတင  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအဆို
Mount လဆိုပင့်တယင့်လအဆို ငအခခေါ်တအိမောပင။ ဥပအအိမော - /media/mydrive/ ဆအဆိုတတင Directory
နတ င  Drive2 ကအဆို  Mount လဆိုပင့်လအဆိုကင့်အယင့်ဆအဆိုရငင့်  Drive2 အတတွငင့်ကြီးအရှအိမောရရှအတတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီး
ကအဆို  /media/mydrive/ အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အတငဒက  Directory
ထတကအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  ပပမ ပပငင့်ခတငအယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  Drive2  နတ င  ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးလအဆို င  OS  က ပပမ
ပပငင့်အလှု အတတွကအဆို Drive2 အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော တစင့်ခငတညင့်ကြီး သအအင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

အအရှနင့်အတအိမောင Drive အတတွတစင့်ခဆိုခဆိုနတ ငတစင့်ခဆို အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင File system အတလူလအဆို င Mount
လဆိုပင့်တတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးဟအိမော တစင့်ခငတစင့်ရသ  အခငငင့်ကြီးစအိမောကြီးပငတယင့်။  Ubuntu Linux  က  Ext4  လအဆို င
အခခေါ်တတင  File System  တစင့်အမအမကြီးကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Windows  က  NTFS  ဆအဆိုတတင  File System
တစင့်အမအမကြီးကအဆို  သဆိုသကြီးပငတယင့်။  USB Drive  အအတအိမောင့်အမအိမောကြီးအမအိမောကြီးက  FAT  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  FAT32
File  System  တအဆို ငကအဆို  သဆိုသကြီးထအိမောကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။  Mount  လဆိုပင့်တတငအခမအနင့်အရှအိမော  File
System ကအဆိုစစင့်အဆကြီးပပကကြီး Linux က နအိမောကြီးအလညင့်တတင File System ဆအဆိုရငင့် ကကအိမောကြီးခသ အဆအိမောငင့်
ရတွကင့်အပကြီးတတင File System Driver အတတွနတ င ခမအတင့်ဆကင့်ပပကကြီး Mount လဆိုပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

ဒငအပအယငင့်  Ubuntu  အရှအိမော  Drive  အတတွ  Mount  လဆိုပင့်တတင ကအစစ္စကအဆို ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်
လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအလအဆိုလအဆို င  ပပဿနအိမောအတအိမောင  အရရှအလရှပငဘလူကြီး။  Ubuntu  က  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  စကအသအပကြီးပင
တယင့်။  Hard  drive  လအဆို  Internal  Drive  အတတွကအဆို  စကင့်စတကင့်ကတညင့်ကြီးက  အလအဆို
အအလမအိမောကင့် Mount လဆိုပင့်အပကြီးထအိမောကြီးပပကကြီး USB Drive လအဆို  External Drive အတတွကအဆိုအတအိမောင
စကင့်အရှအိမောတပင့်လအဆိုကင့်တအိမောနတ င  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  Mount  လဆိုပင့်အပကြီးပငတယင့်။  Mount  လဆိုပင့်ထအိမောကြီး
တတင Devices အတတွကအဆို Launcher Bar ထတအရှအိမောလညင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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Structure of Root File System
Ubuntu အရှအိမော File နတ င  Directory အတတွကအဆို စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Nautilus လအဆို ငအခခေါ်တတငပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို
သဆိုသကြီးရပငတယင့်။  Windows Explorer  လအဆို သအဘအိမောအမအမကြီးပငပတ။  Launcher Bar  ရတ င  အအပခေါ်
ဆဆိုသကြီးက အဖြေအဆိုငင့်အသဆတွတလအဆို Icon အလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Nautilus File Manager ကအဆို အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  Launcher Bar  ရတ ငအအအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအရှအိမော  CD Drive  တစင့်ခဆိုနတ င  USB
Drive  တစင့်ခဆိုတအဆို ငကအဆို  Mount  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင File Manager ရတ င ဘယင့်ဘကင့်၊  Devices အနရအိမောအရှအိမောလညင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို
အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  

နအလူနအိမောပဆိုသပပထအိမောကြီးသလအဆို  File Manager  ရတ င  Devices  အတတွငင့်ကြီးက “Computer”  ကအဆိုအရတွကြီး
အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Root  File  System  အရှအိမော  ပငဝငင့်တတင  Directory  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို  ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ အတငဒက Directory တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးစကကအဆို OS က ဘယင့်လအဆိုအသဆိုသကြီးပပမ သလတ အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။

Nautilus File Manager
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/bin – bin  ဆအဆိုတအိမော  binary  ရတ င  အတအဆိုအကအိမောကင့်ပင။  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအရှအိမော   source  နတ င
binary  ဆအဆိုပပကကြီး  နရှစင့်အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  source  က အလူရငင့်ကြီး  Code  ပအဖြေစင့်ပပကကြီး၊  binary  ကအတအိမောင
အတငဒက  Code  ကအဆို  သဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်အအအိမောငင့်  အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတငရလဒင့်ပင။  /bin
Directory ထတအရှအိမော OS အတတွကင့် အရရှအအပအဖြေစင့်လအဆိုအပင့်တတင Command အတတွရတ င binary အဖြေအဆိုငင့်အတတွ
စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

/boot – ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောစအတကင့်အရှအိမော  Operating System  စတငင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အအအိမောငင့်
OS  Kernel  ကအဆို  အခခေါ်ယလူအပကြီးရပငတယင့်။  အတငဒကလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးစဉင့်ကအဆို  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးတတင  Boot
Loader အတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ဒက Directory ထတအရှအိမော စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

/cdrom – တစင့်ကယငင့်  Directory  အဟဆိုတင့်သလအဆို င  အအရကြီးကကကကြီးတတင  Directory
တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ /media/cdrom ကအဆိုညညွှနင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင Virtual Directory
တစင့်ခဆိုသအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/dev – ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော တပင့်ဆငင့်ထအိမောကြီးတတင Hardware Devices အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီး
ဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင Directory ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/etc – OS  နတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င   Setting  Configuration  အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီး
သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Directory ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး  OS တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးနတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင
Setting အတတွပပငင့်ခမငင့်ရငင့် ဒက Directory ထတက Configuration အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ပပငင့်အပကြီးရအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/home – အသဆိုသကြီးပပမသလူရတ င  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင   Directory
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အသဆိုသကြီးပပသလူရတ င  Username  က  john ဆအဆိုရငင့်  /home/john ဆအဆိုတတင
Directory ထတအရှအိမောသအအင့်ကြီးအရှအိမောပင။ Username က james ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင /home/james
ဆအဆိုတတင Directory ထတအရှအိမော သအအင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/lib – OS  နတ င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအကကအိမောကြီး အတလူတစင့်ကတွအမအဝပပကကြီး ဘဆိုသအပအဖြေစင့်အသဆိုသကြီးပပမကကတတင
Software Library  အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Directory  ပင။  /lib64 ,
/lib32 စတတင  Directory  အတတွဟအိမောလညင့်ကြီး  /lib နတ င  အတလူတလူပငပတ။  63bit
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတတွကင့် သကကြီးပခအိမောကြီး  Library အတတွကအဆို  /lib64 အရှအိမော စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးပပကကြီး။ 32bit
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတတွကင့် သကကြီးပခအိမောကြီး Library အတတွကအဆိုအတအိမောင /lib32 အရှအိမော စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးအရှအိမောပင။
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/media – အထကင့်အရှအိမောလညင့်ကြီး အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu က အလအဆိုအအလမအိမောကင့်
Mount လဆိုပင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Device အတတွကအဆို ဒက  Directory ထတအရှအိမော စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

/mnt – Root File System ကအဆို ယအိမောယက Mount လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် သဆိုသကြီးတတင Directory
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/opt – အပခအိမောကြီး  Library  အတတွ၊ အဖြေအဆိုငင့်အတတွနတ င  ဆကင့်စပင့်အဖြေအဆို ငအလအဆိုပတ  သကကြီးပခအိမောကြီးအလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင
Addon  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  ဒက  Directory  ထတအရှအိမော  သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးအလငရရှအပငတယင့်။  Portable
Program အတတွသအအင့်ကြီးတတငအနရအိမောလအဆို ငလညင့်ကြီး ဆအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

/proc – တစင့်ကယငင့်  Directory  အစစင့်အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  CPU  Architecture  နတ င
Speed,  စကင့်အဖြေတွငငင့်ခမအနင့်  ဘယင့်အလအိမောကင့်ကကအိမောပပကလတ၊   Kernel  Module  အအနနတ င  ဘအိမောအတတွ
အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးလတ  စတတင၊  OS  နတ င  System  ဆအဆိုငင့်ရအိမော  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးတတင Virtual Directory တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/root – Linux OS  အတတွအရှအိမော  root User  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Super  Administrator
Account  တစင့်ခဆို  အပအတပငဝငင့်ပငတယင့်။  အတငဒက  root User  ရတ င  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီး
ဆညင့်ကြီးတတင Directory ပင။

/run – လကင့်ရရှအအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င အအပခအအနကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီး
ထအိမောကြီးတတင  Variable  Directory  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အရငင့်က  /var/run ဆအဆိုတတင
Directory  ထတအရှအိမော  သအအင့်ကြီးရအိမောကအန  အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောအခဆိုလအဆို  Root  File  System  ထတက
/run အအနနတ င အပပအိမောငင့်ကြီးလတသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးလအိမောပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/sbin – OS အတတွကင့်အပအဖြေစင့်အအနလအဆိုအပင့်တတင binary အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီး တတင
System Directory တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

/srv – OS  တစင့်ခဆို ပဆိုသအရှနင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အနအိမောကင့်ကတွယင့်အရှအိမော  Run  ပပကကြီး အပအတ
တအင့်ကြီး အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနရတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ရရှအပငတယင့်။ အတငဒကလအဆို အနအိမောကင့်ကတွယင့်အရှအိမော အပအတအလဆိုပင့်
လဆိုပင့်အနရတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Service  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။ ဒက  Directory  ထတအရှအိမော  Service
အတတွကရယလူအသဆိုသကြီးပပမရအယငင့် အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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/sys – /proc နတ င  အတလူတလူပငပတ။  OS  နတ င  System  ဆအဆိုငင့်ရအိမောအခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို
သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင Virtual Directory တစင့်ခဆိုပင။

/tmp – အပအတတအင့်ကြီးအလအဆိုအပင့်ပတ  ယအိမောယကသအိမောသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  OS  နတ င
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွက ဒက Directory ထတအရှအိမောသအအင့်ကြီးပငတယင့်။

/usr – အသဆိုသကြီးပပမသလူ  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို ဒက  Directory ထတအရှအိမော
စဆိုစညင့်ကြီးပပကကြီး သအအင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

/var – Variable Data  လအဆို ငအခခေါ်တတင အအပခအအနအပခေါ်အလူတညင့်ပပကကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးလတအနတကင့်
တတင အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို ဒက Directory ထတအရှအိမောသအအင့်ကြီးပငတယင့်။

Root File System  ကအဆို  Drive  တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆိုပပကကြီး ခတွတသအအင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်တယင့်လအဆို င  အထကင့်အရှအိမော
အပပအိမောခတငပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်/etc,  /bin,  /sbin နတ င  /lib တအဆို ငကအဆို  ခတွတသအအင့်ကြီးလအဆို င
အရဘလူကြီးဆအဆိုတတင အခမကင့်တစင့်ခမကင့်ကအဆိုအတအိမောင သတအပပမရပငအယင့်။ ဒက အလကြီးခဆိုလဆိုသကြီးက Drive တစင့်ခဆို
အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော ရရှအအနအဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်ပငတယင့်။

/usr Directory  ကအတအိမောင  အသဆိုသကြီးပပမသလူ  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို
သအအင့်ကြီးအရှအိမော အအဆို င  Root File System Directory အတတွထတအရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်အအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီးရရှအပပကကြီး  File Size
အကကကကြီးဆဆိုသကြီး ပအဖြေစင့်အယငင့် Directory တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Home Directory
File Manager ကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ပထအဆဆိုသကြီးအတတွ ငရအရှအိမော  Home Directory ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အသဆိုသကြီးပပမသလူ  တညင့်အဆအိမောကင့်သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးလအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်အရှနင့်သအမ  ဒက  Directory  အတတွငင့်ကြီးအရှအိမောပတ
သအအင့်ကြီးရအရှအိမောပင။ Root File System ထတက တစင့်ပခအိမောကြီး Directory အတတွထတအရှအိမော သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီးလအဆို င
အရပငဘလူကြီး။  Documents, Music, Pictures, Videos  စသပအဖြေငငင့်  Folder  အတတွလညင့်ကြီး
အသငငင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးအပကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။ လအဆိုအပင့်ရငင့် ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတင
ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို၊  အနရအိမောလတွတင့်အရှအိမော  Right-click  နရှအပင့်ပပကကြီးအတအိမောင  New  Folder ကအဆိုအရတွကြီး
ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Folder အတတွထပင့်အသ တညင့်အဆအိမောကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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Keyboard ကအန Ctrl + L ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။ ဒငအရှအဟဆိုတင့် Go  Enter Location→
Menu  ကအဆို  အရတွကြီးပင။  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  File  Manager  ရတ င  အအပခေါ်နအိမောကြီးအရှအိမော   Location
အပပညငင့်အစဆိုသကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင  Bar  တစင့်ခဆိုကအဆို  ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။ နအလူနအိမောပဆိုသရတ င  Location Bar
ထတအရှအိမော  /home/user လအဆို င  အအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပင။   Ubuntu  ကအဆို  Install
လဆိုပင့်စဉင့်က  Username  ကအဆို  user လအဆို င  အပကြီးခတငတတင  အတတွကင့်  လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမ အနသလူ
ရတ င  Home  Directory  Location  က  /home/user ပအဖြေစင့်အနတအိမောပင။  အနအိမောကင့်ထပင့်
User  အတတွ  ထပင့်ထညငင့်လအဆို င  ရပငအသကြီးတယင့်။  အတငဒကလအဆိုထညငင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  User  Account
အတတွ စကအသပဆိုသကအဆိုအတအိမောင အခနင့်ကြီး (၁၀) အရအိမောကင့်အရှပတ ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပငအတအိမောငအယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင  Home Directory  ထတအရှအိမော  အပအငင့်ရတတင  Hidden  Files  အတတွ  ရရှအအနပငအသကြီး
တယင့်။ Hidden အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့်  Ctrl + H ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအစနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
ဒငအရှအဟဆိုတင့် View  Show hidden files→  Menu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးလအဆို ငလညင့်ကြီး ရပငတယင့်။

File Manager: Home Directory
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Linux  OS  အတတွအရှအိမော  အဖြေအဆိုငင့်အတတွရတ င  အအညင့်ကအဆို   Dot  နတ ငစအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်
Hidden File  ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငတယင့်။ အထကင့်ကပဆိုသအရှအိမော အလငလအိမောကကညငင့်ရငင့် အအညင့်အရှအိမော  Dot  နတ င
စထအိမောကြီးတတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွ၊  Folder အတတွ၊  Home Directory ထတအရှအိမော ထပင့်တအဆိုကြီးလအိမောတအိမောကအဆို အတတွ ငရ
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အတငဒက  Hidden File  အတတွထတအရှအိမော  Theme, Desktop Background, Launcher Icon
Size  စတတင  လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမသလူနတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင  Setting  Configuration  အတတွကအဆို  သအအင့်ကြီး
ဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Hidden လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတအိမော အအကကအိမောငင့်ကြီးအတင  အဟဆိုတင့်
ပငဘလူကြီး။  အအတအိမောင့်တဆအရှအိမောကြီးပပကကြီး  အဖြေမကင့်အအ၊  ပပငင့်အအရငင့်  Setting  အတတွ  လတွတကဆိုနင့်အရှအိမောစအဆိုကြီးလအဆို ငပင။
Hidden  File  အတတွကအဆို  ပပနင့်အပမအိမောကင့်သတွအိမောကြီးအစလအဆိုရငင့်  Ctrl  +  H  ကအဆို  အနအိမောကင့်တစင့်ကကအအင့်
ထပင့်နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

Managing Root File System
အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Home Directory ကလတွတရနင့် ကမနင့် Root File System ရတ င Directory
အတတွထတအရှအိမော  အဖြေအဆိုငင့်အတတွသအအင့်ကြီးလအဆို ငအရပငဘလူကြီး။  ပပငင့်လအဆို ငအဖြေမကင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။   ကကညငင့်ယဆိုသပတကကညငင့်လအဆို င
ရပငတယင့်။  ပဆိုသအရှနင့်အသဆိုသကြီးပပမသလူတစင့်အယအိမောကင့်အအနနတ င  ဒကအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  ပပငင့်အဖြေအဆို ငအဖြေမကင့်အဖြေအဆို ငလညင့်ကြီးလအဆိုအပင့်
ခတပငတယင့်။  တစင့်ခငတစင့်အလ  လအဆိုအပင့်လအဆို င   Root  File  System  ကအဆို  စကအသအဖြေအဆို ငလအဆိုလအိမောရငင့်၊
စကအသနအဆိုငင့်တတင နညင့်ကြီးအတတွ ရရှအပငတယင့်။

File Manager: View Hidden Files
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Root File System ထတက အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို root User အရှသအိမော စကအသခတွငငင့်ရရှအတအိမောပင။ Ubuntu ကအဆို
Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်စဉင့်က root User Account တစင့်ခဆို တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးအပအယငင့်
အတငဒက  Account ကအဆို သဆိုသကြီးလအဆို ငအရအအအိမောငင့် Ubuntu က Disable လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး
(၁၀) အရအိမောကင့်အရှ  root User  ကအဆို  Enable  လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။ ဒကအနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင
အနအိမောကင့်ထပင့်နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆိုကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

Ubuntu က root User ကအဆို  Disable  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအပအယငင့် လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမသလူကအဆို  sudo
လအဆို ငအခခေါ်တတင Super User Group ထတကအဆို ထညငင့်အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ Root File System ကအဆို
ပဆိုသအရှနင့်ဆအဆိုရငင့်စကအသလအဆို င အရအပအယငင့် Super User တစင့်အယအိမောကင့်အအနနတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အယင့်လအဆို င OS
ကအဆိုအအအန ငင့် အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင  စကအသလအဆို ငရသတွအိမောကြီးပငတယင့်။  ဒကလအဆိုအအအန ငင့် အပကြီးအဖြေအဆို င  sudo ဆအဆိုတတင
Command ကအဆိုသဆိုသကြီးရပငတယင့်။ ပထအဆဆိုသကြီးအအနနတ င Command ကအဆို Run နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င Terminal
ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ရပငအယင့်။ Dash ထတအရှအိမော Terminal လအဆို င ရအဆိုကင့်ရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ သအဆို ငအဟဆိုတင့်
Keyboard က Ctrl + Alt + T ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

Terminal  ပရအဆိုဂရအင့်ပတွငငင့်လအိမောပပကဆအဆိုရငင့်  sudo nautilus လအဆို င  ရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်ပင။
အဓအပပငယင့်က  Nautilus  File  Manager  ကအဆို  Super  User  အအနနတ င  အသဆိုသကြီးပပမအယင့်လအဆို င
အပပအိမောလအဆိုကင့်တတင သအဘအိမောပငပတ။ 

Searching Terminal in Dash
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Terminal  က  Password  အတအိမောငင့်ကြီးတတငအခင  အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  File  Manager  ပတွငငင့်လအိမောပင
လအအငင့်အယင့်။ File Manager ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမအနတအိမောက ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီးအသဆိုသကြီးပပမသလူတစင့်အယအိမောကင့် အဟဆိုတင့်
အတအိမောငပတ  Super User ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Root File System အတတွငင့်ကြီးက File  အတတွကအဆို ဒက
File Manager ကအနတစင့်ဆငငင့် စတငင့်စကအသလအဆို င ရပပကပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Ubuntu ကအဆို  Update  ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသနတ င အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ထပင့်အသထညငင့်
သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီးတအဆို ငကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Running File Manager as Super User



“ It's supposed to be automatic, but

actually you have to push this button. ”

– John Brunner
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အခနင့်ကြီး (၄) – Software Installation and Update
Ubuntu ကအဆို Update ပပမ လဆိုပင့်ပဆိုသနရှငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီး

ကကျွနင့်အတအိမောင့်စအိမောအရကြီးတတငအခင  ပအနင့်အအိမောလအဆိုအရကြီးရငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်လအဆို ငအရကြီးပပကကြီး  အဂသင်္ကေလအပင့်လအဆိုအရကြီးရငင့်
Software လအဆို ငအရကြီးပငတယင့်။ အအရှနင့်အတအိမောင Software ဆအဆိုတအိမော အအမအမ အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။ Kernel
ကလညင့်ကြီး  Software  တစင့်အမအမကြီးပငပတ။  Game  အတတွကလညင့်ကြီး  Software  ပငပတ။  Website
တစင့်ခမအမ ငဟအိမောလညင့်ကြီး  Software  အတတွပငပတ။ အတငဒကထတကအရှ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  အဓအကထအိမောကြီးပပကကြီး အပပအိမော
အနတအိမောက  အသဆိုသကြီးခမပရအဆိုဂရအင့်လအဆို ငအခခေါ်တတင  Application  Software  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  Application Software  ကအဆိုပအနင့်အအိမောလအဆို အသဆိုသကြီးခမအဆအိမောအဖြေင့်ဝတလအဆို င  ရရှညင့်ရရှညင့်အဝကြီးအဝကြီး
သဆိုသကြီးအအနအတအိမောငပတ  ပရအဆိုဂရအင့်လအဆို ငအလတွယင့်သဆိုသကြီးခတငတအိမောပင။  ဒငအကကအိမောငငင့်  အရရှ ငဆကင့်  အအဖြေအိမောင့်ပပတတငအခင
ပရအဆိုဂရအင့်လအဆို ငပတသဆိုသကြီးသဆိုသကြီး Software လအဆို ငပတသဆိုသကြီးသဆိုသကြီး အတလူတလူပတလအဆို ငသအိမော အရှတင့်ယလူအပကြီးပင။

ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  ဆကင့်စပင့်အခမကင့်အလကင့်အတတွ  လအဆိုတကင့်ပငတယင့်။
ဥပအအိမော - ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုက Database စနစင့်တစင့်ခဆိုနတ င တတွတအဖြေကင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့် အတငဒက
Database  အရရှအတတငအခင  ပရအဆိုဂရအင့်လညင့်ကြီး  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Java  သဆိုသကြီးပပကကြီး
အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွက Java Run-time အရရှအရငင့် အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။
Qt  UI  Toolkit  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမ အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွက  Qt  Library  အရရှအရငင့်
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ဒငအကကအိမောငငင့် Package နတ င Dependencies ဆအဆိုတတငအသဆိုသကြီးအနလှုသကြီး
နရှစင့်ခဆိုကအဆို နအိမောကြီးလညင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်လအိမောပငတယင့်။

Package ဆအဆိုတအိမော ပရအဆိုဂရအင့်နတ ငအတလူ လအဆိုအပင့်တတင ဆကင့်စပင့် Resource အတတွကအဆိုအပငငင့်ကြီးစပင့်အပကြီး
ထအိမောကြီးတတင  Installer  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Dependencies  ဆအဆိုတအိမောကအတအိမောင  ပရအဆိုဂရအင့်
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင အပခအိမောကြီးပရအဆိုဂရအင့်နတ င  Package  အတတွရတ ငစအိမောရငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Install  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Package Manager အတတွကအဆို အသဆိုသကြီးပပမရပငတယင့်။
Package Manager က Install လဆိုပင့်လအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင Dependencies
စအိမောရငင့်ကြီးကအဆိုကကညငင့်ပပကကြီး  စအိမောရငင့်ကြီးထတက  Package  အတတွ  စကင့်ထတအရှအိမော  အသငငင့်ရရှအအအနရငင့်  တစင့်ခင
တညင့်ကြီးရယလူပပကကြီး  Install လဆိုပင့်အပကြီးပငတယင့်။

အနအိမောကင့်ထပင့်ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အလငလအိမောရအယငင့် အအခခေါ်အအဝခေါ်ကအတအိမောင Software Repository ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  Ubuntu  က  Package  အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  တလူရအိမောစဆိုပပကကြီး  Server  အတတွနတ င  စဆိုစညင့်ကြီး
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ထအိမောကြီးပငတယင့်။ Package Manager အတတွက Server ရတ င ဘယင့်အနရအိမောအရှအိမော ဘယင့်  Package
ရရှအလတဆအဆိုတအိမောကအဆို Package Index ကအဆို ကကညငင့်ပပကကြီး သအရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Repository  Channel  အလကြီးခဆိုရရှအအလငရရှအပငတယင့်။  Main,  Restricted,  Universe  နတ င
Multiverse  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။   Main  Channel  အရှအိမော  Ubuntu  က တရအိမောကြီးဝငင့်အပကြီးတတင
အတတွကင့် လတွပင့်လပင့်စတွအိမောအခအတင ရယလူနအဆိုငင့်တတင Package အတတွရရှအပငတယင့်။ Restricted Channel
ကအတအိမောင  လအဆိုငင့်စငင့်အကန ငင့် အသတင့်  တစင့်ခမအမ ငရရှအတတင   Proprietary  Package  အတတွပင။
Universe Channel ကအတအိမောင Ubuntu က တအိမောဝနင့်ယလူစကအသတအိမော အဟဆိုတင့်ပတ အအမအိမောကြီးဝအဆိုငင့်ကြီးဝနင့်ကြီး
စကအသတတင  Community  Package  အတတွပင။  Multiverse  Channel  ကအတအိမောင  လအဆိုငင့်စငင့်
အကန ငင့် အသတင့်နတ င  Legal Issue တစင့်ခမအမ ငရရှအတတင  Package အတတွပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Updating the System
Unity  Dash  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Software  လအဆို ငရအဆိုကင့်ရရှအိမောလအဆိုကင့်ပင။  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Ubuntu
Software Center, Software & Update, Software Updater စတတငပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို
အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

အတငဒကထတက  Ubuntu Software Center  ကအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Install  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးပငတယင့်။
Software  &  Update  ကအဆိုအတအိမောင  Repository  Channel  အတတွအရတွကြီးခမယင့်အဖြေအဆို ငနတ င  အပခအိမောကြီး
Setting  အတတွ  သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးပငတယင့်။  Software  Updater  ကအဆိုအတအိမောင  Ubuntu  နတ င
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Update  လဆိုပင့်အဖြေအဆို င  သဆိုသကြီးပငတယင့်။  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး Update လဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးဟအိမော Super User အရှ လဆိုပင့်လအဆို ငရတတင လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးပအဖြေစင့်လအဆို င
ဒကအလဆိုပင့်တတွထတက ဘအိမောပတလဆိုပင့်လဆိုပင့် Password အပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုပငလအအငင့်အယင့်။

Software Install and Update Tools in Dash
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Dash ထတက Software & Update ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Repository Channel
အရတွကြီးလအဆို ငရတတင Setting Window တစင့်ခဆိုကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Repository Channel  အလကြီးခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ဒက  Channel  အလကြီးခဆိုအပပငင့် အပခအိမောကြီး  Channel  အတတွလညင့်ကြီး ထပင့်ထညငင့်လအဆို ငရပငအသကြီး
တယင့်။  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပဆိုသကအဆိုအတအိမောင  ခဏအန ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။  ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးပတ  ခဏ
ပပနင့်ပအတင့်ထအိမောကြီးလအဆိုကင့်ပင။

ခဆိုအန ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Install  လဆိုပင့်လအဆို င  သအပင့်အဆငင့်အအပပအသကြီးပငဘလူကြီး။  Package Index  ကအဆို
ရယလူရပခငင့်ကြီးအရရှအအသကြီးတတငအတတွကင့်  Ubuntu  က Package  အတတွရတ င  တညင့်အနရအိမောကအဆို အသအအသကြီး
ပငဘလူကြီး။  Ubuntu  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးတအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော အနညင့်ကြီးဆဆိုသကြီးတစင့်ကကအအင့်  Package Index
ရယလူထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  Package Index  ကအဆို  ရယလူနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Software Updater
ကအဆို  အဖြေတွငငင့်အပကြီးရပငအယင့်။  Dash  အရှအိမော  Software  လအဆို ငရအဆိုကင့်ရရှအိမောပပကကြီး၊  ရလအိမောတတငစအိမောရငင့်ကြီးထတက
Software Updater ကအဆိုအရတွကြီးအပကြီးပင။ အခဆိုလအဆို Window တစင့်ခဆိုကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Softwares & Updates: Repository Channels
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Updater  က  Password  အတအိမောငင့်ကြီးရငင့်  အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Package  Index  ရယလူပခငင့်ကြီး
လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  စတငင့်အဆအိမောငင့်ရတွကင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  ဒကအခမအနင့်အရှအိမော  အငင့်တအိမောနကင့်နတ ငခမအတင့်ဆကင့်
ထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။ Package Index ကအဆို  Ubuntu Server ကအန သတွအိမောကြီးယလူရအရှအိမောအအဆို င
လအဆို ငပင။ ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Modem သအဆို ငအဟဆိုတင့် အငင့်တအိမောနကင့် အဆကင့်အသတွယင့်ရရှအထအိမောကြီး ပပကကြီးသအိမောကြီး
DHCP Router  က လအိမောတတင  Network  ကကအမကြီးတပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  တစင့်ပခအိမောကြီး ဘအိမော  Setting  အရှ
ထပင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငအလအဆိုပတ  အငင့်တအိမောနကင့် ခမအတင့်ဆကင့်ပပကကြီးပအဖြေစင့်အစပငတယင့်။  Wifi  ခမအတင့် ဆကင့်လအဆိုတအိမော
ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင အအအိမောကင့်ကပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးတတင အနရအိမောက Network Menu ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး နရှစင့်သကင့်
ရအိမော Wifi Network ကအဆို ခမအတင့်ဆကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Software Updater: Checking for updates

Network Menu
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Network Setting အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို အခနင့်ကြီး (၈) အရှအိမော ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

Updater  က  ပထအဆဆိုသကြီး တစင့်ကကအအင့်အရှအိမော  Package Index  တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို ရယလူရအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င
နညင့်ကြီးနညင့်ကြီးအတအိမောင  အစအိမောငငင့်ရပငလအအငင့်အယင့်။  အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  လအဆိုအပင့်လအဆို င  ထပင့်ယလူရရငင့်အတအိမောငင့်
Index  တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  ရယလူအဖြေအဆို ငအလအဆိုအတအိမောငပတ  လအဆိုအပင့်တတငအပအဆိုငင့်ကြီးကအဆိုသအိမော ရယလူရအရှအိမောအအဆို င  နညင့်ကြီးနညင့်ကြီး
ပအဆိုပအနင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Index  ရယလူပခငင့်ကြီး လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးပပကကြီးသတွအိမောကြီးလအဆို င၊  Package Update  အတတွရရှအအနခတငရငင့်  Install  လဆိုပင့်
နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွငင့် အခဆိုလအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

ခဆိုခမအနင့်အရှအိမော ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငလအဆိုခမငင့်တတင Package Index ကအဆို ရယလူပပကကြီးပပကပအဖြေစင့်လအဆို င Update အတတွကအဆို
အနအိမောကင့်အရှ Install လဆိုပင့်လညင့်ကြီးရပငအယင့်။ Remind Me Later ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Updater
ပအတင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  အနအိမောကင့်ရကင့်အတတွအရှအိမော  Updater  ကထပင့်ပပကကြီးသတအအပကြီးပင  လအအငင့်အယင့်။
ကအဆိုယင့်အဆငင့်အပပတတငအခမအနင့်အရှ  Install  Now ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Update အတတွကအဆို  Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင  Update  ကအဆို  ပဆိုသအရှနင့်လဆိုပင့်အပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  Ubuntu  Developer  အတတွအရအိမော
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမောပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င  Developer  အတတွကပင၊  အန ငစဉင့်နတ ငအအမ သလူတအဆို ငရတ ငပရအဆိုဂရအင့်  အတတွ

Software Updater: Update Available



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၄) – Software Installation and Update 67

ကအဆို ပပငင့်ဆငင့်ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အလှုအတတွပပမလဆိုပင့်ပပကကြီး Update အတတွအပကြီးအနလအဆို င  Update လဆိုပင့်လအဆိုကင့် တအဆိုငင့်ကြီး
အရှအိမော  Ubuntu  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်နတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်အတတွ  တအဆိုကြီးတကင့်လအိမောအလင  ရရှအပင
တယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Ubuntu  နတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င  အအကအိမောငင့်ကြီးဆဆိုသကြီးရနအဆိုငင့်တတင  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်
ကအဆို လအဆိုခမငင့်ရငင့် ပဆိုသအရှနင့် Update လဆိုပင့်အပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Software Center
Package Index  ကအဆို  ရရရှအပပကကြီးပပကပအဖြေစင့်လအဆို င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ စတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရပငပပက။  Laun-
cher Bar ထတက လကင့်စတွတအအတင့်ပဆိုသစသ Ubuntu Software Center Icon အလကြီးကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်
ရငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရတတင  Software Center  ပတွငငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို Office, Internet, Graphics, Game, Education စသပအဖြေငငင့် သလူ ငကဏ္ဍ
နတ ငသလူ စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးလအဆို င  စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးရအိမောကဏ္ဍကအဆို အရတွကြီးခမယင့်အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အနအိမောကင့်
ဆဆိုသကြီးရပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င  လလူကကအမကင့်အအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမောကအဆိုအတတွ ငရ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အအပခေါ်ညအိမောဘကင့်အထအိမောငငင့်နအိမောကြီးက  Search  Box  ထတအရှအိမောလညင့်ကြီး  လအဆိုခမငင့်တတင
ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးရရှအိမောအအဖြေတွနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Software Center
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နအလူနအိမောအအနနတ င Search Box ထတအရှအိမော “Notes” လအဆို ငရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး ရရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ပင။ပဆိုသအရှအိမောပပ
ထအိမောကြီးသလအဆို အရှတင့်စဆိုအရကြီးလအဆို ငရတတင  Note ပရအဆိုဂရအင့်စအိမောရငင့်ကြီး အပခေါ်လအိမောပငတယင့်။

အတငဒကထတက နရှစင့်သကင့်ရအိမောပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ “Tomboy Notes”
ကအဆို နအလူနအိမောအအနနတ င ပဆိုသအရှအိမော အရတွကြီးပပထအိမောကြီးပငတယင့်။ Install အလဆိုပင့်ခငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အအကကအိမောငင့်ကြီး အအသကြီး
စအတင့် သအခမငင့်အသကြီးရငင့်  More info Button  ကအဆို နရှအပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Install Button  ကအဆို
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင Tomboy Notes ကအဆို ပရအဆိုဂရအင့်တညင့်ရရှအရအိမော Server ကအနရယလူပပကကြီး ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ ဒကအခမအနင့်အရှအိမောလညင့်ကြီး အငင့်တအိမောနကင့်အဆကင့်အသတွယင့် လအဆိုပငတယင့်။

ခဏအစအိမောငငင့်လအဆိုကင့်လအဆို င  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင  Launcher  Bar  ထတအရှအိမော  Tomboy
Notes  ရတ င  Icon  အရအိမောကင့်ရရှအသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပပက  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Tomboy Notes  ကအဆို  Mono  လအဆို ငအခခေါ်တတင နညင့်ကြီးပညအိမောအသဆိုသကြီးပပမ အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတအိမောပင။ ဒကပရအဆို
ဂရအင့်  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်   Mono Run-time  လအဆိုပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င
စအတင့်ပလူအဖြေအဆို ငအလအဆိုပငဘလူကြီး။  Software  Center  က  Mono  Run-time  ကအဆိုပင  တစင့်ခငတညင့်ကြီး
အလအဆိုအအလမအိမောကင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Software Center: Search
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Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  အလအဆိုခမငင့်အတအိမောငလအဆို င  ပပနင့်ပအဖြေမတင့်လအဆိုရငင့်  Dash  Preview
ကအန Uninstall လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Tomboy Notes

Dash Preview with Uninstall Option
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Installing Software from Other Channel
Ubuntu ရတ င  Official Repository ထတကအဟဆိုတင့်ပတ၊ သကကြီးပခအိမောကြီး Developer အတတွ အဖြေနင့်တကကြီး
ထအိမောကြီးတတင  Package  အတတွကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုရငင့်အတအိမောင  သလူတအဆို ငရတ င   Channel  အတတွကအဆို  အရငင့်
ထညငင့်အပကြီးရပငတယင့်။  Ubuntu Archive  အတတွကအဆို  ကကအမကင့်တတငအနရအိမောအရှအိမောထအိမောကြီးလအဆို င  ရပငတယင့်။
ဒငအပအယငင့်  launchpad.net လအဆို ငအခခေါ်တတင  Source  Code  နတ င  Package  Archive  အတတွ
တငင့်လအဆို ငရတတင  Website  အရှအိမော ထအိမောကြီးကကအလငရရှအပငတယင့်။ အတငဒကအရှအိမောတငင့်ထအိမောကြီးတတင  Package  အတတွ
ကအဆို  PPA (Personal  Packages  Archive)  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။   launchpad.net ကအဆို
Canonical ကပတ အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတအိမောပင။ 

ဥပအအိမောအအနနတ င webupd8.org လအဆို ငအခခေါ်တတင Blog အရှအိမော  Ubuntu နတ င Linux တအဆို င အအကကအိမောငင့်ကြီး
အပအတအရကြီးသအိမောကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင Developer ရတ င PPA Channel ကအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး၊ သလူစကအသအပကြီး
အနတတင Package အတတွထတက Syspeek လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို Install လဆိုပင့်ကကညငင့်ပငအယင့်။

ပထအဆဆိုသကြီးအအနနတ င Channel အသစင့်ထပင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Software & Updates ကအဆို အဖြေတွငငင့်
ရပငအယင့်။ ပပကကြီးရငင့် ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို Other Software Tab ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး Add Button
ကအဆိုနရှအပင့်ရပငတယင့်။

Software & Updates: New Channel

http://webupd8.org/
https://launchpad.net/
https://launchpad.net/
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အပခေါ်လအိမောတတင  Dialog Box  ထတအရှအိမော  ppa:nilarimogard/webupd8 လအဆို င  ရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး
Add  Source Button  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော  Channel  အသစင့်တစင့်ခဆို  တအဆိုကြီး
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  အဓအပပငယင့်က  nilarimogard  ဆအဆိုတတင  User  တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင
webupd8  ဆအဆိုတတင  Package Archive  ကအဆို  PPA Channel  အအနနတ င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်
ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကနညင့်ကြီးနတ င  Channel  အသစင့်အတတွထပင့်ထညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို
တတင  Channel  ရတ င  UserName/ArchiveName တညင့်အနရအိမောကအဆိုအတအိမောင ကကအမသအထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင
လအဆိုပငတယင့်။  Channel  ထညငင့်ပပကကြီးရငင့်  Software  &  Updates  ကအဆို  ပပနင့်ပအတင့်လအဆိုကင့်လအဆို င
ရပငပပက။

Channel  စအိမောရငင့်ကြီးအပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးပပကပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Package  Index  ကအဆို  ပပနင့်ယလူအဖြေအဆို ငအတအိမောင
လအဆိုအပင့်လအိမောပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Software  &  Update  က  Package  Index  ကအဆို
ပပနင့်လညင့်ရယလူအဖြေအဆို င အခဆိုလအဆို သတအအပကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Reload Button  ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Package Index  အသစင့်ကအဆို ထပင့်အသရယလူ အပကြီးသတွအိမောကြီးပင
လအအငင့်အယင့်။ ပပကကြီးရငင့်အတအိမောင  webupd8 Channel  ထတက ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  စတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
လအဆို ငရပငပပက။ Software Center ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး “syspeek” လအဆို ငရရှအိမောလအဆိုကင့်ပင။

Software & Updates: Reload Index
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ပပကကြီးရငင့်  Install နရှအပင့်ပပကကြီး  Syspeek  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငပပက။  webupd8 PPA
သအိမော ထပင့်ထညငင့်အထအိမောကြီးရငင့် ဒကပရအဆိုဂရအင့်က Software Center ထတအရှအိမော ရရှအအနအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။

Syspeek  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  Global  Menu Bar  ရတ င  ညအိမောဘကင့်က
Notification Area နအိမောကြီးအရှအိမော အခဆိုလအဆို Menu တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောအတတွ ငရတတငအတအဆိုငင့်ကြီး   Syspeek  Menu  ထတအရှအိမော  CPU Usage,  Memory  Usage,
Hard  drive  Usage  နတ င  Network  Statistics  တအဆို ငကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အသကြီးငယင့်အပအယငင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu Software Center: Syspeek

Syspeek Menu
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Download and Install Software
အငင့်တအိမောနကင့်ကအနလညင့်ကြီး ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Download လဆိုပင့်ပပကကြီး Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငအသကြီး
တယင့်။ ဒကအနရအိမောအရှအိမော တစင့်ခဆိုသတအပပမရအရှအိမောက  Ubuntu Installer  ရတ င  File Format  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ Ubuntu Software Package အတတွဟအိမော .deb File Extension နတ င အဆဆိုသကြီးသတင့်
တကင့်ကကပငတယင့်။  Dependencies  သအိမော  ပပညငင့်စဆိုသအယင့်ဆအဆိုရငင့်  .deb Extension  နတ င
Package  အတတွကအဆို  Download  လဆိုပင့်ပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  နအလူနအိမောအအနနတ င
Dropbox  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပဆိုသကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။ အငင့်တအိမောနကင့် ပဆိုသအရှနင့်အသဆိုသကြီးပပမအနသလူ ဆအဆိုရငင့်
Dropbox  ကအဆို  သအပပကကြီးပအဖြေစင့်အရှအိမောပင။  ကအဆိုယငင့်ရတ ငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို   Cloud  အရှအိမောသအအင့်ကြီးအပကြီးတတင  Cloud
Storage ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Launcher  Bar  ထတက  Icon  နရှအပင့်ပပကကြီးအတအိမောငပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့်၊  Dash  ကအနပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့်  Firefox
Browser  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  ပပကကြီးရငင့်  Dropbox  Website  ကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး  Download
Link ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆိုရလဒင့်ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငသဆိုသကြီးအနတအိမောက Linux OS တစင့်ခဆိုအရှနင့်ကြီး သအတတငအတတွကင့် Dropbox Website
က Ubuntu, Fedora, Debian စတတင Linux OS အတတွအတတွကင့် Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို 64bit
သအဆို ငအဟဆိုတင့် 32bit လအဆိုအပင့်သလအဆိုရယလူနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ Ubuntu အနအိမောကင့်က 64-bit
ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို Download လဆိုပင့်ယလူလအဆိုကင့်ပင။

Download လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွဟအိမော Home Directory ထတက Download Folder

Download Dropbox for Linux: dropbox.com

http://dropbox.com/
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ထတအရှအိမော ရရှအအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  File Manager  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Download Folder
ထတကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ပင။ .deb Extension ရရှအတတင Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Install လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် အတငဒကအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို Double-click လဆိုပင့်ပပကကြီး အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ Software
Center နတ င အခဆိုလအဆိုပတွငငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Install Button ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Dropbox ကအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

File Manager: Download Folder

Ubuntu Software Center: Dropbox Installer
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Download and Use Portable Software
တစင့်ခမအမ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်အနစရအိမော အလအဆိုပငဘလူကြီး။ အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး တနင့်ကြီးသဆိုသကြီး
လအဆို င ရပငတယင့်။ Windows အရှအိမောဆအဆိုရငင့် .exe Extension ရရှအတတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွဟအိမော Run လအဆို ငရတတင
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu နတ င  Linux အတတွအရှအိမောအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုဟအိမော Run လအဆို ငရတတင
အဖြေအဆိုငင့်ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့်  File  Extension  နတ င  အသတင့်အရှတင့်ပငဘလူကြီး။  File  Permission  နတ ငသအိမော
သတင့်အရှတင့်ပငတယင့်။  File Permission  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင  အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရအိမောကင့်
တတငအခင  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။  ဒကအနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင  နအလူနအိမောအအနနတ င  Mozilla  Firefox  ရတ င
အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Version ကအဆို Download လဆိုပင့်ပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။

တစင့်ခမအမ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Ubuntu Official Repository ကအန Install လဆိုပင့်လအဆို ငရသလအဆို
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  အဖြေနင့်တကကြီးသလူကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အပကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အအနနတ ငလညင့်ကြီး  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်ရယလူနအဆိုငင့်
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင၊  Ubuntu Official Repository  ကအန
Install လဆိုပင့်ရငင့် Software Center ကတစင့်ဆငငင့် သတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င  Install လဆိုပင့်ရတအိမောပအဆိုလတွယင့်
ပငတယင့်။  ပပကကြီးအတအိမောင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အအသအခမအိမောစအင့်ကြီးထအိမောကြီးပပကကြီးအရှသအိမော  Repo  ထတကအဆို
အရအိမောကင့်တအိမောအအဆို င  OS  နတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အလအဆိုကင့်အဖြေကင့်အလှုအကကအိမောငငင့်  ပအဖြေစင့်အပခေါ်တတငအအရှအိမောကြီး  နညင့်ကြီးပငတယင့်။
ဒငအပအယငင့်  ပရအဆိုတကထတွငင့်သလူက  Version  အသစင့်  ထဆိုတင့်လအဆိုကင့်အပအယငင့်  Repo  ထတကအဆို  တနင့်ကြီး
ထညငင့်လအဆို ငအရတတင  အအိမောကြီးနညင့်ကြီးခမကင့်  ရရှအပငတယင့်။  Version  အသစင့်က  OS  နတ ငလအဆိုကင့်အဖြေကင့်တအိမော
အသခမအိမောအအအိမောငင့်  Ubuntu  Developer  အတတွက  အရငင့်စအင့်ကြီးရပငအသကြီးတယင့်။  လအဆိုအပင့်ရငင့်
ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ပပငင့်ဆငင့်အလှုအတတွလညင့်ကြီး လဆိုပင့်အပကြီးရပငအသကြီးတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Official Repo  က
Version  အနညင့်ကြီးငယင့်  အနအိမောကင့်ကမအလငရရှအပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး  Version
ကအဆို  ထတွကင့်တအိမောနတ ငခမကင့်ပခငင့်ကြီးလအဆိုခမငင့်သလူအတတွကအတအိမောင  Repo  ကအန  Install  လဆိုပင့်အအနပတ
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူအပကြီးတတင အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Version ကအဆို ရယလူကကအလငရရှအပငတယင့်။

Ubuntu ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ကတညင့်ကြီးက Firefox Browser က တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်
လအိမောပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Repository  ထတအရှအိမောလညင့်ကြီးရရှအအနလအဆို င  Updater  ကအနတစင့်ဆငငင့်
Update  လဆိုပင့်လအဆို ငလညင့်ကြီး ရပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးထတွကင့်ထအိမောကြီး
တအိမောက  Firefox 29  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Ubuntu 14.04  နတ ငအတလူပငလအိမောတအိမောက  Firefox 28
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Version တစင့်ဆငငင့် အနအိမောကင့်ကမအနပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Mozilla Website
ကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး Firefox အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Version ကအဆို Download ရယလူပပကကြီးအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.mozilla.org

http://www.mozilla.org/
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Download  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးလအဆို င  Download Folder  ထတအရှအိမောကကညငင့်ရငင့်  .tar.bz2 Extension
နတ ငအဆဆိုသကြီးသတင့်တတင အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Firefox Download: mozilla.org

File Manager: Extract Archive

http://mozilla.org/
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.tar.bz2 ဟအိမော  Ubuntu Installer  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Windows  က  .zip,  .rar တအဆို ငလအဆို င
Archive  Format  တစင့်အမအမကြီးသအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အပခအိမောကြီး  .tar,  .tar.gz စတတင  Archive
အအမအမကြီးအစအိမောကြီးအတတွလညင့်ကြီး ရရှအပငအသကြီးတယင့်။

Archive  ကအဆိုပအဖြေညင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  အဖြေအဆိုငင့်အပခေါ်အရှအိမော  Right-click  လဆိုပင့်ပပကကြီး
Extract  Here  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။  firefox ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  Folder  တစင့်ခဆိုထတွကင့်လအိမောပင
လအအငင့်အယင့်။ အတငဒက  Folder  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ကကညငင့်ရငင့်  Mozilla Firefox 29  အတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Install လဆိုပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပတ ပဆိုသအရှအိမောအမအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပထအိမောကြီးတတင firefox ကအဆို Double-click လဆိုပင့်ပပကကြီး
အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ Firefox 29 ပတွငငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

ဒကနညင့်ကြီးနတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူအပကြီးရအိမောကအန  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်ရယလူရငင့်အတအိမောင  Install  လဆိုပင့်နညင့်ကြီး
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုနတ ငတစင့်ခဆို  တလူအရှအိမောအဟဆိုတင့်အတအိမောငပငဘလူကြီး။  အစအိမောအစအိမောက  Dropbox  အတတွကင့်
တဆိုနင့်ကြီးက .deb File  နတ င  Install  လဆိုပင့်ရပငတယင့်။ အခဆို  Firefox အရှအိမောအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်အဖြေအဆို င
အလအဆိုပတ  တနင့်ကြီးသဆိုသကြီးရပငတယင့်။ ဒကအတအိမောင ဘယင့်လအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီး ဘယင့်လအဆိုသဆိုသကြီးရအလတဆအဆိုတအိမော
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူရတ င  လအင့်ကြီးညညွှနင့်ခမကင့်အမအိမောကြီးကအဆို  ကကညငင့်ပပကအဆအိမောငင့်ရတွကင့်ရအတအိမောငအရှအိမော
ပင။ ပဆိုသအသအပပအိမောလအဆို င အရအတအိမောငပငဘလူကြီး။

File Manager: Firefox Binary
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တစင့်ခမအမ ငပရအဆိုဂရအင့်အတတွဆအဆိုရငင့်  Binary တအဆို င  Installer တအဆို ငအအပကြီးပတ  Source Code ပတအပကြီးတတင
အတတွကင့်  အသဆိုသကြီးပပမသလူကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  Binary  ရအအအိမောငင့်  Compile  လဆိုပင့်အပကြီးရတကင့်ပငတယင့်။
တစင့်ခမအမ င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအတအိမောင  .sh Extension နတ င Installer အတတွ အပကြီးတကင့်ပပနင့်ပငတယင့်။
အဖြေနင့်တကကြီးသလူကတွတသတွအိမောကြီးတအိမောနတ ငအအမ  Install  လဆိုပင့်ပဆိုသနညင့်ကြီးလအင့်ကြီး တစင့်အယအိမောကင့်နတ ငတစင့်အယအိမောကင့် အတလူ
အတအိမောငတတငသအဘအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  ပဆိုသအရှနင့်ကအစစ္စအတတွအတတွကင့်  Software Center  က
တစင့်ဆငငင့်  Official  Repo  ထတက  Packages  အတတွကအဆိုသအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမသငငင့်ပင
တယင့်။ Official Repo ထတအရှအိမော အရရှအတတငအခင၊ ဒငအရှအဟဆိုတင့် အပခအိမောကြီးအထလူကြီးလအဆိုအပင့်ခမကင့်တစင့်ခဆိုခဆို
ရရှအတတငအခငအမအမကြီးအရှသအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူအပကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့်အမအိမောကြီးကအဆို ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ 

Conclusion
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး၊  အလအဆိုအပင့်တတငအခငပပနင့်ပအဖြေမတင့်ပခငင့်ကြီး၊  Package  Index  ရယလူ
ပခငင့်ကြီး၊  Update  ပပမလဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးတအဆို ငကအဆို  Command  Line  ကအနလညင့်ကြီး  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ဒကအခနင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင အတငဒက  Command အတတွကအဆို အအအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောငပငဘလူကြီး။  အခနင့်ကြီး  (၁၄)
အရအိမောကင့်အတအိမောငအရှ အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

အရငင့်ကအတအိမောင  Package  Repo  တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  DVD  Image  အအနနတ ငရယလူနအဆိုငင့်အအအိမောငင့်
အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးအပကြီးကကအလငရရှအပငတယင့်။ တစင့်ခဆိုခဆို  Install  လဆိုပင့်ခမငင့်ရငင့် အငင့်တအိမောနကင့်က Repo
ကအဆို  သတွအိမောကြီးအနစရအိမောအလအဆိုအတအိမောငပတ  DVD  ကအဆို  Repo  အအနနတ ငအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်လအဆို င  အငင့်တအိမောနကင့်
အဆကင့်အသတွယင့်  အရရှအသလူအတတွအတတွကင့်  အဆငင့်အပပပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော
Official Repo ရတ င Size ကအအတအိမောင့်ကကကကြီးလအိမောပပကကြီး Repo တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးဆန ငင့် အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  DVD
၁၅ ခမပင့်အလအိမောကင့်လအဆိုလအိမောပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် ဒကနညင့်ကြီးကသအပင့်အဆငင့်အအပပအတအိမောငပငဘလူကြီး။ နညင့်ကြီး
နညင့်ကြီးပအဆိုအဆငင့်အပပတတင နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆိုကအဆိုအတအိမောင Command အတတွအသဆိုသကြီးပပမရအရှအိမောအအဆို င  အခနင့်ကြီး
(၁၄) အရအိမောကင့်အရှပတ ထပင့်အသအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအတအိမောငအယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးသငငင့်တတင Package စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။



“ There are only two mistakes one can make

along the road to truth ; not going all the way,

and not starting. ”

– Buddha



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၅) - Necessary Software and Packages 80

အခနင့်ကြီး (၅) - Necessary Software and Packages 
အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်သညငင့် ပရအဆိုဂရအင့်နရှငငင့် Package အမအိမောကြီး 

Ubuntu ကအဆို  Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်စဉင့်ကတညင့်ကြီးက Office ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  Web Browser
အတတွ၊  Emial  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  Archive Manager  အတတွ၊  PDF Viewer  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊
Music/Video Player အတတွ၊ CD/DVD Burner အတတွနတ င အပခအိမောကြီး အသဆိုသကြီးဝငင့်တတငပရအဆိုဂရအင့်
အအမအိမောကြီးအပပအိမောကြီး တစင့်ပငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်ပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ထပင့်အသပအဖြေညငင့်စတွကင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်
တတင Package အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

Must Install Packages
အခဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအယငင့်  Package  အတတွက အပအဖြေစင့်အအန  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်တတင  Package  အတတွ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu restricted extras – ဒက Package ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအထအိမောကြီးရငင့် Mp3 အဖြေအဆိုငင့်အတတွ အဖြေတွငငင့်
လအဆို ငရအရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  DVD  အတတွလညင့်ကြီး အဖြေတွငငင့်လအဆို ငရအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Mp3  အတတွ  DVD
အတတွအတတွကင့်  Codecs  အတတွက  Open Source  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွ အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ လအဆိုငင့်စငင့်
ပပဿနအိမောတစင့်ခမအမ ငရရှအတတငအတတွကင့်  Ubuntu Install လဆိုပင့်စဉင့်က တစင့်ခငတညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီး
အထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Flash Plugin  နတ င  Microsoft  အဖြေတွန ငင့် အတတွလညင့်ကြီး  ဒက  Package
ထတအရှအိမော ပငဝငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ 

Ubuntu restricted extras in Software Center
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OpenJDK  7  runtime  – တစင့်ခမအမ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င   Website  အတတွ  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို င
အတတွကင့်  Java Runtime  လအဆိုပငတယင့်။  Java Runtime  အရှအိမော  OpenJDK  နတ င  Oracle
JDK  ဆအဆိုပပကကြီး နရှစင့်အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Oracle JDK  ကအတအိမောင  Software Center  ထတအရှအိမော အရရှအ
ပငဘလူကြီး။  Oracle Website  ကအန ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးရအရှအိမောပင။  Oracle JDK က ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီး
အပအယငင့်  Software Center အရှအိမော အသငငင့်ရရှအအနတတင OpenJDK လညင့်ကြီး အဆငင့်အပပပငတယင့်။
Java  နတ င  အပအတအလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရသလူအတတွအအနနတ င  Oracle  JDK  ကအဆို  ရယလူသငငင့်အပအယငင့်၊  ပဆိုသအရှနင့်
အသဆိုသကြီးပပမ သလူအတတွအတတွကင့် OpenJDK နတ ငတငင့် လဆိုသအလအိမောကင့်ပငတယင့်။

SMB/CIFS file,  print,  and login server –  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောကအဆို  Network ခမအတင့်
ဆကင့်တတငအခင  File  အတတွ  Printer  အတတွ  Share  အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်အရှအိမောပငပတ။  Ubuntu  ကအန
Network Share အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ရယလူနအဆိုငင့်အပအယငင့် ပပနင့်  Share လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ Share ခမငင့်ရငင့်
samba လအဆို င  အခခေါ်တတင  Package  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  Software Center
အရှအိမော  ရရှအိမောတတငအခင  အအရှအိမောကြီးအအအိမောငင့်လအဆို င  အပကြီးထအိမောကြီးတတငအတအဆိုငင့်ကြီး  SMB/CIFS  file,  print,  and
login server လအဆို င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး ရရရှအလအိမောတတင Package ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးပင။

RAR – Ubuntu က .zip,  .tar.gz စတတင  Archive Format အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို စကအသနအဆိုငင့်အပ
အယငင့်  Windows  အရှအိမောအသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  .rar Format  ကအဆိုအတအိမောင အစကအသနအဆိုငင့်ပငဘလူကြီး။  Windows
အသဆိုသကြီးပပမသလူဆကက ကလူကြီးယလူလအိမောတတင Rar အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Ubuntu အရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် ဒက Package
ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Should Install Packages
ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအယငင့်  Package  အတတွကအတအိမောင၊  အပအဖြေစင့်အအနအဟဆိုတင့်အပအယငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ထအိမောကြီးသငငင့်တတင  Package  အတတွပင။  ဒက  Package  အတတွထတက တစင့်ခမအမ ငရတ ငအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို  အနအိမောကင့်
အခနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Unity  Tweak  Tool  – Unity  Setting   အတတွ  စကအသနအဆိုငင့်တတငပရအဆိုဂရအင့်  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Launcher Icon အတတွရတ င Size သအိမောအက Launcher Bar ရတ င Transparency Level ကအဆို
လညင့်ကြီး  စကအသလအဆို ငရပငတယင့်။  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Launcher  Bar  ထတအရှအိမောပပတတင  Effect
ကအဆိုလညင့်ကြီး စကအသလအဆို ငရပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော ရရှအိမောတတငအခင အငင့်တအိမောနကင့် ရလဒင့်အတတွကအဆို အလအဆိုခမငင့်
ရငင့်  ပအတင့်ထအိမောကြီးလအဆို ငရတတင  Setting  လညင့်ကြီးပငပငတယင့်။  Window  အတတွရတ င  Minimize  /
Maximize  လအဆို  အအပခခသ  Visual  Effect  အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  စကအသလအဆို ငရပငတယင့်။  Window
Controls  အတတွပအဖြေစင့်တတင  Minimize  Button,  Close  Button  အတတွရတ င  Location  ကအဆို
လညင့်ကြီး  ဘယင့်ဘကင့်အရှအိမောအနရအိမောခမထအိမောကြီးရအိမောကအန  ညအိမောဘကင့်ကအဆို  အရညွှလအဆို ငရတတင  Setting  လညင့်ကြီး
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ပငဝငင့်ပငတယင့်။  Home Directory  တအဆို င  USB Drive  တအဆို ငကအဆို  Desktop  အပခေါ်အရှအိမော  Icon
အအနနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပအစခမငင့်ရငင့် သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်တတင  Setting အတတွ ပငဝငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ Ubuntu
နတ င  တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငလအိမောတတင  Appearance Setting  ထကင့် ပအဆိုပပညငင့်စဆိုသပပက  အသဆိုသကြီးပပမ ရလညင့်ကြီး
လတွယင့်ကလူပငတယင့်။

CompizConfig  Settings  Manager  – Unity  ဟအိမော  Compiz  လအဆို ငအခခေါ်တတင
Window Composition  စနစင့်ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမ တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတအိမောပင။  CCSM  လအဆို င
အတအဆိုအကအိမောကင့် အခခေါ်ကကတတင ဒက Package ဟအိမော Unity Desktop ရတ င Visual Effect အတတွကအဆို
စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Unity Tweak Tool ထကင့်
ပအဆိုပပညငင့်စဆိုသပငအသကြီးတယင့်။  Window  Snapping  တအဆို င  Desktop  Wall  တအဆို ငလအဆို  အထလူကြီး
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို  စကအသလအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  သတအထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင  လအဆိုပငတယင့်။
Advanced Setting အတတွပအဖြေစင့်လအဆို င တစင့်ခဆိုနတ ငတစင့်ခဆို အလအဆိုကင့်ဘကင့်တတင  Setting အတတွကအဆို သတင့်
အရှတင့်အအရငင့်  အလအဆိုလအိမောကြီးအပင့်တတင  ပပဿနအိမောအတတွ  တကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်လညင့်ကြီး  CCSM
ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Warning ကအဆို အပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Wine Windows Program Loader – Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Ubuntu အရှအိမော
ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုရငင့်  သဆိုသကြီးလအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ ဒက  Package  က  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Ubuntu

CompizConfig Settings Manager: Warning
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အရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့် ကကအိမောကြီးခသအဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးတတင စနစင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Wine ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး
Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၂)   အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပင
အယင့်။

Vlc media player – Ubuntu အရှအိမော Totem လအဆို ငအခခေါ်တတင Video Player ပငဝငင့်လအိမောပပကကြီး
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  Vlc  က  Video  Format  ပအဆိုပပကကြီးစဆိုသစဆိုသလငင့်လငင့်  Support  လဆိုပင့်
ပငတယင့်။  Vlc  က ထညငင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Video Codecs  အတတွအရှအိမောလအဆိုငင့်စငင့်ပပဿနအိမော တစင့်ခမအမ င
ရရှအနအဆိုငင့်လအဆို ငသအိမော  Default  Media Player  အပအဖြေစင့်ပငဝငင့်လအိမောပခငင့်ကြီးအရရှအတအိမောပအဖြေစင့်အယင့်လအဆို င  ယလူဆ
ပငတယင့်။  Totem  က အဖြေတွငငင့်အအပကြီးနအဆိုငင့်တတင  Media  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အဖြေတွငငင့်အပကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င  ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးတတင
Media Player တစင့်ခဆိုလအဆို င ဆအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

Banshee Media Player – တစင့်ခမအမ င  Ubuntu Version အတတွအရှအိမော Default Media
Player  အအနနတ င  ပငဝငင့်ခတငအဖြေလူကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပင။  လကင့်ရရှအ  Ubuntu  ရတ င  Player  ပအဖြေစင့်တတင
Rhythmbox Music Player  ထကင့် လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ ပအဆိုအအဆိုပပညငင့်စဆိုသပငတယင့်။ သကခမငင့်ကြီး
အတတွ စဆိုအစအိမောငင့်ကြီးရတအိမော ဝငသနအိမောပငသလူအတတွအတတွကင့် ပအဆိုအအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်တတင  Music Player တစင့်ခဆို
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Banshee Media Player with Equalizer
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VirtualBox – VirtualBox ဟအိမော Virtualization Solution တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပပကကြီး Ubuntu
အတတွငင့်ကြီးထတအရှအိမော  Windows  နတ ငအပခအိမောကြီး  OS  အတတွကအဆို  VirtualBox  နတ င  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို င
ရပငတယင့်။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငလအဆို  Developer  အတတွအအနနတ င  ကအဆိုယင့်အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  OS  အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င  စအင့်ကြီးသပင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်တကင့်ပငတယင့်။  Duel-boot  တငင့်
ထအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့်  OS  တစင့်ခဆိုကအဆိုထတွကင့်ပပကကြီး  အနအိမောကင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးအနရလအဆို င  အဆငင့်အအပပ
ပငဘလူကြီး။ VirtualBox နတ ငဆအဆိုရငင့်  Ubuntu အတတွငင့်ကြီးအရှအိမောပတ အနအိမောကင့်ထပင့်  OS အတတွကအဆို အလတွယင့်
တစင့်ကလူအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  စအင့်ကြီးလအဆို ငရလအဆို င  အအမအိမောကြီးကကကကြီးအလဆိုပင့်ပအဆိုတတွငင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  တစင့်ခမအမ င  OS
အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုတကင့်သလူအတတွအတတွကင့် အပအဖြေစင့်အအနရရှအထအိမောကြီးသငငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၁) အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

GIMP Image Editor  – အရငင့်က  Ubuntu Version  အတတွအရှအိမော တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငတတင
Image  Editor  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  သအိမောအအိမောနင့်အသဆိုသကြီးပပမသလူအတတွကင့်  အသဆိုသကြီးပပမ ရခကင့်ခတ
တယင့်ဆအဆိုပပကကြီး အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော ထညငင့်အအပကြီးအတအိမောပငဘလူကြီး။ ဒငအကကအိမောငငင့် သကကြီးပခအိမောကြီးထပင့်အသ ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  Adobe Photoshop  လအဆို  Layer  အတတွ  Filter  အတတွ  Effect  အတတွနတ င
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အအတအိမောင့်အလကြီး  စဆိုသလငင့်တတင  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဆငငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အသဆိုသကြီးပပမ ပဆိုသအကမဉင့်ကြီးကအဆို အခနင့်ကြီး (၆) အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

RecordMyDesktop  – Ubuntu  အရှအိမော  လကင့်ရရှအ  Desktop  ရတ င  ရဆိုပင့်ပဆိုသကအဆို  အဖြေအင့်ကြီးယလူလအဆို င
ရတတင  Screenshot  ပရအဆိုဂရအင့် တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်အပအယငင့် ရဆိုပင့်သသအဖြေအင့်ကြီးလအဆို ငရတတင  Screencast
ပရအဆိုဂရအင့်အတအိမောင ထညငင့်အပကြီးအထအိမောကြီးပငဘလူကြီး။ ဒက Package က ရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမရလတွယင့်ကလူတတင
Screencast ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

GoldenDict  – Dictionary  Lookup  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ကကအမတငင့်ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  အဘအဓအိမောနင့်အတတွသအိမောအက  အငင့်တအိမောနကင့်  အဘအဓအိမောနင့်အတတွနတ င  Wikipedia,
Wiktionary စတတင Website အတတွက အဓအပပငယင့်အဖြေတွငငင့်ဆအဆိုခမကင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး ရယလူအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီး
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အသဆိုသကြီးပပမ ပဆိုသကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၆) အရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။ ဒကပရအဆိုဂရအင့်  ရရှအထအိမောကြီးရငင့်
Ebook အတတွ  Website  အတတွအရှအိမောစအိမောအဖြေတင့်ရငင့်ကြီး စအိမောလဆိုသကြီးအတတွရတ ငအဓအပပငယင့်ကအဆို အနရအိမောအရှအိမောတငင့်သအရ
နအဆိုငင့်လအဆို င အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။

Gparted Partition Editor – Windows အရှအိမောဆအဆိုရငင့် တစင့်ခမအမ ငက Hard drive ကအဆို D:
E: F:  စသပအဖြေငငင့်  Size  ရရှအရငင့်ရရှအသအလအိမောကင့်  Partition  အတတွပအဆိုငင့်ကြီးပပကကြီး၊ အလဆိုပင့်နတ ငပကင့်သကင့်တတင
အဖြေအဆိုငင့်အတတွက  Partition  တစင့်ခဆို၊  Music,  Video,  Picture  စတတင  Media  အဖြေအဆိုငင့်အတတွက
Partition  တစင့်ခဆို၊ တစင့်ပခအိမောကြီး ကအဆိုယင့်အရကြီးကအဆိုယင့်တအိမော အဖြေအဆိုငင့်အတတွက  Partition  တစင့်ခဆို စသပအဖြေငငင့်



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၅) - Necessary Software and Packages 85

ခတွတပပကကြီးသအအင့်ကြီးကကအလငရရှအပငတယင့်။  Gparted  ကအတအိမောင  Linux  Desktop  အတတွအရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်တတင Hard drive partition အတတွစကအသတတင ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး (၈) အရှအိမော အသဆိုသကြီး
ပပမ ပဆိုသ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

Conky – အရရှ ငပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  Syspeek  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Resource Usage Monitor  ပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆိုကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပခတပငတယင့်။  Conky  ကလညင့်ကြီး  အတငဒကလအဆိုပရအဆိုဂရအင့်အမအမကြီးပငပတ။  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်
အအနနတ င၊  သလူက  Desktop  အပခေါ်အရှအိမော  Resource  Usage  ကအဆို  ဆတွတအဆအိမောငင့်အလှုရရှအတတင  Widget
အလကြီးအတတွအအနနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Setup ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသကအဆို အခနင့်ကြီး (၉) အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

More Packages
ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအယငင့်  Package အတတွကလညင့်ကြီး သလူ ငအနရအိမောနတ ငသလူ အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမောကဏ္ဍတစင့်ခဆိုစကအတတွကင့် အထလူကြီးပပမ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွပအဖြေစင့်လအဆို င
လလူတအဆိုငင့်ကြီးအတတွကင့်အတအိမောင လအဆိုခမငင့်အရှလအဆိုအပင့်ပငအယင့်။ 

Chromium  Web  Browser  – Ubuntu  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ကတညင့်ကြီးက
အငင့်တအိမောနကင့်သဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Firefox  Web  Browser  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်လအိမောပပကကြီးပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ထပင့်အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  Google Chrome Browser  ကအဆိုလညင့်ကြီး ဆနန္ဒရရှအရငင့်
ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  Google  Chrome  က  Official  Repo  ထတအရှအိမောအရရှအလအဆို င
Google  Website  ကအန  Installer  ကအဆို  သတွအိမောကြီးပပကကြီးရယလူအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်
Official  Repo  ထတအရှအိမော  Google  Chrome  နတ င  နညင့်ကြီးပညအိမောတလူတတင  Chromium  ဆအဆိုတတင
Browser  ရရှအလအဆို င  Software Center  ကအန အလတွယင့်တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။
အအရှနင့်အတအိမောင Google Chrome နတ င Chromium သအပင့်အကတွအိမောပငဘလူကြီး။

Inkscape Vector Graphics Editor  – Adobe Illustrator  တအဆို င  Corel Draw
တအဆို ငလအဆို  အရညင့်အအသတွကြီးပအငငင့်  Vector  Graphic  အတတွကအဆို  စကအသနအဆိုငင့်တတင  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဆငငင့်
ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Vector Object  အတတွဆတွတအဖြေအဆို ငနတ င စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Path အတတွ  3D Box
အတတွ  Spiral  အတတွနတ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်  အအတအိမောင့်စဆိုသလငင့်ပငတယင့်။  Adobe Illustrator  နတ င
အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အဖြေတွငငင့်ပပကကြီးစကအသနအဆိုငင့်သလအဆို  Illustrator  Formate  နတ ငလညင့်ကြီး
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို သအအင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။ Graphic Designer အတတွအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငလအအငင့်အယင့်။
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Darktable Photo Workflow – ကငင့်အရအိမောကထတွကင့်တတင  Raw Image အတတွကအဆို အလူလ
အရညင့်အအသတွကြီးအပမကင့်အစပတ  စကအသနအဆိုငင့်တတငပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အအရအတတွကင့်ပအအိမောဏ  အမအိမောကြီး
ပပအိမောကြီးလရှတတင  ဓအိမောတင့်ပဆိုသအတတွကအဆို  စကအသနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  ဓအိမောတင့်ပဆိုသသအအိမောကြီးအတတွအတတွကင့်
အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငလအအငင့်အယင့်။

Blender  – 3D Model  အတတွနတ င  Animation  အတတွ အဖြေနင့်တကကြီးနအဆိုငင့်တတင  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဆငငင့်
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပင။  3D Object  အတတွသအိမောအက၊  Texture  အတတွ၊  Smoke  Simulation
အတတွ၊ Particle Simulation အတတွနတ င Camera Tracking လအဆို လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ ပငဝငင့်
ပငတယင့်။  Video Edition  လညင့်ကြီးလဆိုပင့်နအဆိုငင့်သလအဆို  Game Engine  လညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်ပငဝငင့်
လအဆို င  Game Designer အတတွနတ င 3D Digital Artist အတတွအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်အယငင့် ပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Spider-Man 2  ရဆိုပင့်ရရှငင့်ရတ င  တစင့်ခမအမ ငအစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီးအတတွကအဆို   Blender
သဆိုသကြီးပပကကြီး အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ တစင့်ပခအိမောကြီး နအိမောအညင့်ကကကကြီး ရဆိုပင့်ရရှငင့်အတတွနတ င  3D Anima-
tion Project အအမအိမောကြီးအပပအိမောကြီးအရှအိမောလညင့်ကြီး လကင့်အတတွ ငအသဆိုသကြီးပပမအနတတင ပရအဆိုတစင့်ခဆိုပင။

XBMC Media  Center  – ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီး  Media Player  တစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်ပတ  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောကအဆို
TV  နတ ငခမအတင့်ပပကကြီး  Smart  TV  တစင့်ခဆိုကတငသအဆို င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အစနအဆိုငင့်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Hard drive  နတ င  Network Share Folder  ထတက  Media  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  10 Foot UI
လအဆို ငအခခေါ်တတင  TV  Interface  နတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အအအင့်တတွငင့်ကြီးအအဖြေမအိမောင့်အပအဖြေအရကြီးအတတွကင့်

Darktable 1.0.4 Screenshot



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၅) - Necessary Software and Packages 87

Home  Theater  စနစင့်  Setup  လဆိုပင့်လအဆို  သလူအတတွ  အသဆိုသကြီးဝငင့်အယငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို  ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

Scribus  – သတငင့်ကြီးစအိမော၊  ဂမအိမောနယင့်နတ င  စအိမောအဆိုပင့်အတတွအတတွကင့်  Layout  အတတွအဖြေနင့်တကကြီးလအဆို ငရတတင
Adobe  InDesign  လအဆို  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဆငငင့်  Desktop  Publishing  ပရအဆိုဂရအင့်  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  InDesign  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆို ငအရအပအယငင့်  Microsoft  Publisher  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို
အတအိမောင Scribus နတ ငအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
 
OpenShot  Video  Editor  – အသဆိုသကြီးပပမ ရလတွယင့်ကလူပပကကြီး  Professional  Quality
Video  အတတွ  တညင့်ကြီးပအဖြေတင့်လအဆို ငရတတင  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Blender  နတ ငတတွတအဖြေကင့်ပပကကြီးလညင့်ကြီး
အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Video Format  အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို  Support  လဆိုပင့်သလအဆို အပပနင့်အလရှနင့်
လညင့်ကြီး Encode လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Video Effect အတတွ Transaction Effect အတတွ
Scrolling Credit လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င အပခအိမောကြီးအသဆိုသကြီးဝငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့် အအတအိမောင့်
အမအိမောကြီးအမအိမောကြီး ပငဝငင့်ပငတယင့်။

Audacity  – Audio  Recording  နတ င  Editor  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Wav,  Mp3,
Ogg  စတတင  Audio Format  အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို  Import  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပပကကြီး လအဆိုသလအဆို ပအဖြေတင့်/ဆကင့် ပပမ
လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Track နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုအပငငင့်ကြီးပပကကြီး၊  Sound Effect အတတွနတ င  Mixing  လညင့်ကြီး
လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  Audio  အဖြေအဆိုငင့်အတတွထတက  Noise  အတတွ  အဖြေယင့်ထဆိုတင့်အပကြီး  နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Podcast  သတွငင့်ကြီးသလူအတတွနတ င  သကခမငင့်ကြီးတညင့်ကြီးပအဖြေတင့်ရတအိမော ဝငသနအိမောပငသလူအတတွအတတွကင့်  အသဆိုသကြီးဝငင့်
အရှအိမောပင။

Steam – Game Platform  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒက ပရအဆိုကအနတစင့်ဆငငင့်  DOTA 2  နတ င
Football Manager 2014 လအဆို နအိမောအညင့်ကကကကြီး Game အတတွအပငအဝငင့် Game အပငငင့်ကြီးအမအိမောကြီး
စတွအိမောကအဆို  Ubuntu  အရှအိမော အဆအိမောငလအဆို ငရပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ ငအခအတငရပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ ငကအဆိုအတအိမောင ဝယင့်ယလူ
အဖြေအဆို င လအဆိုပငတယင့်။ Steam ကအဆို  Ubuntu 14.04 ရတ င  Software Center ကအန Install လဆိုပင့်
လအဆို ငရတယင့်လအဆို င  အပပအိမောအပအယငင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်စအင့်ကြီးကကညငင့်တအိမော  အဆငင့်အအပပပငဘလူကြီး။  စအိမောအဖြေတင့်သလူ
အအနနတ င  Software Center  အရှအိမောရရှအိမောပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်ကကညငင့်ပင။  အရရငင့်အတအိမောင  ဒကအနရအိမောအရှအိမော
Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို ရယလူပပကကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://store.steampowered.com/about/

http://store.steampowered.com/about/


Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၅) - Necessary Software and Packages 88

Conclusion
ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးကအဆို  အအအိမောငင့်ကြီးနရှငင့်အပကြီးတတင  Operating  System  အတတွဟအိမော  အအရကြီးကကကကြီး
တယင့် ဆအဆိုအပအယငင့်၊ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င အန ငစဉင့်အပအတထအအတတွ ငအသဆိုသကြီးပပမရအရှအိမောက  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  Package  အတတွကအဆို  အလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  Ubuntu  အရှအိမော  သလူ ငအနရအိမောနတ ငသလူ
ကဏ္ဍစဆိုသအတတွကင့် ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရရှအအနတအိမောကအဆို အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။   Software Center ထတအရှအိမော
Official Repo ထတက ပရအဆိုဂရအင့်ခမညင့်ကြီးပတ  (၇) အသအိမောငင့်ကြီးအကမအိမောင့်ရရှအအနလအဆို င လအဆိုအပင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်
ကအဆို အသငငင့်အရတွကြီးခမယင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အနအိမောကင့်တစင့်ခနင့်ကြီးအရှအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အခမအမ ငအသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Linux Games in Steam



“ You can never cross the ocean until

you have the courage to lose sight of the shore. ”

– Christopher Columbus
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အခနင့်ကြီး (၆) – Office, Image Editor and Other Software  
စအိမောစကစအိမောရအဆိုကင့်နရှငငင့် ရဆိုပင့်ပဆိုသတညင့်ကြီးပအဖြေတင့်ပခငင့်ကြီးအပငအဝငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီး အသဆိုသကြီးပပမ ပဆိုသ 

Microsoft Windows သဆိုသကြီးသလူတအဆိုငင့်ကြီးလအဆိုလအဆိုတတွတအဖြေကင့်အသဆိုသကြီးပပမ ကကတတင  Software Suit တစင့်ခဆို
ရရှအပငတယင့်။  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel,  Microsoft  Powerpoint နတ ငအတလူ
အပခအိမောကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွ အပငငင့်ကြီးစပင့်ပငဝငင့်တတင  Microsoft Office ပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu ကအဆို
Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ကတညင့်ကြီးက အလအိမောကြီးတလူ Office Suit တစင့်ခဆို တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်လအိမော
ပငတယင့်။ LibreOffice လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။

 
Dash အရှအိမော Office လအဆို ငရအဆိုကင့်ရရှအိမောလအဆိုကင့်ရငင့် ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို LibreOffice အရှအိမောပငဝငင့်တတင ပရအဆို
ဂရအင့်အတတွကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  LibreOffice Writer  က Microsoft Word  လအဆို
Word  Processor  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  LibreOffice  Calc  ကအတအိမောင  Microsoft
Excel  လအဆို  Spreadsheet  ပရအဆိုဂရအင့်ပင။  LibreOffice Impress  ကအတအိမောင  Microsoft
Powerpoint လအဆို Presentation ပရအဆိုဂရအင့်ပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောင့်ဟအိမော  Desktop Publishing  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးနတ င  အသကင့်အအတွကြီးတတင  DTP ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူ
တစင့်အယအိမောကင့်  အဟဆိုတင့်အပအယငင့်  ဒကစအိမောအဆိုပင့်တစင့်အဆိုပင့်လဆိုသကြီးကအဆို  LibreOffice  Writer  သဆိုသကြီးပပကကြီး

LibreOffice Office Suit
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ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီး၊ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  Format လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့် ပပညငင့်စဆိုသ
ပပကကြီးအသဆိုသကြီးပပမ ရ လတွယင့်ကလူတတငအတတွကင့် ဒကလအဆို စကစဉင့်နအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Office Suite တစင့်ခဆို
လဆိုသကြီးရတ င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသအအသကြီးစအတင့်ကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပရအယင့်ဆအဆိုရငင့်  သလူ ငခမညင့်ကြီးပတ  စအိမောအဆိုပင့်တစင့်အဆိုပင့်စအိမော
ရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကစအိမောအဆိုပင့်အရှအိမော  အအသကြီးစအတင့်  အအအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်အပအယငင့်  LibreOffice Writer  ရတ င
ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အခမအမ ငကအဆို  အရတွကြီးခမယင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

LibreOffice Writer
LibreOffice Writer  ကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  A4 Size  နတ င သငငင့်တငငင့်တတင  Margin အတတွ သတင့်
အရှတင့်ထအိမောကြီးပပကကြီးသအိမောကြီး Document အလတွတင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

အအပခေါ်ဆဆိုသကြီးက Standard Toolbar ထတက New, Open, Save, Print စတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
ခမကင့်အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အထလူကြီးအပပအိမောအအနအတအိမောငပငဘလူကြီး။  Font  အရတွကြီးပဆိုသအရတွကြီးနညင့်ကြီးအတတွ၊  Bold,
Italic, Underline  စတတင  Formatting  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င  Text Alignment  လအဆို
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးလညင့်ကြီးအပပအိမောအအနအတအိမောငပငဘလူကြီး။  Toolbar  ထတ က  Option
အတတွကအဆိုသအိမော စအင့်ကြီးသပင့်အသဆိုသကြီးပပမကကညငင့်ပင။  Microsoft Word  နတ င   သအဘအိမောတရအိမောကြီး အတလူတလူ

LibreOffice Writer: A Blank Document
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ခမညင့်ကြီးပငပတ။ လကင့်ရရှအအရှအိမော  Standard Toolbar နတ င  Formatting Toolbar ကအဆိုသအိမော Writer
က အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးပငတယင့်။  တစင့်ပခအိမောကြီး  Table  Toolbar,  Picture  Toolbar,  Formula
Toolbar  စတတင  Toolbar  အတတွကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့်  View   Toolbars→  Menu  အရှအိမော
အရတွကြီးခမယင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

File Format
ပထအဆဆိုသကြီးထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အအနနတ င  သတအပပမရအရှအိမောကအတအိမောင  Document  အတတွကအဆို  Save  လဆိုပင့်
လအဆိုကင့်ရငင့်  LibreOffice  ရတ င  Document  Format  ပအဖြေစင့်တတင  .odt နတ င  သအအင့်ကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  .odt အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Microsoft Word  အရှအိမော အဖြေတွငငင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။  Microsoft Word  နတ င
လညင့်ကြီး  အဖြေတွငငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်ရငင့်  Document  အတတွသအအင့်ကြီးတတငအခင  File  Extension  အရှအိမော  .doc
သအဆို ငအဟဆိုတင့်  .docx လအဆို င  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  သတင့်အရှတင့်ပပကကြီး  သအအင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။  ဒငအရှအဟဆိုတင့်
Save  As  Dialog  Box  အရှအိမောပငတတင  Format  Select  Box  အရှအိမော  Microsoft  Word
Format ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီးအရှ သအအင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ Writer က Document ကအဆို Word Format
အပပအိမောငင့်ကြီးပပကကြီးအရှ သအအင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Template
Document  တစင့်ခဆို  တညင့်အဆအိမောကင့်အတအိမောငအယင့်ဆအဆိုရငင့်  File   Wizards→  Menu  ကအဆို
အရငင့်ဆဆိုသကြီးအလငလအိမောကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  Document  အအမအမကြီး  အစအိမောကြီးအတတွ
အတတွကင့်  အသငငင့်  Format  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပပကကြီးသအိမောကြီး  Template  အတတွကအဆို  အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။
ရဆိုသကြီးစအိမောအတတွအတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်   Letter Template,  အစညင့်ကြီးအအဝကြီးအစကအစဉင့်အတတွကင့် ဆအဆိုရငင့်
Agenda Template စသပအဖြေငငင့်  Template အတတွ အသငငင့်အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အပခအိမောကြီး အသငငင့်
သဆိုသကြီး Template အတတွကအဆိုဒကအနရအိမောအရှအိမော Download ရယလူနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

http://templates.libreoffice.org/template-center 

Account  Template,  Book  Template,  Brochure  Template,  Budget
Template,  Shipping  Template,  Certificate  Template,  Invoice
Template စသပအဖြေငငင့်  စဆိုသအနအအအိမောငင့်ရရှအပငတယင့်။  Download  လဆိုပင့်ပပကကြီးရလအိမောတတင  Template
အတတွကအဆို File  Templates  Manage→ →  Menu နရှအပင့်ပပကကြီး စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Paper Size
Document ရတ င  Paper Size ကအဆို သတင့်အရှတင့်လအဆိုရငင့်  Format  Page→  Menu ကအဆို အရတွကြီး
အပကြီးရပငတယင့်။ အခဆိုလအဆို Page Style Dialog အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

http://templates.libreoffice.org/template-center
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Dialog Box ရတ င အအပခေါ်နအိမောကြီးအရှအိမော Organizer, Page, Background, Header, Footer
စတတင Tab အတတွပငဝငင့်တအိမောကအဆို အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Paper Size သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Page
Tab  ထတက  Paper Format  ဆအဆိုတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အသငငင့်သတင့်အရှတင့်
ထအိမောကြီးတတင  A4,  Letter,  Legal  စတတင  Size  အတတွကအဆိုအရတွကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို  သတင့်အရှတင့်ခမငင့်တတင
ပအအိမောဏကအဆို  Width,  Height  အနရအိမောအရှအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးလညင့်ကြီး  သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Paper  Size  နတ င  လအဆိုကင့်အဖြေကင့်ပပကကြီး  သငငင့်တငငင့်တတင  Margin  ပအအိမောဏကအဆိုလညင့်ကြီး  တစင့်ခငတညင့်ကြီး
သတင့်အရှတင့်သငငင့်ပငတယင့်။  လအဆိုခမငင့်တတင  Size  သတင့်အရှတင့်ပပကကြီးရငင့်  OK Button  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်
ယဆိုသပငပတ။

Header with Chapter Name and Page Number
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Document  တအဆိုငင့်ကြီးရတ ငအအပခေါ်အရှအိမော  အခနင့်ကြီးအအညင့်နတ င  စအိမောအမကင့်နရှအိမောနသပငတင့်ကအဆို
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးတတင အခဆိုလအဆိုပဆိုသစသ  Header ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

LibreOffice Writer: Page Format Settings
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ပထအဥကြီးဆဆိုသကြီးအအနနတ င  အခနင့်ကြီးအခငငင့်ကြီးစဉင့်အပအဖြေစင့်  သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတငစအိမောအတတွကအဆို  အအအိမောကင့်ကနအလူ
နအိမောအရှအိမော ပပထအိမောကြီးသလအဆို Heading အပအဖြေစင့် အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးရပငတယင့်။

LibreOffice Writer: Style  Heading→

LibreOffice Writer:  Header with Chapter Name and Page Number
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ဒကအတအိမောငအရှ Writer က ဘယင့်အပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  Chapter Name အပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးပပမရအလတဆအဆိုတအိမောကအဆို
သအရရှအနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပပကကြီးတတငအခင Header ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Insert  Header→
Menu ကအဆိုအရတွကြီးရပငတယင့်။

Header အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င အအဖြေအိမောင့်ပပခမငင့်တအိမောက၊ ဘယင့်ဘကင့်အရှအိမော Chapter Name နတ င
ညအိမောဘကင့်အရှအိမော  Page Number  ဆအဆိုပပကကြီး နရှစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးရရှအလအဆို င  ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးထညငင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။  Table
တစင့်ခဆိုလအဆိုပငတယင့်။  Table  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Header  ထတအရှအိမော  Cursor  ခမပပကကြီး  Insert

 Table→  Menu ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Insert Table Dialog ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို Columns: 2 နတ င  Rows: 1 လအဆို ငသတင့်အရှတင့်ပပကကြီး Insert Button ကအဆို နရှအပင့်
လအဆိုကင့်ရငင့်  Header ထတအရှအိမော Column (၂) ခဆိုနတ င  Row (၁) ခဆိုပငဝငင့်တတင  Table တစင့်ခဆို ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  Border  အထညငင့်ခမငင့်တတငအတတွကင့်  Border  Option  ကအဆို
Uncheck လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတအိမောကအဆိုလညင့်ကြီး သတအပပမပင။ 

Chapter Name  အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုတတင  ဘယင့်ဘကင့်က  Column  အရှအိမော  Cursor  ခမပပကကြီး  Insert

LibreOffice Writer: Insert Table Dialog
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 Fields  Other→ →  ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ အခဆိုလအဆို Fields Dialog Box တစင့်ခဆိုကအဆို
ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

Dialog Box ထတက Document Tab ကအဆို အရတွကြီးရပငအယင့်။ ပပကကြီးရငင့် နအလူနအိမောအရှအိမော ပပထအိမောကြီးသလအဆို
Type Box အရှအိမော Chapter ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး Format Box အရှအိမော Chapter Name ကအဆို အရတွကြီးအပကြီး
ရပငတယင့်။  Insert Button  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Header  ထတအရှအိမော သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Chapter
Name ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ 

ညအိမောဘကင့်  Column  အရှအိမော  Page  Number  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Column  အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော
Cursor ခမပပကကြီး Insert  Fields  Page Number→ →  Menu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

Header  ဆအဆိုတအိမောစအိမောအမကင့်နရှအိမောတအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပတအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အမကင့်နရှအိမောအဖြေဆိုသကြီး  (သအဆို ငအဟဆိုတင့်)
အရစအိမောလအဆို  အရရှ ငဆဆိုသကြီးစအိမောအမကင့်အတတွအရှအိမော အတငဒကလအဆို    Header  ကကကကြီးပငအနရငင့်  သဘအိမောဝအကမပငဘလူကြီး။
ဒကပပဿနအိမောကအဆိုအပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Format   Title  Page→  Menu  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ Title Page Dialog Box အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

LibreOffice Writer:  Insert Fields Dialog
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အမကင့်နရှအိမောအဖြေဆိုသကြီးအပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင စအိမောအမကင့်နရှအိမောအအရအတတွကင့်ကအဆို Number of title pages
အနရအိမောအရှအိမော  သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပပကကြီးအတအိမောင  Reset  page numbering after title
pages Option ကအဆိုလညင့်ကြီး အရတွကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ ဒကအတအိမောငအရှ စအိမောအမကင့်နရှအိမော နသပငတင့် အရတတွကင့်
တတငအခင  Title  Pages  အတတွကအဆို  ထညငင့်အအရအတအိမောငပတ  တစင့်ကယငင့်စအိမော  အမကင့်နရှအိမောအတတွကအန
စတငင့်အရတတွကင့် အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ OK နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Header အတတွ Footer
အတတွ  အပငဝငင့်တတင  အမကင့်နရှအိမောအဖြေဆိုသကြီးစအိမောအမကင့်နရှအိမောကအဆို  Document  ရတ င  အရရှ ငဆဆိုသကြီးကအန  ထပင့်ထညငင့်အပကြီး
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Pages with No Header
တစင့်ခငတစင့်ရသ  စအိမောအမကင့်နရှအိမောအတတွကကအိမောကြီးထတအရှအိမော  အမကင့်နရှအိမောအဖြေဆိုသကြီးစအိမောအမကင့်နရှအိမောလအဆိုပတ  Header  အတတွ
Footer  အတတွ  အပငတတင  စအိမောအမကင့်နရှအိမောအလတွတင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်တကင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆို  လအဆို
အပင့်လအိမောရငင့်အတအိမောင  Insert   Manual  Break→  Menu  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
အပခေါ်လအိမောတတင  Insert  Break  Dialog  Box  ထတအရှအိမော  Page  break Option  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး
Style Select Box  အရှအိမော  First  Page ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငအယင့်။ ပပကကြီးတတငအခင  OK Button
ကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  အမကင့်နရှအိမောအဖြေဆိုသကြီးစအိမောအမကင့်နရှအိမောလအဆို  Header  /  Footer  အပငတတင  စအိမောအမကင့်နရှအိမော
အလတွတင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အနအိမောကင့်တစင့်အမကင့်နရှအိမောအအနနတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။
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Image and Caption
ပဆိုသအတတွအရှအိမော  Caption  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပဆိုသကအဆိုလညင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခမငင့်ပငတယင့်။  ပဆိုသအတတွ  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င
အတတွကင့် Insert  Image  From File→ →  Menu ကအနတစင့်ဆငငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ပဆိုသထညငင့်ပပကကြီးရငင့်၊ ပဆိုသအပခေါ်အရှအိမော  Right-click  နရှအပင့်ပပကကြီး  Caption  ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။
Caption Dialog Box အပခေါ်လအိမောတတငအခင နရှစင့်သကင့်ရအိမော Image Caption ကအဆို သတင့်အရှတင့်
အပကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Caption အအဖြေအိမောင့်ပပရအယင့်အနရအိမောကအဆိုလညင့်ကြီး ပဆိုသရတ ငအအအိမောကင့် (သအဆို ငအဟဆိုတင့်)
ပဆိုသရတ ငအထကင့် နရှစင့်သကင့်သလအဆို အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

Save as PDF
Writer နတ င  PDF အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အဖြေတွငငင့်ပပငင့်လအဆို င အရအပအယငင့်  အရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင  Document အတတွ
ကအဆို PDF အအနနတ င Export လဆိုပင့်ပပကကြီး သအအင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။ Standard Toolbar ထတက PDF
Icon ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ ဒငအရှအဟဆိုတင့် File  Export as PDF→  Menu ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၆) – Office, Image Editor and Other Software 99

GIMP – The GNU Image Manipulation Program
GIMP ဟအိမော လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဆငငင့် Image Editor ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ သလူလညင့်ကြီးပတ Office Suit
လအဆိုပငပတ။  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ  အမအိမောကြီးပပအိမောကြီးစဆိုသလငင့်လရှလအဆို င  အအသကြီးစအတင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအယင့်ဆအဆိုရငင့်  သလူ
ခမညင့်ကြီးပတ စအိမောအဆိုပင့်တစင့်အဆိုပင့်စအိမောရရှအပငလအအငင့်အယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် အအပခခသလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွပအဖြေစင့်တတင Image
ပအဖြေတင့်အတအိမောကင့်ပဆိုသ၊  Format အပပအိမောငင့်ကြီးပဆိုသ၊  Color စကအသပဆိုသနတ င၊  Layer အတတွ စကအသပဆိုသတအဆို ငကအဆိုပတ အရတွကြီးခမယင့်
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

GIMP က Ubuntu နတ ငအတလူ တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငအလအိမောပငဘလူကြီး။ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ရအရှအိမောပင။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Install  အလဆိုပင့်ရအသကြီးရငင့်  Software Center  အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး  Install
လဆိုပင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုပငလအအငင့်အယင့်။  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့်အတအိမောင  ပပငင့်လအဆိုတတငပဆိုသအရှအိမော  Right-click  လဆိုပင့်ပပကကြီး
Open with  GIMP Image Editor → ကအဆိုအရတွကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပငပပက။

စအင့်ကြီးသပင့်ပပငင့်ဆငင့်စရအိမော ပဆိုသအတတွ လအဆိုခမငင့်ရငင့်  /usr/share/backgrounds/ Directory
ထတအရှအိမော  Desktop  background  image  အတတွရရှအပငတယင့်။  ပပငင့်ဆငင့်စအင့်ကြီးသပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်
Home Directory ထတကအဆိုကလူကြီးယလူလအဆိုကင့်ပင။  Backyard Mushrooms ဆအဆိုတတငပဆိုသကအဆို နအလူနအိမော
အပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးပပမ အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

File Manager: Open with GIMP
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Single-Window Mode
GIMP  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီးရငင့်  ပထအဆဆိုသကြီး  လဆိုပင့်ရအယငင့်အလဆိုပင့်ကအတအိမောင  Windows  →
Single-Window  Mode Menu  ကအဆို  အရတွကြီးခမယင့်ပခငင့်ကြီးပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကအတအိမောငအရှ  Tool
Box, Layer Box နတ င အပခအိမောကြီး Option Box အတတွကအဆို  သကကြီးပခအိမောကြီး Window အတတွနတ င အအအဖြေအိမောင့်ပပ
အတအိမောငပတ Window တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးအရှအိမော အခဆိုလအဆိုစဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော အလငလအိမောကကညငင့်ပင။ ပပငင့်ဆငင့်ရအယငင့်ပဆိုသကအဆို အလယင့်အရှအိမော ပပထအိမောကြီးပငတယင့်။ နသပငတင့် (1)
အနရအိမောအရှအိမော Select, Move, Crop စတတင Tool အတတွရရှအပငတယင့်။ နသပငတင့် (2) အနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင
Tool  Option  အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဥပအအိမော  -  Select  Tool  ကအဆို  အအပခေါ်  အရှအိမော
အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့် Tool Option အနရအိမောအရှအိမော Select Area ရတ င  Size နတ င  Position ကအဆို အရတွကြီးလအဆို ငရ
တတင  Option အတတွ အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နသပငတင့် (3) အနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင Layers အတတွကအဆို
အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပင။ အလအိမောအလအိမောဆယင့် အပခအိမောကြီး Layer အတတွအရရှအအသကြီးလအဆို င ပဆိုသကအဆိုပတ ပထအဆဆိုသကြီး Layer
အပအဖြေစင့် အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးပငတယင့်။

GIMP: Tools and Options
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Image Size
လကင့်ရရှအအဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင  Image  ရတ င  Size  နတ င  Resolution  ကအဆို  ပပငင့်ဆငင့်လအဆိုရငင့်  Image  →
Scale Image Menu ကအန ပပမ ပပငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အခဆိုလအဆို Scale Image Dialog Box
ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။ 

ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င လကင့်ရရှအအဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငပဆိုသဟအိမော 2560x1600 Size ရရှအတတငအတတွကင့် အတနင့်အသငငင့်
ကကကကြီးတတင  ပဆိုသတစင့်ပဆိုသပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Width  နတ င  Height Box  အနအိမောကင့်က တတွယင့်ခမအတင့်ပဆိုသအလကြီးက
ပဆိုသကအဆို  အခမအမကြီးညကအအအိမောငင့်  ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးအပကြီးတအိမောပင။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Width  ကအဆို  ပပငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
Height  က အခမအမကြီးကမ လအဆိုကင့်အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  အတငဒကလအဆို  အခမအမကြီးကမအပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးတအိမော
ကအဆို အလအဆိုခမငင့်ရငင့် တတွယင့်ခမအတင့်  Icon အလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးကအဆို ပအဖြေမတင့်အပကြီးလအဆိုကင့်
လအဆို င ရပငတယင့်။

Print  ထဆိုတင့်အယငင့်  ပဆိုသအတတွအရှအိမောအတအိမောင  ပဆိုသရတ င  Resolution  ဆအဆိုတအိမော  ပအငငင့်အလအကအိမောငင့်ကြီးအလပငပတ။
ဒငအပအယငင့်  Resolution  ပအငငင့်တအိမောနတ င အဖြေအဆိုငင့်  Size  လညင့်ကြီး ကကကကြီးလအိမောအရှအိမောအအဆို င  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော သဆိုသကြီးအဖြေအဆို င
ဆအဆိုရငင့် 72 ကအအတအိမောင့်ပငပတ။ ကငင့်အရအိမောအတတွ၊ အဖြေဆိုနင့်ကြီးအတတွနတ င ရအဆိုကင့်လအိမောတတငပဆိုသအတတွအရှအိမော  Resolution
က 300 အလအိမောကင့်ထအ ရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အတငဒက ပဆိုသအတတွကအဆို ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော  Resolution 72  ထအ
ခမပပကကြီးအရှသဆိုသကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့်  အရညင့်အအသတွကြီးလတ အရအင့်ကြီးကမအသတွအိမောကြီးပတ  အနရအိမောယလူသကင့်သအိမောသတွအိမောကြီးအရှအိမောပတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Width, Height, Resolution အတတွ သတင့်အရှတင့်ပပကကြီးရငင့် Scale Button ကအဆို
နရှအပင့်ပပကကြီး အတညင့်ပပမ နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

GIMP: Scale Image Dialog Box
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Cropping Image
ပဆိုသရတ င လအဆိုခမငင့်တတငအစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီးကအဆိုပတ ပအဆိုငင့်ကြီးပအဖြေတင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  Crop Tool ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီး  Tool box  ထတက  Crop Tool  ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး ပဆိုသရတ ငပအဆိုငင့်ကြီးပအဖြေတင့်ရယလူလအဆိုတတင
အပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Keyboard က Enter နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ပဆိုသရတ င အရတွကြီးထအိမောကြီးတတငအပအဆိုငင့်ကြီး
ကအဆိုပတခမနင့်ပပကကြီး ပအဆိုငင့်ကြီးပအဖြေတင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Color Adjustment
ပဆိုသရတ င အအရအိမောငင့်အအနအထအိမောကြီးနတ င အလငင့်ကြီးအအအရှအိမောငင့်ကအဆို ပပမ ပပငင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  Colors Menu ထတ
က  Color  Balance,  Hue-Saturation,  Brightness-Contrast,  Levels  စတတင
Option အမအိမောကြီးကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

GIMP: Crop Tool

GIMP: Brightness-Contrast Settings
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နအလူနအိမောအရှအိမော Brightness-Contrast Option ကအဆို သဆိုသကြီးပပကကြီး အလငင့်ကြီးအအအရှအိမောငင့်အအနအထအိမောကြီးကအဆို
ပပမပပငင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။  ဘအိမောကြီးတနင့်ကြီးအလကြီးအတတွကအဆို  လအဆိုသလအဆိုဆတွတပပကကြီး  ခမအနင့်ရတအိမောအအဆို င  အခကင့်ပငဘလူကြီး။
အအအိမောကင့်နအိမောကြီးက Preview ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီး အသခမအိမောအအအိမောငင့်သအိမောစစင့်အပကြီးပင။ Preview
ကအဆိုအရတွကြီးထအိမောကြီးအရှ  အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတငအအနအထအိမောကြီးကအဆို  ခမကင့်ပခငင့်ကြီးအတတွ ငရအရှအိမောပင။  အလူရငင့်ကြီးအအရအိမောငင့်နတ င
ပပမပပငင့်ထအိမောကြီးတတငအအနအထအိမောကြီးကအဆို ခမအနင့်ကကညငင့်လအဆိုရငင့် အတငဒက  Preview ကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့် ပအတင့်လအဆိုကင့်
လဆိုပင့်ပပကကြီး နနှိုငင့်ကြီးယရှဉင့်ကကညငင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

Text Tool
ပဆိုသထတအရှအိမော စအိမောတစင့်ခမအမ ငထညငင့်ခမငင့်ရငင့်  Tool Box ထတက  Text Tool ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး စအိမောထညငင့်လအဆို
တတငအနရအိမောအရှအိမော  Click နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး စတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Tool Option  အနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Font, Font Size  နတ င  Color  တအဆို ငကအဆို  အရတွကြီးခမယင့်
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Layer အနရအိမောကအဆို ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်လညင့်ကြီး Text Layer တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးလအိမောတအိမောကအဆို
အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။  Tool Box ထတက Move Tool ကအဆို သဆိုသကြီးပပကကြီးအတအိမောင  Text Layer ကအဆို
လအဆိုခမငင့်တတငအနရအိမော အပပအိမောငင့်ကြီးအရညွှ ငအနရအိမောခမထအိမောကြီးလအဆို င ရပငတယင့်။ 

GIMP: Text Tool



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၆) – Office, Image Editor and Other Software 104

New Layer
Layer  အသစင့်တစင့်ခဆိုယလူပပကကြီး  စအိမောရတ ငအနအိမောကင့်အရှအိမော   Background  တစင့်ခဆိုထညငင့်ကကညငင့်ပငအယင့်။
ပထအဆဆိုသကြီး Layer  New Layer→  Menu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးပင။ Layer Box ထတအရှအိမော Layer
အသစင့်တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ အတငဒကတအဆိုကြီးလအိမောတတင  Layer ကအဆို  Click လဆိုပင့်ပပကကြီးအရတွကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို င
လအဆိုပငတယင့်။ ဒကအတအိမောငအရှ အနအိမောကင့်ဆကင့်လကင့် အဆအိမောငင့်ရတွကင့်တတငအလဆိုပင့်အတတွက အတငဒက  Layer  ကအဆို
သကင့်အရအိမောကင့်အရှအိမောပင။

Select Tool  ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး စအိမောရတ ငပငတင့်လညင့်အရှအိမော  Select  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပင။  Select Tool  ကအဆို
အရတွကြီးထအိမောကြီးတတငအခမအနင့်  Tool Option  အနရအိမောကအဆို အလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  Rounded corners  ကအဆို
အရတွကြီးလအဆို ငရတအိမောကအဆို  အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။  Rounded  corners  ကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်  Select
လဆိုပင့်တတငအခင အလကြီးအထအိမောငငင့်အထအိမောငငင့်ခကျွနင့်အတတွအဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ အထအိမောငငင့်ဝအဆိုငင့်ကြီးအလကြီးကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ အထအိမောငငင့်ဝအဆိုငင့်ကြီးရတ င ပအအိမောဏကအဆို  Radius အနရအိမောအရှအိမော လအဆိုသအလအိမောကင့်သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အခဆိုဆအဆိုရငင့်  Layer အသစင့်ကအဆိုအရတွကြီးထအိမောကြီးပပကကြီး  Select လဆိုပင့်ပပကကြီးပငပပက။ ခဆိုအန Tool Box ထတက
Fill Tool ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး Select လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော Click လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အနကင့်အရအိမောငင့်
ကအဆို  Select  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော ပအဖြေညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Tool box ထတအရှအိမောရရှအတတင
Foreground အကတွကင့်အနရအိမောအရှအိမော အနကင့်ပအဖြေစင့်အနတတငအတတွကင့်ပင။ အနကင့်အစအိမောကြီး နရှစင့်သကင့်ရအိမော

GIMP: Select Tool
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အအရအိမောငင့်ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Foreground အအအိမောကင့်က အပအဖြေပျူ အရအိမောငင့်အကတွကင့်ကအတအိမောင
Background အအရအိမောငင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Foreground သအဆို ငအဟဆိုတင့် Background ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး
အပခေါ်လအိမောတတင Color Box ထတအရှအိမော လအဆိုခမငင့်တတငအအရအိမောငင့်ကအဆို အထအိမောကင့်ယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Foreground နတ င Background အတတွကင့် အအရအိမောငင့်ကအဆိုယင့်စကအရတွကြီးပပကကြီးရငင့်။ Tool Box ထတက
အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  Gradient Tool ကအဆိုယလူပပကကြီး Select လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင အနရအိမောအရှအိမော အထကင့်ကအန
အအအိမောကင့်ကအဆို ဆတွတအပကြီးလအဆိုကင့်ပင။ ဒငဆအဆိုရငင့် Foreground နတ င Background အတတွကင့် အရတွကြီးထအိမောကြီး
တတင  အအရအိမောငင့်အတတွကအဆို  Gradient  အရအိမောငင့်အပပကြီးအအနနတ င  ပအဖြေညငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  Layer  Box
ထတအရှအိမောအရတွကြီးထအိမောကြီးတအိမောက ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငထပင့်ထညငင့်ထအိမောကြီးတတင  Layer  ပအဖြေစင့်လအဆို င  Gradient  အရအိမောငင့်
အပပကြီးကအဆို အတငဒက  Layer အရှအိမော ပအဖြေညငင့်လအဆိုကင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အခဆိုဆအဆိုရငင့် အလူလပဆိုသရယင့်၊ အရအိမောငင့်အပပကြီးရရှအ
အနတတင Layer ရယင့်၊ Text Layer ရယင့် စဆိုစဆိုအပငငင့်ကြီး Layer သဆိုသကြီးခဆို Layer Box ထတအရှအိမောရရှအအန
ပငပပက။

Layer  အတတွရတ ငအထကင့်အအအိမောကင့်အစကအစဉင့်ကအဆိုအတအိမောင  ဂရဆိုပပမရပငအယင့်။ လကင့်ရရှအအရှအိမော  Gradient
Layer ရတ င အအပခေါ်အရှအိမော  Text Layer ရရှအအနလအဆို င စအိမောကအဆိုအတတွ ငအနရတအိမောပင။  Gradient Layer
က  Text  ရတ င  အအပခေါ်အရအိမောကင့်အနရငင့်  စအိမောကအဆိုကတွယင့်သတွအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  အတတွ ငရအရှအိမောအဟဆိုတင့်အတအိမောင
ပငဘလူကြီး။  Layer အတတွရတ ငအထကင့်အအအိမောကင့် အစကအစဉင့်ကအဆို Layer Box အအအိမောကင့်နအိမောကြီးက Up /
Down Arrow အလကြီးအတတွနရှအပင့်ပပကကြီး စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

GIMP: Gradient Tool
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အရတွကြီးထအိမောကြီးတတင Layer ရတ င Transparency Level ကအဆို Layer Box အအပခေါ်နအိမောကြီးက Opacity
အရှအိမော ခမအနင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ 100 အစအိမောကြီး 80 အလအိမောကင့်ထအိမောကြီးပပကကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးစအင့်ကြီးကကညငင့်ပင။ Layer က
Transparent ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Free Select Tool
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး ပဆိုသအရှအိမောပငတတင အနှိုပတွငငင့် (၂) ပတွငငင့်ကအဆို (၃) ပတွငငင့် ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် ပတွအိမောကြီးကကညငင့်ပငအယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးသလအဆို  Free  Select  Tool  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  စအတင့်ရရှညင့်ရရှညင့်နတ င  ပဆိုသထတက
အနှိုပတွငငင့်တစင့်ပတွငငင့်ကအဆို  Select  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပင။  ပပကကြီးရငင့်  Keyboard  ကအန  Ctrl  +  C  နရှအပင့်ပပကကြီး
Copy  ကလူကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Layer  Box  ထတအရှအိမော  အလူရငင့်ကြီးပဆိုသ  Layer  ကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောငလအဆိုပင
တယင့်။ ပပကကြီးရငင့် Paste လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Ctrl + V ထပင့်နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။ ဒငဆအဆိုရငင့် Select လဆိုပင့်
ထအိမောကြီးတတင  အနှိုပတွငငင့်အလကြီးကအဆိုပတ  အကအိမောင့်ပကပတွအိမောကြီးအပကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  ပတွအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင  Copy  ကအဆို  Layer
အပအဖြေစင့်အပပအိမောငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Paste  လဆိုပင့်ပပကကြီးခမအနင့်အရှအိမော  Layer   To  New Layer→  Menu
ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ ဒငဆအဆိုရငင့် အနှိုပတွငငင့်တစင့်ပတွငငင့်ပတပငတတင Layer တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။
Move  Tool  ကအဆို  သဆိုသကြီးပပကကြီး  အကအိမောင့်ပကပတွအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင  အနှိုပတွငငင့်  Layer  ကအဆို  တစင့်ဘကင့်အထအိမောငငင့်
အရညွှလအဆိုကင့်ပင။

ပပကကြီးရငင့် Rotate Tool ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး အတငဒက Layer ကအဆို Click လဆိုပင့်ပင။ Rotate Dialog Box
အပခေါ်လအိမောပပကကြီး Layer ကအဆို Mouse နတ င 360 ဒကဂရက ဆတွတလရှညငင့်လအဆို ငရသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

GIMP: Free Select Tool
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အလအဆိုကင့်သငငင့်အနရအိမောကမသတွအိမောကြီးပပကဆအဆိုရငင့် Enter သအဆို ငအဟဆိုတင့် Rotate Dialog Box က Rotate 
Button ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ရပငပပက။

အနှိုပတွငငင့်  (၂)  ပတွငငင့်ကအန  (၃)  ပတွငငင့်ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငပပက။ အကယင့်၍  Layer  ရတ င  Size  ကအဆို  ပပငင့်ခမငင့်ရငင့်

GIMP: Rotate Tool

GIMP: Hiding Layer
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Layer  Scale Layer→  Menu ကအန လအဆိုသလအဆို ခမမသလအဆို ငခမတ ငလအဆို င ရပငအသကြီးတယင့်။  နအလူနအိမော
ရတ င  Layer Box  ထတကအဆို  သတအထအိမောကြီးကကညငင့်ပင။  Gradient Layer  အရရှ ငက အမကင့်လဆိုသကြီး ပဆိုသအလကြီး
ကအဆို  နရှအပင့်ပပကကြီးအအဖြေမအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  ပဆိုသအရှအိမော  အတငဒက  Layer  ကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအထအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငရ
ပငလအအငင့်အယင့်။

ရရရှအလအိမောတတငရလဒင့်ကအဆို  Save လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  .xcf Format နတ င သအအင့်ကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ JPG
သအဆို ငအဟဆိုတင့်  PNG Format  နတ င  လအဆိုခမငင့်ရငင့်အတအိမောင  File   Export  As...→  Menu ကအန
လအဆိုခမငင့်တတင Format နတ င Export လဆိုပင့်ယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Empathy – Instant Messaging
ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပခမငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်ကအတအိမောင Google Talk, Facebook Messenger တအဆို င
လအဆို  Instant Messaging  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Empathy  လအဆို င  အခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်
ပင။ Empathy ကအဆို Google, Facebook, Twitter, Flickr, AIM, Windows Live,
Yahoo  စသပအဖြေငငင့်  Instant Messaging Service Account  အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င  ခမအတင့်ဆကင့်ပပကကြီး
အသဆိုသကြီးပပမလအဆို ငရပငတယင့်။

Dash အရှအိမော Message လအဆို င ရအဆိုကင့်ရရှအိမောလအဆိုကင့်ရငင့် Empathy ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပင။

Empathy ပထအဆဆိုသကြီးအကကအအင့်အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးတတင  Account  အရရှအအသကြီးတတင
အတတွကင့်  Account  အသစင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်တတင  Online  Accounts  Dialog  Box  ကအဆို
အခဆိုလအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Empathy Messenger in Dash
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Facebook Account  နတ င  ခမအတင့်ဆကင့်ခမငင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်  စအိမောရငင့်ကြီးထတက  Facebook  ကအဆို  နရှအပင့်
လအဆိုကင့်ပပကကြီး ခဏအစအိမောငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ အခဆိုလအဆို Facebook ကအဆို Login ဝငင့်လအဆို ငရတတင Interface ရရရှအ
ပငလအအငင့်အယင့်။

Empathy: Online Accounts

Empathy: Facebook Account
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ကအဆိုယငင့်  Facebook  Account  နတ င  Login  ဝငင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး  ဆကင့်လကင့်အတအိမောငင့်ကြီးခသလအိမောတတင
Profile Information နတ င  Friend List ရယလူခတွငငင့်၊  Message အပကြီးပအဆို ငခတွငငင့် စတတငကအစစ္စအတတွကအဆို
ခတွငငင့်ပပမ အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Empathy  ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Facebook Friend  အတတွနတ င  Message  အတတွ
အပပနင့်အလရှနင့် အပကြီးပအဆို ငနအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Google Talk Account  ရရှအရငင့်လညင့်ကြီး ထပင့်အသ
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီး နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

နအလူနအိမောအရှအိမော ကကျွနင့်အတအိမောငင့်ရတ င Google Account အရအိမော Facebook Account ကအဆိုပင ခမအတင့်ဆကင့်
ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် Empathy က Google Friend အတတွအရအိမော Facebook Friend အတတွ ပင
စဆိုစညင့်ကြီးပပကကြီး Contact List အရှအိမော လအိမောပပအနပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဆကင့်သတွယင့်လအဆိုသလူရတ င အအညင့်ကအဆို
နရှအပင့်ပပကကြီး စတငင့်ဆကင့်သတွယင့်နအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အအပခေါ်  Status Bar  အရှအိမောလညင့်ကြီး စအိမောအအပင့်ပဆိုသ  Icon  အလကြီးတစင့်ခဆို နအလူနအိမောအရှအိမော ပပထအိမောကြီးသလအဆို တအဆိုကြီး
လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  အတငဒက  Icon  အလကြီးကအဆို  နရှအပင့်ပပကကြီး  ကအဆိုယငင့်ရတ င  Status  ကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Account အတတွကအန ထတွကင့်ခမငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး အတငဒကအနရအိမောအရှအိမော Offline ကအဆို အရတွကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

Empathy: Friend List
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Thumderbird – Email Program
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Email  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပလအဆိုပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော
Email  လအဆိုရရှအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  Thunderbird ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။  Ubuntu နတ င တစင့်
ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်လအိမောတတင Email ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Thunderbird ကအဆို ပထအဆဆိုသကြီးအကကအအင့်အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Email Account သစင့်အဆအိမောကင့်အလအိမောကြီး
အခဆိုလအဆို အအကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Thunderbird  in Dash

Thunderbird: Skip New Account
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Account သစင့်အအဆအိမောကင့်ပတ ကအဆိုယငင့်  Gmail Account နတ င ခမအတင့်ဆကင့်အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့် Skip
this  and  use  my  existing  email  ကအဆို  နရှအပင့်ရပငတယင့်။ အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော  Email
Account  Setting  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င  အတအိမောငင့်ကြီးခသလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  ကအဆိုယငင့်ရတ ငအအညင့်၊   Email
လအပင့်စအိမောနတ င  Email  Password  တအဆို ငကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး  Continue နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရပငအယင့်။
Thunderbird က လအဆိုအပင့်တတငစစင့်အဆကြီးအလှုအတတွ ပပမလဆိုပင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င ခဏအစအိမောငငင့်ရပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  ကကျွနင့်အတအိမောငင့်ရတ င  Email  လအပင့်စအိမောက  fairwayweb.com
Domain  နတ င  ပအဖြေစင့်အနအပအယငင့်  Gmail  Account  တစင့်ခဆိုပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Google  ထသက
ကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့် Domain နတ င အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်တတင ဝနင့်အဆအိမောငင့်အလှုကအဆို ယလူထအိမောကြီးလအဆို င gmail.com နတ င အဟဆိုတင့်
ပတ  ကအဆိုယငင့်  Domain  နတ ငကအဆိုယင့်  သဆိုသကြီးလအဆို ငရအနတအိမောပင။  အအအိမောကင့်အဖြေကင့်က  Option  နရှစင့်ခဆိုထတက
IMAP  ကအဆိုပတ  အရတွကြီးပပကကြီး  Done နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Gmail  ကအဆို  Thunderbird  ကအနတစင့်ဆငငင့်
စတငင့် အသဆိုသကြီးပပမလအဆို ငရပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

တစင့်ခဆိုသတအပပမရအရှအိမောက  Gmail  ရတ င  Setting  ထတအရှအိမော  IMAP  ကအဆိုအတအိမောင  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုပင
တယင့်။ အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး Gmail Account အတတွအရှအိမော အလအဆိုအအလမအိမောကင့်အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးအပကြီးအပအယငင့် ဟအဆိုကြီး

Thunderbird: Setting Up Gmail Account
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အရငင့်ကတညင့်ကြီးက Account  အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတအိမောဆအဆိုရငင့်အတအိမောင စစင့်အဆကြီးအပကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုပင တယင့်။
Gmail  ရတ င  Setting   Forwarding  and  POP/IMAP→  အရှအိမော အခဆိုလအဆို  IMAP  ကအဆို
Enable လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။

Thunderbird က Email အတတွကအဆို Download ရယလူထအိမောကြီးအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င အငင့်တအိမောနကင့် 
အရရှအခမအနင့်အရှအိမောလညင့်ကြီး Email အတတွကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆို င အဖြေတင့်လအဆို ငရနအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော  အလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  ဘယင့်ဘကင့်ပခအင့်ကြီးအရှအိမော  Inbox, Trash,  Sent Mail,  Spam

Gmail IMAP Setting

Thunderbird: Inbox
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စတတင  Folder  အတတွကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Inbox  ကအဆို  ဝငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  အအပခေါ်ဘကင့်အရှအိမော
Email စအိမောရငင့်ကြီးနတ င အအအိမောကင့်ဘကင့်အရှအိမော အရတွကြီးထအိမောကြီးတတင Email ရတ င Content ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမော  Sent Mail  ကအဆို  Tab  တစင့်ခဆိုနတ င အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် အအပခေါ်ဘကင့်
Tab Bar ထတအရှအိမော Sent Mail ကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Email  အပကြီးပအဆို ငလအဆိုရငင့်အတအိမောင  Toolbar  ထတက  Write ကအနတစင့်ဆငငင့်  အပကြီးပအဆို ငနအဆိုငင့်အရှအိမောပတပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

Gedit – Text Editor
Ubuntu  အရှအိမော  Windows Notepad  လအဆို  Text Editor  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး  ပငဝငင့်ပင
တယင့်။ Gedit လအဆို င အခခေါ်ပငတယင့်။ Notepad ထကင့် အအမအိမောကြီးကကကကြီးပအဆိုပပညငင့်စဆိုသအပအယငင့်  ရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးတတင
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုသအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသနတ ငပကင့်သကင့်ပပကကြီး  အထလူကြီးအပပအိမောစရအိမောအရရှအလရှပငဘလူကြီး။  ဒငအပ
အယငင့် Ubuntu အရှအိမော Setting အတတွ Configuration အတတွ အအမအိမောကြီးစဆိုက Text File အအနနတ င
သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးပင။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Configuration  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  ဒကပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို
လညင့်ကြီး အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ Gedit ရတ င Setting အခမအမ ငအအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပလအဆိုပငတယင့်။

ပထအဆဆိုသကြီးတစင့်ခဆိုကအတအိမောင  Side Panel  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  View  Side  Panel→  Menu

Gedit with Side Panel
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ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး  Side Panel  ကအဆိုအအဖြေတွငငင့်အပအတင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Side Panel  ရတ င အအအိမောကင့်နအိမောကြီး
အရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်ပဆိုသနတ င  Directory  ပဆိုသနရှစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်ပဆိုသအလကြီးကအဆို  နရှအပင့်ထအိမောကြီးရငင့် လကင့်ရရှအအဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင
အဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို  ပပအပကြီးပငတယင့်။  နအလူနအိမောအရှအိမောလအဆို  Directory  ပဆိုသအလကြီးကအဆို  နရှအပင့်ထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင
Directory  Structure  ကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအနအရှအိမောပင။  ဒကအတအိမောင  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အဖြေတွငင့်လအဆိုရငင့်  File
Manager ကအဆို သပင့်သပင့်သတွအိမောကြီးအနစရအိမောအလအဆိုအတအိမောငပတ ဒက  Side Panel ကအန အလတွယင့်တစင့်ကလူ
အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Setting အတတွ သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Edit  Preferences→  Menu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးပင။
အခဆိုလအဆို Preferences Dialog Box ကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အဖြေတင့်ရလှုအလငလအိမောရတအိမော လတွယင့်ကလူအစအဖြေအဆို င  Line numbers  အတတွအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသငငင့် ပင
တယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  “Display  line  numbers”  Option  ကအဆို  Check  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးသငငင့်
ပငတယင့်။

“Enable  text  wrapping”  Option  ကအဆိုအတအိမောင  စကတညင့်ကြီးက  Check  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပပကကြီး
ပအဖြေစင့်ပငလအအငင့်အယင့်။  Text wrapping Option အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့် စအိမောအကကအိမောငင့်ကြီးသအပင့်ရရှညင့်လအဆို င  Text
Editor  Screen  နတ င  အဆန ငင့် တတငအခင   နရှစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးခတွတအအဖြေအိမောင့်ပပပငလအအငင့်အယင့်။   အရတွကြီးအထအိမောကြီးရငင့်

Gedit Preferences: View Section
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အတအိမောင စအိမောအကကအိမောငင့်ကြီးကရရှညင့်အနရငင့်လညင့်ကြီး တစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးတညင့်ကြီး အရရှညင့်ကကကကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအနအရှအိမောပင။
“Highlight  current  line”  Option  ကအဆို  Check  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးရငင့်၊  လကင့်ရရှအ  Cursor
အရအိမောကင့်အနတတငလအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  ပအငင့်သအိမောအအအိမောငင့်  Highlight  လဆိုပင့်ပပကကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
“Highlight  matching  brackets”  Option  ကအဆို  Check  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင
ဝအဆိုကင့်ကတွငင့်ကြီး၊  အလကြီးအထအိမောငငင့်ကတွငင့်ကြီး၊  တတွန ငင့် ကတွငင့်ကြီး  စတတင  ကတွငင့်ကြီးအအဖြေတွငငင့်အပအတင့်အတတွအရှအိမော  အအဖြေတွငငင့်
သအဆို ငအဟဆိုတင့်  အပအတင့်ကအဆို  အရတွကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်   သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  တတွတအဖြေကင့်အအဖြေတွငငင့်  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  အပအတင့်ကအဆို
ပအငင့်သအိမောအအအိမောငင့် အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွအအဆို င  Check
လဆိုပင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Preferences Dialog Box  အအပခေါ်နအိမောကြီးက  Tab  အတတွထတက  Editor  ကအဆို  အရတွကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်
အခဆိုလအဆို Option အတတွကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Gedit  ကအဆို  ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီး  Text  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  စကအသအဖြေအဆို ငသအိမောအက ပရအဆိုဂရအင့်  Code  အတတွ  စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်ပင
အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အခဆို  Editor  အရှအိမောအတတွ ငအနရတတင   Option  အတတွက  Code  အတတွ အရကြီး
သအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်နတ င   Code  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်  အအရကြီးပငတတင   Option  အတတွပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ 

Gedit Preferences: Editor Section 
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Tab width  ရတ င  အလူလတနင့်အဖြေအဆိုကြီး  8 ပအဖြေစင့်အနပငလအအငင့်အယင့်။  အဓအပပငယင့်က  Keyboard  က  Tab
Key  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Space (၈)  ခဆိုစအိမောအနရယလူအပကြီးသတွအိမောကြီးအယငင့်  သအဘအိမောပင။  8 က အမအိမောကြီး
လတွနင့်ကြီးပငတယင့်။  4 အလအိမောကင့် အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ ငလညင့်ကြီး  2 အလအိမောကင့်ပတ ထအိမောကြီး
တကင့်ကကပငတယင့်။

“Enable automatic Indention” Option ကအဆိုလညင့်ကြီး Check လဆိုပင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။
ဒကအတအိမောငအရှ Code အတတွ Indent လဆိုပင့်တတငအလဆိုပင့်ကအဆို လအဆိုငင့်ကြီးတအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောလအဆိုကင့်လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို င အလအဆိုအတအိမောင
ပတ Text Editor က လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

“Create a backup copy” Option ကအဆိုအတအိမောင ပအဖြေမတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ အဟဆိုတင့်ရငင့် အဖြေအဆိုငင့်
တစင့်ခဆိုကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်တအဆိုငင့်ကြီး အအရကြီးကကကကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့် ဟဆိုတင့်ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့်ဟဆိုတင့်  Backup အဖြေအဆိုငင့် အလအဆို
အအလမအိမောကင့် အဆအိမောကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် အခမအနင့်ကကအိမောလအိမောတအိမောနတ ငအအမ  Backup အဖြေအဆိုငင့်အတတွ
ပတွထ လအိမောတကင့်ပငတယင့်။  တစင့်ကယင့်အအရကြီးကကကကြီးတတင  အဖြေအဆိုငင့်ဆအဆိုရငင့်  သလူရတ င  Auto  Backup  ကအဆို
အအိမောကြီးကအဆိုကြီးအအနပတ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ဂရဆိုတစင့်စအဆိုကင့် Backup လဆိုပင့်ပပကကြီးပပငင့်တအိမောက ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။

GoldenDict – Dictonary Lookup Program
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Dictionary Lookup  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတင  GoldenDict  အအကကအိမောငင့်ကြီး
အအဖြေအိမောင့်ပပလအဆိုပငတယင့်။  GoldenDict  ကအတအိမောင  Ubuntu  နတ ငအတလူတစင့်ခငတညင့်ကြီး  အပငပငဘလူကြီး။
Software Center ကတစင့်ဆငငင့် ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။

GoldenDict  ဟအိမော  Lookup  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုသအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  စကအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွရတ င
အဓအပပငယင့်အဖြေတွငငင့်ဆအဆိုခမကင့်အတတွကအဆို  ရရှအိမောအပကြီးနအဆိုငင့်အပအယငင့်   အဓအပပငယင့်အဖြေတွငငင့်ဆအဆိုခမကင့်အတတွပငဝငင့်တတင  အဘအ
ဓအိမောနင့်အတတွ၊  စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအတတွအတအိမောင  သလူနတ ငအတလူ  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်လအိမောအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။
ကအဆိုယင့်လအဆိုခမငင့်တတင အဘအဓအိမောနင့်၊ စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအတတွကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ ဥပအအိမော -
အဂသင်္ကေလအပင့်စအိမောအဘအဓအိမောနင့်၊ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအဘအဓအိမောနင့်၊ အဒသဆအဆိုငင့်ရအိမောစတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီး၊ စကအသအရကြီးရအိမောအဘအ
ဓအိမောနင့် စသပအဖြေငငင့် နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမလအဆို င ရပငတယင့်။

ဒငအကကအိမောငငင့်  GoldenDict  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးတအိမောနတ င  တနင့်ကြီးသဆိုသကြီးလအဆို င  ရဥကြီးအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။
အငင့်တအိမောနကင့်က  အဘအဓအိမောနင့်အဖြေအဆိုငင့်၊  စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအတတွ  ရယလူပပကကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငအသကြီးတယင့်။
အဘအဓငနင့်အတတွအထညငင့်ရအသကြီးခငင့်  အငင့်တအိမောနကင့်စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးပအဖြေစင့်တတင  Wikipedia  နတ ငအတအိမောင
ခမအတင့်ဆကင့် အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အငင့်တအိမောနကင့်အဆကင့်အသတွယင့်ရရှအအနရငင့် စအိမောလဆိုသကြီးတစင့်လဆိုသကြီးကအဆို
ရရှအိမောလအဆိုကင့်တတငအခင အခဆိုလအဆို သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော Wikipedia Article ကအဆို ရယလူအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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အဘအဓအိမောနင့်၊  စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအတတွ  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  အနအိမောကင့်ထပင့်  လလူသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင
Dictionary  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်တတင  Babylon  က အခအတငအပကြီးထအိမောကြီးတတင  အဘအဓအိမောနင့်၊  စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီး
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမော Download လဆိုပင့်ယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.babylon.com/free-dictionaries/

ဘအိမောသအိမောစကအိမောကြီးနတ ငပကင့်သကင့်တတင  အဘအဓအိမောနင့်အတတွ သအိမောအက၊ ကမနင့်ကြီးအအိမောအရကြီး၊ နညင့်ကြီးပညအိမော၊ အအဖြေမအိမောင့်
အပအဖြေအရကြီး၊  အစအဆိုကြီးရ၊  အအိမောကြီးကစအိမောကြီး၊  သအပပသ၊  လလူအလှုအရကြီး၊  စကကြီးပတွအိမောကြီးအရကြီး၊  စသပအဖြေငငင့်  ကဏ္ဍစဆိုသအတတွကင့်
အဘအဓအိမောနင့်နတ င စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအပငငင့်ကြီးအမအိမောကြီးစတွအိမောထတက နရှစင့်သကင့်ရအိမောအရတွကြီးယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Download
ရယလူထအိမောကြီးတတင  အဘအဓအိမောနင့်နတ င  စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Folder  တစင့်ခဆိုနတ င  စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်
ပငတယင့်။ 

GoldenDict  ရတ င  Edit   Dictionaries...→  Menu  ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  အခဆိုလအဆို
Dictionary အတတွ စကအသနအဆိုငင့်တတင Dialog Box တစင့်ခဆိုကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။ Files Tab ထတက
Add... Button  ကအဆို  နရှအပင့်ပပကကြီး  Dictionaries  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင
Folder ကအဆို အရတွကြီး အပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ 
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Dictionary  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်  အရတွကြီးစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။  Folder  ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်
GoldenDict  က အတငဒက  Folder  ထတအရှအိမော ရရှအသအမ  Dictionary  အဖြေအဆိုငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  Folder  ထတကအဆို  အနအိမောကင့်ထပင့်  Dictionary  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  ထပင့်ထညငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး
ထညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အအပပအိမောငင့်ကြီးအလတတစင့်ခဆိုလဆိုပင့်တအဆိုငင့်ကြီး  Rescan  now ဆအဆိုတတင  Button  ကအဆို
နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ GoldenDict  က Folder ကအဆို အနအိမောကင့်တစင့်အခငကင့်ထပင့်စစင့်ပပကကြီး  Folder
ထတအရှအိမော Dictionary အတတွတအဆိုကြီးလအိမောရငင့် ထပင့်ထညငင့်အပကြီးပငအသကြီးတယင့်။

အဂသင်္ကေလအပင့်  <=> ပအနင့်အအိမော  အဘအဓအိမောနင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမောရရှအိမောပပကကြီး  ဒကနညင့်ကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အရငင့်က အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးခတငတတင  StarDict  လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို
ရရှအပငတယင့်။ အခဆိုလညင့်ကြီး Ubuntu Official Repo ထတအရှအိမော ရရှအအနအသကြီးလအဆို င  Install လဆိုပင့်အယင့်
ဆအဆိုရငင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  StarDict ကအဆို အရကြီးသအိမောကြီးသလူအတတွက ဆကင့်လကင့် အဆငငင့်
ပအမြှငငင့်တငင့်ပခငင့်ကြီး အလဆိုပင့်အတအိမောငလအဆို င သလူ ငအစအိမောကြီးသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်အယငင့်  GoldenDict ကအဆို အပခအိမောကြီး ပရအဆိုဂရအင့်အအိမော
တတွက အဖြေနင့်တကကြီးခတငကကတအိမောပင။  GoldenDict  နတ င  StarDict  တအဆို င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသအတတွ  အအတအိမောင့်
အမအိမောကြီးအမအိမောကြီးတလူသလအဆို  StarDict  အတတွကင့် ရညင့်ရတွယင့်ထအိမောကြီးတတင  Dictionary  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  လညင့်ကြီး
GoldenDict  အရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  အဂသင်္ကေလအပင့်  <=> ပအနင့်အအိမော အဘအဓအိမောနင့်အတတွကအဆို အငင့်တအိမော
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နကင့်အရှအိမော ရရှအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  StarDict Format  နတ င  အပကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ကအစစ္စအရရှအပငဘလူကြီး။ ရယလူ
ပပကကြီး GoldenDict အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Dictionaries Dialog Box  ရတ င  Tab  အတတွထတအရှအိမောကကညငင့်ရငင့်  Wikipedia  နတ င  Websites
ဆအဆိုတတင Tab အတတွကအဆို အတတွ ငနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အငင့်တအိမောနကင့်အဘအဓအိမောနင့်အတတွကအဆို စကအသလအဆိုရငင့် အတငဒက Tab
အတတွကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Dictionaries Tab  အရှအိမောအတအိမောင လကင့်ရရှအ  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင
အဘအဓအိမောနင့်၊ စတွယင့်စဆိုသကမအင့်ကြီးစအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အခဆိုလအဆို ကကညငင့်ရလှုစကအသလအဆို င ရပငတယင့်။

Dictionary  အတတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးပပကဆအဆိုရငင့် စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငပပက။ နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမော  hEnglish
လအဆို ငအခခေါ်တတင အဂသင်္ကေလအပင့်အဘအဓအိမောနင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီး ပငတယင့်။ 

အခဆိုခမအနင့်အရှအိမော  Search Box ထတ အဓအပပငယင့်သအလအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆို ရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  hEnglish
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အဘအဓအိမောနင့်ထတက  အဓအပပငယင့်အဖြေတွငငင့်ဆအဆိုခမကင့်အတတွကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ပဆိုသအရှအိမော  အမအိမောကြီးပပ
ထအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော  Wikipedia  Icon  ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး  Deactivate  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။
ဒငအကကအိမောငငင့်  အဓအပပငယင့်အတတွရရှအိမောရငင့်  Wikipedia  အရှအိမောအရရှအိမောအတအိမောငပတ  hEnglish  အဘအဓအိမောနင့်ထတက
ရရှအိမောအအဖြေတွအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

GoldenDict အရှအိမော Pop-up လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်လညင့်ကြီး ပငဝငင့်ပငတယင့်။ အညင့်သညငင့်ပရအဆိုဂရအင့်အရှအိမော
အဆအဆို စအိမောလဆိုသကြီးအတတွကအဆို Select လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အတငဒကစအိမောလဆိုသကြီးရတ င အဓအပပငယင့်ကအဆို  Popup Window
နတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးတတင  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ စအိမောလဆိုသကြီးတစင့်လဆိုသကြီးရတ င  အဓအပပငယင့်ကအဆို  သအခမငင့်ရငင့်
GoldenDict ကအဆို သတွအိမောကြီးအဖြေတွငငင့်ပပကကြီးရရှအိမောအနအဖြေအဆို ငအလအဆိုအတအိမောငပတ စအိမောလဆိုသကြီးကအဆို  Select လဆိုပင့်ယဆိုသနတ င အဓအပပငယင့်
သအရတတငအတတွကင့် အအတအိမောင့်အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်တစင့်ခဆိုပင။

ပဆိုသအရှအိမောအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့် Firefox Browser ထတအရှအိမော “kind” ဆအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးအလကြီးကအဆို Select
လဆိုပင့်လအဆိုကင့်လအဆို င  အတငဒကစအိမောလဆိုသကြီးရတ င  အဓအပပငယင့်
ကအဆို  GoldenDict က Popup နတ င အအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  အနရအိမောအရှအိမော   ခဆိုနကလအဆိုပတ
Wikipedia ကအဆို Deactivate လဆိုပင့်ထအိမောကြီး
တအိမောကအဆို အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

GoldenDict: Scan Popup

GoldenDict Menu
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Popup နတ ငပကင့်သကင့်တတင  Setting အတတွစကအသနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Edit  Preferences→  Menu
ကအဆို နရှအပင့်ရပငတယင့်။ အခဆိုလအဆို Preferences Dialog Box တစင့်ခဆိုကအဆို ရရရှအပငလအအငင့်အယင့်။

Scan Popup Tab ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး “Enable scan popup functionality” ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီး
ရပငတယင့်။  သလူ ငအအအိမောကင့်က “Start  with  scan  popup turned  on”  ကအဆိုအရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်
GoldenDict  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်တအိမောနတ င  Popup  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်  စတငင့်ရရရှအအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
GoldenDict Status Bar Menu  ထတက  Scan Popup  ကအဆို  Check  လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို င  အလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။ “Only show popup when all-selected keys are kept pressed”
Option  ကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်၊  စအိမောလဆိုသကြီးအတတွကအဆို  Select  လဆိုပင့်ယဆိုသနတ င  Popup  အအအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောငပတ
သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတင Key အတတွကအဆိုနရှအပင့်အတအိမောငအရှသအိမော Popup ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
အပခအိမောကြီးအသဆိုသကြီးဝငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်အအပအအိမောကင့်အအမအိမောကြီး ကမနင့်ရရှအပငအသကြီးတယင့်။  Video Edition  နတ င
3D Rendering  လအဆို  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီး  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော
နယင့်ပယင့်အရှအိမော ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူပအဖြေစင့်အဖြေအဆို င လအဆိုနအဆိုငင့်အပအယငင့် အပခအိမောကြီးအအပခခသ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွပအဖြေစင့်တတင Web
Browser တအဆို င  Media Player တအဆို ငလအဆို င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆိုအတအိမောင ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အလငလအိမော အသဆိုသကြီးပပမ
လအဆို ငရနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။  ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  အပခအိမောကြီးအပအဖြေစင့်အအနလအဆိုအပင့်ခမကင့်လအဆို င  အပပအိမောလအဆို ငရတတင  ပအနင့်အအိမောစအိမော
အဖြေတွန ငင့် နတ င စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အတတွ  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပဆိုသကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

GoldenDict:  Scan Popup Settings



“ Believe you can and you're halfway there. ”

– Theodore Roosevelt
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အခနင့်ကြီး (၇) – Setting Up Myanmar Language
ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် နရှငငင့် စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမ ပဆိုသ

Ubuntu ကအဆို  Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်စဉင့်ကတညင့်ကြီးက ပအနင့်အအိမောစအိမောအတတွ အရကြီးလအဆို ငအဖြေတင့်လအဆို ငရတတင အဖြေတွန ငင့် နတ င
စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အတတွ တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Firefox Web Browser ကအဆို
အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး Myanmar Wikipedia Website ပအဖြေစင့်တတင my.wikipedia.org ကအဆို သတွအိမောကြီးကကညငင့်
ပင။ တစင့်ပခအိမောကြီးဘအိမော Setting အရှ ထပင့်လဆိုပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပတ ပအနင့်အအိမောစအိမောအတတွကအဆို အဖြေတင့်ရလှုအလငလအိမောလအဆို င
ရ တအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

အဖြေတင့်လအဆို ငရအနအပအယငင့်  အရကြီးလအဆို ငအတအိမောငအရအသကြီးပငဘလူကြီး။  ပအနင့်အအိမောစအိမောအရကြီးသအိမောကြီးနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်
ကအဆို  Setup  လဆိုပင့်အပကြီးရပငဥကြီးအယင့်။  Screen  ရတ င  အအပခေါ်ဘကင့်က  Status Bar  အရှအိမော  En လအဆို င
အအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင Text Entry Icon အလကြီးကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

Myanmar Wikipedia in Firefox Web Browser

http://my.wikipedia.org/
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အပခေါ်လအိမောတတင Menu ထတက Text
Entry  Settings ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီး
လအဆိုကင့်ရငင့်  ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပ
ထအိမောကြီးသလအဆို  Setting  Dialog
Box  တစင့်ခဆိုကအဆို  ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  Input  Source  List
ထတအရှအိမော English (US) ဆအဆိုပပကကြီး ရရှအ
အနတအိမောကအဆို အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပအနင့်အအိမောစအိမောရအဆိုကင့်စနစင့် ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် အအအိမောကင့်ကနအလူနအိမောအရှအိမော နသပငတင့်စဉင့်တပင့်ပပ
ထအိမောကြီးတတငအတအဆိုငင့်ကြီး ပထအဆဆိုသကြီး  + Button  အလကြီးကအဆို  နရှအပင့်ရပငတယင့်။ အပခေါ်လအိမောတတင  Language
စအိမောရငင့်ကြီးထတကအန Burmese အရတွကြီးအပကြီးပပကကြီး  Add Button ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်ရပငပပက။

Status  Bar  ထတက  Text  Entry  Menu  အရှအိမော  Burmese  ဆအဆိုတတင  Menu
တစင့်ခဆိုတအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်သလအဆို၊ လကင့်ရရှအ  Text Entry Setting ရတ င  Input Source Box ထတ
အရှအိမောလညင့်ကြီး  အလူလက  English  (US)  တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးရရှအရအိမောကအန၊  Burmese  ဆအဆိုတတင  Entry
တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Text Entry Menu

Text Entry Settings
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Text  Entry  Menu  ကအန  Burmese  အရတွကြီးပပကကြီး  ပအနင့်အအိမောလကင့်ကတွကင့်နတ င  ပအနင့်အအိမောစအိမောအတတွ
စတငင့် အရကြီးသအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Keyboard Shortcut အအနနတ င Super + Space ကအဆို
အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး အဂသင်္ကေလအပင့်လကင့်ကတွကင့်နတ င  ပအနင့်အအိမောလကင့်ကတွကင့် အပပနင့်အလရှနင့်အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။
အတငဒက  Shortcut  ကအဆို  တစင့်ပခအိမောကြီးတစင့်ခဆိုနတ င  အပပအိမောငင့်ကြီးခမငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး  အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။
လကင့်ရရှအ  Super+Space  လအဆို င  အအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင  Text Box  ကအဆို  Click  တစင့်ခမကင့်နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး
သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင  Shortcut  (ဥပအအိမော  -   Ctrl  +  Shift)  ကအဆို  ဆကင့်နရှအပင့်အပကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်
လကင့်ကတွကင့်အပပအိမောငင့်ကြီးတတင Shortcut ကအဆို ပပငင့်ဆငင့် သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အစအိမောအစအိမောကအဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင  Myanmar Wikipedia ရတ င  Search box ထတအရှအိမော ပအနင့်အအိမောလအဆို ရအဆိုကင့်
ပပကကြီး ရရှအိမောအအဖြေတွစအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

ပအနင့်အအိမောလကင့်ကတွကင့်ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် Status Bar ထတက Text Entry Icon အနရအိမော

Text Entry Settings: Burmese in Input Sources

Searching in Myanmar Wikipedia
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အရှအိမော My လအဆို င အပပအိမောငင့်ကြီးပပကကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို သတအပပမပင။ 

ပအနင့်အအိမောစအိမောလဆိုသကြီးအတတွရတ င  လကင့်ကတွကင့် အအနအထအိမောကြီးကအဆို  သအရရှအလအဆိုရငင့်အတအိမောင  Text  Entry Menu
ကအနပတ Keyboard Layout Chart ကအဆို အရတွကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် အလငလအိမောအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Gedit  Text  Editor  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး  အရကြီးသအိမောကြီးစအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  တစင့်ပခအိမောကြီး
ဘအိမောအရှ ထပင့်အရတွကြီးအနစရအိမောအလအဆိုပတ စတငင့်အရကြီးသအိမောကြီးအသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်အနတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Keyboard Layout Chart

Myanmar Text Display in Gedit
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ပအနင့်အအိမောစအိမောအတတွအအဖြေအိမောင့်ပပအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Ubuntu  နတ ငအတလူ  ပငဝငင့်လအိမောတတင  အဖြေတွန ငင့် ကအဆို  Padauk  Font
(ပအအတအိမောကင့်) လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် LibreOffice Writer လအဆိုပရအဆိုဂရအင့်အမအမကြီးအရှအိမော ပအနင့်အအိမော
စအိမောအတတွကင့် အဖြေတွန ငင့် အရတွကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုလအိမောရငင့်  Padauk ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပအအတအိမောကင့်အပပငင့်  တစင့်ပခအိမောကြီးအဖြေတွန ငင့် အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အဖြေတွန ငင့် အတတွ  ရယလူ
နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် အလူရငင့်ကြီး Website လအပင့်စအိမောစအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

Myanmar3 - https://myanmar3source.googlecode.com/
Tharlon - https://tharlon-font.googlecode.com/
Yunghkio - https://sites.google.com/site/saiddzone/yunghkio
WinUniInnwa - http://www.myanmars.net/unicode/
Parabaik - http://www.parabaik.info/
MyMyanmar - http://mymyanmar.net/Download.php

Website  တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးစကကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး  အလူရငင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူအပကြီးထအိမောကြီးတတင  အဖြေတွန ငင့် အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  ရယလူနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ အဖြေတွန ငင့် အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို တစင့်အနရအိမောတညင့်ကြီးအရှအိမော တစင့်စဆိုတစင့်စညင့်ကြီးထတ လအဆိုခမငင့်ရငင့်အတအိမောင ဒက Zip
အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Download  လဆိုပင့်ယလူလအဆိုကင့်ပင။  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် အတတွကအဆို  ကကအမတငင့်  စဆိုစညင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

http://eimaung.com/  u4urc/  mm-fonts.zip

Myanmar Text in LibreOffice Writer

http://eimaung.com/u4urc/mm-fonts.zip
http://eimaung.com/u4urc/mm-fonts.zip
http://eimaung.com/u4urc/mm-fonts.zip
http://mymyanmar.net/Download.php
http://www.parabaik.info/downloads/Parabaik20080421.ttf
http://www.myanmars.net/unicode/
https://sites.google.com/site/saiddzone/yunghkio
https://tharlon-font.googlecode.com/files/Tharlon-Regular.ttf
https://myanmar3source.googlecode.com/files/mm3-multi-os(16-08-2011).ttf


Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၇) – Setting Up Myanmar Language 129

အဖြေတွန ငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးရတအိမောက အခကင့်ပငဘလူကြီး  Download  ရယလူထအိမောကြီးတတငအဖြေတွန ငင့် အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Font
Viewer ပရအဆိုဂရအင့်ပတွငငင့်လအိမောတတငအခင Install Button ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

ထညင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတငအဖြေတွန ငင့် အတတွကအဆို   Ubuntu  က  /home/[user]/.local/share/
fonts/ Folder  ထတအရှအိမော  သအအင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Download  ရယလူ
ထအိမောကြီးတတင အဖြေတွန ငင့် အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အတငဒက  Folder ထတအရှအိမော ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်သတွအိမောကြီးထညငင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး Install
လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုတတငအဖြေတွန ငင့် အဖြေအဆိုငင့်အတတွ အမအိမောကြီးတယင့်ဆအဆိုရငင့် တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး Install နရှအပင့်အနအယငင့်အစအိမောကြီး
အကဆိုနင့်လဆိုသကြီးကအဆို  တစင့်ခငတညင့်ကြီးကလူကြီးယလူပပကကြီး  fonts Folder  ထတထညငင့်လအဆိုကင့်တအိမောက ပအဆိုပအနင့်ပင

Myanmar3 Font in Font Viewer

File Manager: Fonts Folder
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တယင့်။ အရငင့်က တစင့်ကကအအင့်အရှ  အဖြေတွန ငင့်  Install  အလဆိုပင့်အဖြေလူကြီးအသကြီးရငင့်  fonts Folder  လညင့်ကြီး
ရရှအဥကြီးအရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးရပငတယင့်။ .local Folder ဟအိမော
Hidden အဖြေအဆိုငင့်ပအဖြေစင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောကအဆိုအတအိမောင သတအပပမပင။ File Manager အရှအိမော Ctrl + H နရှအပင့်ပပကကြီး
Hidden အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးအရှ .local Folder ကအဆို ပအငင့်ရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်
ထပင့်  သတအပပမရအရှအိမောကအတအိမောင၊  .local Folder  ထတအရှအိမော  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  ထပင့်ထညငင့်ထအိမောကြီးတတင
အဖြေတွန ငင့် အတတွပတ ရရှအတအိမောပင။ Ubuntu နတ ငအတလူပငလအိမောတတင  System Font အတတွအရရှအပငဘလူကြီး။ Ubuntu
နတ ငအတလူပင လအိမောတတငအဖြေတွန ငင့် အတတွက /usr/share/fonts/ ဆအဆိုတတင  Folder ထတအရှအိမော ရရှအအနအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Non-Unicode Fonts
Ubuntu နတ ငပငဝငင့်လအိမောတတင Padauk အဖြေတွန ငင့် ဟအိမော ယလူနကကဆိုဒင့်အဖြေတွန ငင့် တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Myanmar3,
Tharlon   စတတငအဖြေတွန ငင့် အတတွဟအိမောလညင့်ကြီး ယလူနကကဆိုဒင့်အဖြေတွန ငင့် အတတွပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အဂသင်္ကေလအပင့်အဖြေတွန ငင့် အတတွအရှအိမော
Arial, Times New Roman, Georgia, Tahoma  စသပအဖြေငငင့်  အဖြေတွန ငင့် အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။
ဒငအပအယငင့်  Arial  အဖြေတွန ငင့် အသဆိုသကြီးပပမအရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးတတငစအိမောကအဆို  Times  New Roman  နတ င  အဖြေတင့်
ရငင့်လညင့်ကြီး အဖြေတင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ စအိမောလဆိုသကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသ အနညင့်ကြီးငယင့် ကတွအိမောသတွအိမောကြီးအပအယငင့် စအိမောအတတွအအိမောကြီး
လဆိုသကြီးကအတအိမောင အတလူတလူပတပအဖြေစင့်အရှအိမောပင။ အလအိမောကြီးတလူပတ ပအနင့်အအိမောယလူနကကဆိုဒင့်အဖြေတွန ငင့် အတတွအရှအိမောလတ  Padauk နတ င
အရကြီးထအိမောကြီးတတငစအိမောကအဆို  Myanmar3  နတ ငအဖြေတင့်လအဆို ငရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Myanmar3  နတ ငအရကြီး ထအိမောကြီး
တတင စအိမောကအဆိုလညင့်ကြီး Tharlon အဖြေတွန ငင့် သဆိုသကြီးပပကကြီးအဖြေတင့်ရငင့် အဖြေတင့်လအဆို ငရအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ယလူနကကဆိုဒင့်အဟဆိုတင့်တတင အပခအိမောကြီးပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် အတတွလညင့်ကြီး ရရှအပငအသကြီးတယင့်။  Desktop Publishing
အရှအိမော အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  Win Innwa လအဆို အဖြေတွန ငင့် အတတွနတ င အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမောအသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  Zawgyi-
One  တအဆို ငလအဆို  အဖြေတွန ငင့် အမအမကြီးအတတွ  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Padauk  နတ င  အရကြီးထအိမောကြီးတတငစအိမောကအဆို   Zawgyi-One
နတ ငအဖြေတင့်လအဆို ငရအရှအိမော အဟဆိုတင့်သလအဆို၊  Zawgyi-One နတ င အရကြီးထအိမောကြီးတတငစအိမောကအဆို  Myanmar3 နတ င အဖြေတင့်
လအဆို ငရအရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  အသဆိုသကြီးပပမ ထအိမောကြီးတတင  Encoding  နညင့်ကြီးစနစင့်အတတွ အတလူတတငအတတွကင့်
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Win Innwa လအဆို အဖြေတွန ငင့် အတတွကင့်အတအိမောင အထလူကြီးအပပအိမောစရအိမောအရရှအပငဘလူကြီး။  အဖြေတွန ငင့် ကအဆို အထကင့်အရှအိမော အပပအိမော
ခတငတတင  နညင့်ကြီးအတတွအတအဆိုငင့်ကြီး  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးစတငင့်အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပငပပက။ စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အတတွ ထပင့်
ထညငင့်အဖြေအဆို င  အလအဆိုပငဘလူကြီး။ အဂသင်္ကေလအပင့်လကင့်ကတွကင့်နတ ငပတ ရအဆိုကင့်ရပငတယင့်။  LibreOffice Writer  လအဆို
ပရအဆိုဂရအင့်ထတအရှအိမောသအိမော အဖြေတွန ငင့် ကအဆို Win Innwa လအဆို င အရတွကြီးအပကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။

Zawgyi-One အတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင အဖြေတွန ငင့် အရအိမောစအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်ပင ထပင့်ထညငင့်အပကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုပငတယင့်။
Ubuntu  အရှအိမော  Zawgyi-One  ပငဝငင့်လအိမောပခငင့်ကြီးအရရှအတတငအတတွကင့် ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရ
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ပငအယင့်။ ဒကက Ubuntu စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးသလူ ပအနင့်အအိမောပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွ အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင Zawgyi-
One Installer တစင့်ခဆို Launchpad အရှအိမော PPA အအနနတ င ရရှအပငတယင့်။

https://launchpad.net/~zawgyi-kb

ဒငအပအယငင့် အတငဒက  PPA ကအဆို  Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် စကင့်ထတအရှအိမောရရှအအနတတင ပအနင့်အအိမောစအိမောလကင့်ကတွကင့်
ကအဆို  Zawgyi-One  နတ င  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးလအဆိုကင့်အရှအိမောပင။  ဟအဆိုကြီးအရငင့်ကအတအိမောင  အဆငင့်အပပပငတယင့်၊
Ubuntu အရှအိမော ပငတတင ပအနင့်အအိမောစအိမောလကင့်ကတွကင့်က အအရှနင့်တတငအတတွကင့်၊ အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပစင့်လအဆိုကင့်တအိမော ပအဆို
အကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။  အခဆိုအတအိမောင  Ubuntu  နတ ငပငလအိမောတတင  စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အအရှနင့်  ရရှအအနလအဆို င   ဒကလအဆို
အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးပပစင့်တအိမော အအကအိမောငင့်ကြီးပငဘလူကြီး။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Zawgyi-One ကအဆို သကကြီးပခအိမောကြီး လကင့်ကတွကင့်
တစင့်ခဆိုအအနတတင ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

ပထအဆဆိုသကြီးအအနနတ င  လအဆိုအပင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Zip  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  ဒကလအပင့်စအိမောအရှအိမော
Download ရယလူလအဆိုကင့်ပင။

http://eimaung.com/u4urc/zg-xkb.zip

ရရရှအလအိမောတတင Zip အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Extract လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် evdev.xml, ZawgyiOne2007
.ttf နတ င zg ဆအဆိုတတင အဖြေအဆိုငင့်သဆိုသကြီးခဆိုပငဝငင့်လအိမောတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

ZawgyiOne2007.ttf ဆအဆိုတတင  အဖြေတွန ငင့် အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အရငင့်အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပင။
ကမနင့်အဖြေအဆိုငင့်နရှစင့်ခဆိုကအတအိမောင  Zawgyi-One  စအိမောရအဆိုကင့်စနစင့်အတတွကင့်  လအဆိုအပင့်တတင  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ zg ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော [u = က] [c = ခ] [* = ဂ] စသပအဖြေငငင့် Keyboard က Key

File Manager: Zawgyi-One Text Entry Resources

http://eimaung.com/u4urc/zg-xkb.zip
https://launchpad.net/~zawgyi-kb
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အတတွကအဆို  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  ပအနင့်အအိမောအကက္ခရအိမောနတ င  တတွတအဖြေကင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတင  သတင့်အရှတင့်ခမကင့်အတတွ  ရရှအပင
တယင့်။  Symbol  အဖြေအဆိုငင့်လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  evdev.xml ထတအရှအိမောအတအိမောင  တရဆိုတင့်စအိမောဆအဆိုရငင့်
ဘယင့်  Symbol  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုသဆိုသကြီးရအယင့်၊  ဂမပနင့်စအိမောဆအဆိုရငင့်  ဘယင့်  Symbol  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုသဆိုသကြီးရအယင့်၊
ပအနင့်အအိမောစအိမောဆအဆိုရငင့်  ဘယင့်  Symbol  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုသဆိုသကြီးရအယင့်  စတတငသတင့်အရှတင့်ခမကင့်အတတွရရှအပငတယင့်။
Zawgyi One ဆအဆိုရငင့် zg Symbol အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို သဆိုသကြီးပငလအဆို င ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Keyboard က Ctrl + Alt + T ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး  Terminal  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။
Terminal  ပတွငငင့်လအိမောတတငအခင  sudo nautilus လအဆို ငရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး  Nautilus  File
Manager  ကအဆို  Super User  အအနနတ ငအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ ပပကကြီးရငင့်  zg အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  /usr/share/
X11/xkb/symbols/ Directory ထတကအဆို ကလူကြီးထညငင့်လအဆိုကင့်ပင။ evdev.xml ကအဆိုအတအိမောင
/usr/share/X11/xkb/rules/ Directory ထတကအဆိုကလူကြီးထညငင့်ပင။ နဂအဆိုရရှအအနတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို
Replace လဆိုပင့်အလအိမောကြီးအအကြီးလအိမောရငင့် Replace သအိမောလဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။

ဒကအဖြေအဆိုငင့်နရှစင့်ခဆို ကလူကြီးထညငင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  Zawgyi-One  လကင့်ကတွကင့်ကအဆိုစကင့်ထတအရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး
သတွအိမောကြီးပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  Text Entry Setting အရှအိမော Zawgyi One ကအဆို
အရတွကြီးထညငင့် အပကြီးရပငဥကြီးအယင့်။

Manually Installing Zawgyi-One Text Entry
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Text Entry Setting အရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Input Source စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော  Zawgyi One
ပငဝငင့်လအိမောတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အရတွကြီးပပကကြီးထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Text Entry Menu
ထတအရှအိမောလညင့်ကြီး Zawgyi One ဆအဆိုတတင Menu တအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး၊  "တကက္က သအဆိုလင့်"  "ဥကက္က ဌ"  စတတငစအိမောလဆိုသကြီးအတတွကတငသအဆို င  ပတင့်ဆငငင့်အတတွပငဝငင့်တတင
စအိမောအတတွကအဆို  Zawgyi  One  လကင့်ကတွကင့်နတ င  ရအဆိုကင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Shortcut  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး
သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငအယင့်။ Text Entry Setting ပဆိုသအရှအိမော အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောက Keyboard

Zawgyi One in Text Entry Source List

Zawgyi One in Text Entry Menu
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Settings ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။  Keyboard  Setting  Dialog  Box  အပခေါ်လအိမောတတငအခင
Shortcut  Tab   Typing→  ထတက  Alternative  Characters  Key  အတတွကင့်
Shortcut တစင့်ခဆိုကအဆို အခဆိုလအဆို အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့် အပကြီးထအိမောကြီးရပငတယင့်။ 

Right Alt Key ကအဆို  Alternative Characters အတတွကင့် Shortcut  အပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်
ကကအလင ရရှအပငတယင့်။  Alternative Characters Key  သတင့်အရှတင့်ပပကကြီးရငင့်  Zawgyi-One
လကင့်ကတွကင့်ကအဆို စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င အသငငင့်ပအဖြေစင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ပတင့်ဆငငင့်အတတွရအဆိုကင့်လအဆိုတတငအခင  Right Alt Key နတ င တတွတနရှအပင့်အပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဥပအအိမော -
Right Alt နတ င "က" ကအဆိုတတွတနရှအပင့်ရငင့် ပတင့်ဆငငင့်အအအိမောကင့်က ကကကကကြီးကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အခဆိုအန Status Bar ထတက လကင့်ရရှအအခမအနင့်ကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပတတင နအိမောရကကအဆိုကကညငင့်ရငင့် လတွတအနတအိမောအလကြီး
တစင့်ခဆို  အတတွ ငရနအဆိုငင့်ပငတယင့်  (ပပကကြီးခတငတတငစအိမောအမကင့်နရှအိမောက  Text  Entry  Menu  ပဆိုသအရှအိမောကကညငင့်ပင)။
"ညအန"  အရှအိမော  နငယင့်နတ င  သအဝထအဆိုကြီးက  အပပအိမောငင့်ကြီးပပနင့်ပအဖြေစင့်အနပငတယင့်။  Ubuntu  ကအဆို  Install
လဆိုပင့်စဉင့်က Location  ကအဆို  ပအနင့်အအိမောလအဆို ငအရတွကြီးခတငတတငအတတွကင့်  Ubuntu  က  OS ရတ င  Language
Support  ကအဆို  ပအနင့်အအိမောဘအိမောသအိမောနတ င  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  သတင့်အရှတင့်အပကြီးခတငပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  ပအနင့်အအိမောဘအိမောသအိမောနတ င  အအအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်အသကြီးအပအယငင့် တစင့်ခမအမ ငကအနင့်ကြီးဂဏနင့်ကြီးအတတွနတ င  နသနကင့်၊
ညအနလအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပခမကင့်အမအမကြီးအတတွကအဆို  ပအနင့်အအိမောဘအိမောသအိမောနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Ubuntu  က  အဂသင်္ကေလအပင့်စအိမောအဟဆိုတင့်တတင  စအိမောလဆိုသကြီးအတတွကအဆိုအအအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်တတငအခင  အတငဒကစအိမောလဆိုသကြီးကအဆို
အအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်တတငအဖြေတွန ငင့် ကအဆို  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  ရရှအိမောအအဖြေတွအသဆိုသကြီးပပမအပကြီးပငတယင့်။  အရငင့်က  စကင့်ထတအရှအိမော
Padauk  အဖြေတွန ငင့် တစင့်အမအမကြီးပတရရှအစဉင့်တဆိုနင့်ကြီးက၊ ပအနင့်အအိမောစအိမောလဆိုသကြီးအတတွ ငတအဆိုငင့်ကြီး   Padauk  အဖြေတွန ငင့် ကအဆို  သဆိုသကြီးအပကြီး

Alternative Characters Key Shortcut
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သတွအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  အဆငင့်အပပပငတယင့်။  အခဆိုအတအိမောင  စကင့်ထတအရှအိမော၊  Padauk,  Myanmar3,
Tharlon, ZawgyiOne စသပအဖြေငငင့် ပအနင့်အအိမောစအိမောလဆိုသကြီးအတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်တတင အဖြေတွန ငင့် အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအအန
ပငတယင့်။ ဒကအတအိမောင  ပအနင့်အအိမောစအိမောလဆိုသကြီးအတတွ ငတတငအခင  ဘယင့်အဖြေတွန ငင့် သဆိုသကြီးရအလတ  အရတွကြီးရပငတယင့်။ အတငဒကလအဆို
အရတွကြီးတတငအခငတအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  ZawgyiOne က အပအတတအင့်ကြီးဥကြီးစအိမောကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ ဘအိမောအကကအိမောငငင့်ရလတ
ဆအဆိုတတငအအကကအိမောငင့်ကြီးရငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင အကမယင့်ခမတ ငပပကကြီး အအပပအိမောအတအိမောငပငဘလူကြီး။ လအဆိုရငင့်ကြီးကအတအိမောင ပအနင့်အအိမော
စအိမောလဆိုသကြီးအတတွ ငတတငအခငတအဆိုငင့်ကြီး  ZawgyiOne  အဖြေတွန ငင့် ရရှအအနရငင့်  ZawgyiOne  နတ ငသအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောင
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အခဆိုပပဿနအိမောပအဖြေစင့်အနတအိမောလညင့်ကြီး  ဒငအကကအိမောငငင့်ပင။  Status  Bar  ထတအရှအိမော
အအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင "ညအန" ဆအဆိုတတငစအိမောကအဆို ယလူနကကဆိုဒင့်နတ ငအရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်
Padauk,  Myanmar3  စတတင  ယလူနကကဆိုဒင့်အဖြေတွန ငင့် အတတွနတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပရငင့်  အဆငင့်အပပအပအယငင့်၊
ZawgyiOne အဖြေတွန ငင့် နတ ငပပတတငအခင အဆငင့်အအပပ ပအဖြေစင့်ရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကပပဿနအိမောကအဆိုအပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို င နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးနရှစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ ပထအနညင့်ကြီးက Language Support
အရှအိမော  ပအနင့်အအိမောစအိမောကအဆို  အသဆိုသကြီးအတအိမောငပတ  English  ကအဆိုပတ  ပပနင့်အပပငင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော
Language Support လအဆို င ရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။

ရလအိမောတတင  Language  Support  Setting  ထတက  Regional  Formats ကအဆိုအရတွကြီးရပင
တယင့်။  ပပကကြီးရငင့်  Burmese  အနရအိမောအရှအိမော  English  (United  States)  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  စကင့်ကအဆို
Restart လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်တတငအခင အစအိမောအစအိမောက ညအနလအဆိုစအိမောအမအမကြီးကအဆို ပအနင့်အအိမောဘအိမောသအိမောနတ င အအအဖြေအိမောင့်ပပ
အတအိမောငပတ PM လအဆို င အဂသင်္ကေလအပင့်ဘအိမောသအိမောနတ င အပပအိမောငင့်ကြီးလတအအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Language Support in Dash
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အနအိမောကင့်တစင့်နညင့်ကြီးကအတအိမောင  Prefer  Font  ကအဆို  Padauk  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  အပခအိမောကြီးယလူနကကဆိုဒင့်အဖြေတွန ငင့်
တစင့်အမအမကြီးအမအမကြီးနတ င သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  /home/[user]/.config/fontconfig Folder  ထတအရှအိမော
fonts.conf အအညင့်နတ င  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးရပငတယင့်။ ပပကကြီးရငင့်  နအလူနအိမောပဆိုသထတက

Prefer Font Settings in fontconfig 

Language Support: Regional Formats Section
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Text Editor အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတအိမောကြီးတတင  XML Code ကအဆို  fonts.conf ထတအရှအိမော ကလူကြီးယလူထညငင့်
သတွငင့်ကြီးအပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  .config Folder  က အလူလကတညင့်ကြီးက ရရှအအနပပကကြီးသအိမောကြီးပအဖြေစင့်
အရှအိမောပင။ fontconfig Folder ကအဆိုအတအိမောင အသငငင့်ရရှအအအနရငင့် ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီး
အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။  fonts.conf အဖြေအဆိုငင့်အရကြီးသအိမောကြီးရအိမောအရှအိမောအရှအိမောကြီးအရှအိမောစအဆိုကြီးလအဆို င  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အအရကြီးလအဆိုရငင့်
အသငငင့်အရကြီးထအိမောကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမော ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://eimaung.com/  u4urc/  fonts.conf

XML Code  ထတအရှအိမော  Padauk  အဖြေတွန ငင့် ကအဆို   Prefer  Font  အပအဖြေစင့်  အဓအက  Font Family
သဆိုသကြီးအမအမကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့် သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် ZawgyiOne ရရှအအနအပအယငင့်  ပအနင့်အအိမောစအိမောလဆိုသကြီး
အတတွ  အအဖြေအိမောင့်ပပအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Padauk  အဖြေတွန ငင့် ကအဆိုသအိမော  ဥကြီးစအိမောကြီးအပကြီးအအနနတ င  အသဆိုသကြီးပပမ အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒကနညင့်ကြီးနတ င  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  အစအိမောအစအိမောကရရှအအနတတင   ညအနပပဿနအိမောသအိမောအက
တစင့်ပခအိမောကြီး User Interface နတ င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအရှအိမော Ubuntu က အအဖြေအိမောင့်ပပအနတတင ပအနင့်အအိမောစအိမောအတတွ
ပပနင့်လညင့် အရှနင့်ကနင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် အတတွနတ င လကင့်ကတွကင့်အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင  All in one PPA
Channel  အတတွ ရရှအရငင့်အတအိမောင ပအနင့်အအိမောအဖြေတွန ငင့် အတတွနတ ငလကင့်ကတွကင့်အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးရတအိမော အခဆိုထကင့်
အအမအိမောကြီးကကကကြီး  ပအဆိုအအဆိုလတွယင့်ကလူသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ရရှအလညင့်ကြီးရရှအခတငပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  အတငဒက  PPA
အတတွကအဆိုတအိမောဝနင့်ယလူ စကအသအနသလူအတတွအအနနတ င Ubuntu Version အသစင့်ထတွကင့်တအဆိုငင့်ကြီး လအဆိုအပင့်တတင
ပပငင့်ဆငင့်အတွနင့်ကြီးအသအလှုအတတွ  အဆကင့်အပပတင့်  လအဆိုကင့်လဆိုပင့်အပကြီးအနနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငဆအဆိုတအိမော  ကလူတတငသလူအရရှအရငင့်
အလတွယင့်ပငဘလူကြီး။  ဒငအကကအိမောငငင့်  တစင့်ခမအနင့်က အအတအိမောင့်အဆငင့်အပပခတငတတင  PPA  အတတွ  အခဆိုအနအိမောကင့်
ပအဆိုငင့်ကြီး Ubuntu Version အတတွအရှအိမော အဆငင့်အအပပအတအိမောငလအဆို င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောငပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

ပအနင့်အအိမောစအိမော အရကြီးနအဆိုငင့်အဖြေတင့်နအဆိုငင့်ယဆိုသအက Ubuntu OS တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို ပအနင့်အအိမောဘအိမောသအိမောနတ င အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်အအအိမောငင့်  စကစဉင့်ထအိမောကြီးကကတအိမောအတတွလညင့်ကြီးရရှအပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်ထအ  လကင့်
အတတွ ငသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်တတင  အအနအထအိမောကြီးကအဆိုအရအိမောကင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်အနအသကြီးတတငအတတွကင့်  ဒကအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို
လညင့်ကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောငပငဘလူကြီး။  စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင  အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမော  ရရှအိမောအအဖြေတွ
အလငလအိမောကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။

http://eimaung.com/u4urc/fonts.conf
http://eimaung.com/u4urc/fonts.conf
http://eimaung.com/u4urc/fonts.conf


Part II
အပအဆိုငင့်ကြီး ( ၂ )



“ Be the change that

you wish to see in the world. ”

– Mahatma Gandhi
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အခနင့်ကြီး (၈) – System Configuration
Graphic Driver, Network Setting, Printer Setup, Hard Drive Partition, etc...

ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးအရှအိမော တပင့်ဆငင့်ထအိမောကြီးတတင  Graphic Card, NIC Card, Sound Card
စတတင  Hardware  အတတွကအဆို  Operating System  က အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အတတွကင့်  Device
Driver  အတတွ လအဆိုပငတယင့်။  Driver  အတတွရတ င  အကလူအညကနတ င   OS  က  Hardware  ရတ င  လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို နအိမောကြီးလညင့်ရတအိမောအအဆို င  Driver  အရရှအရငင့်  OS က Hardware ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်အရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။

Graphic Card လအဆို တစင့်ခမအမ င အအပခခသ  Hardware အတတွအတတွကင့် Standard Driver အတတွ
OS  နတ ငအတလူ  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်လအိမောတကင့်ပငတယင့်။  Standard  Driver  ရရှအတတငအတတွကင့်
OS  က  Graphic Card  ကအဆို  အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  အသဆိုသကြီးခမနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့်  Graphic
Card  ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူ  Manufacture  က  တကထတွငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  အအသကြီးစအတင့်လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆိုအတအိမောင  Standard  Driver  က  သအရရှအနအိမောကြီးလညင့်အရှအိမော  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။
ဒငအကကအိမောငငင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော Hardware အတတွကင့် သကကြီးပခအိမောကြီး ရညင့်ရတွယင့်အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင Device
Driver အတတွရရှအအရှသအိမော OS က Hardware ရတ င အရညင့်အအသတွကြီးကအဆို အပပညငင့်အဝ အသဆိုသကြီးခမနအဆိုငင့်
အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အရငင့်က Desktop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော Hardware အတတွအတတွကင့် Linux Driver အတတွ ရရှအိမောကြီးပငကြီး
ပငတယင့်။  Hardware  ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူအတတွက  Linux  အတတွကင့်  Driver  အတတွ  အအပကြီးပတ
Windows အတတွကင့်ပတ အပကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် Linux Driver အတတွကအဆို စအတင့်ဝငင့်
စအိမောကြီးသလူ ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအမအိမောကြီးက ကအဆိုယငင့်နညင့်ကြီးကအဆိုယငင့်ဟနင့်နတ င  အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေနင့်တကကြီးကကရပငတယင့်။ အလူရငင့်ကြီး
Manufacture အရှသအိမော သလူ ငနညင့်ကြီးပညအိမောကအဆို အအသကြီးစအတင့်သအရရှအနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င ပပငင့်ပ ပရအဆိုဂရအင့်အအိမော
အတတွ အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေနင့်တကကြီးတတင  Community Driver  အတတွဟအိမော၊ အလူရငင့်ကြီး  Driver  အတတွအလအိမောကင့်
ပပညငင့်စဆိုသအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င ခကင့်ပငတယင့်။

ဒငအပအယငင့် အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင Intel, Nvidia စတတင အဓအက Hardware ထဆိုတင့်လဆိုပင့်
သလူအတတွကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် Linux Driver အတတွ အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးလအိမောကကပပကပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu အရှအိမော
ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး Community Driver အတတွအပပငင့် Hardware ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူအတတွကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်
အရကြီးသအိမောကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင Driver အတတွလညင့်ကြီး အအတအိမောင့်အလကြီး စဆိုသစဆိုသလငင့်လငင့် ပငဝငင့်ပငတယင့်။ 
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ကကျွနင့်အတအိမောင့်ဆအဆိုရငင့်  ၂၀၀၈ ခဆိုနရှစင့်အလအိမောကင့်ကအန ကအနအခမအနင့်ထအ  Ubuntu  ကအဆို  Hardware
အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င အသဆိုသကြီးပပမလအိမောခတငတအိမောပင။ Webcam ကအဆို  Ubuntu ကအသအလအဆို င အဆငင့်အအပပ ပအဖြေစင့်ခတင
အဖြေလူကြီးတအိမောကလတွတလအဆို င Driver ပပဿနအိမောကကကကြီးကကကကြီးအအိမောကြီးအအိမောကြီးအကကမသခတငရပငဘလူကြီး။ Ubuntu ကအဆို လလူကကအမကင့်
အမအိမောကြီးလအိမောတတငအထတအရှအိမော ဒကလအဆိုပပညငင့်စဆိုသတတင  Driver Support ကလညင့်ကြီး တစင့်ခဆိုအပငအဝငင့် ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ Ubuntu Certified Hardware စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို ဒကအရှအိမောကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.ubuntu.com/certification/desktop/

စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော  အပငတတင  Hardware  အတတွနတ င  Ubuntu  ကအဆို  သဆိုသကြီးလအဆို ငအရဘလူကြီးဆအဆိုတတင  အဓအပပငယင့်
အတအိမောငအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမောပငတတင  Hardware  အတတွက  Ubuntu  နတ င  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော
Hardware ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူတအဆို ငပလူကြီးအပငငင့်ကြီးပပကကြီး အအသအခမအိမောစအင့်ကြီးသပင့်ထအိမောကြီးပပကကြီးသအိမောကြီး Hardware
အတတွ ပအဖြေစင့်တယင့်ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပင။ 

System Testing
စကင့်အရှအိမောရရှအတတင  Hardware အတတွ အဆငင့်အပပအပပအလဆိုပင့် လဆိုပင့်အလဆိုပင့် စစင့်အဆကြီးနအဆိုငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆို  ရရှအပငတယင့်။  System  Testing လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော ရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
အခဆိုလအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Continue နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Test Suit အတတွ အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ 

System Testing

http://www.ubuntu.com/certification/desktop/
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Default  ကအဆိုပတအရတွကြီးပပကကြီး  Continue ထပင့်နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  စအင့်ကြီးသပင့်လအဆိုတတင  Hardware
Component  အတတွ အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  Component  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်  Test
လဆိုပင့်တတငအခမအနင့်  အအတအိမောင့်ကကအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Graphic,  Monitor,  Sound,
Wireless,  Camera,  Memory,  Disk  Drive,  USB   စတတင  အအရကြီးကကကကြီးတတင
Component အတတွကအဆိုပတ အရတွကြီးအပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ 

ကမနင့်  Component  အတတွ  ကအဆို  Unckeck  လဆိုပင့်ပပကကြီး  Start  Testing ကအဆို  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
Ubuntu က Hardware အတတွကအဆို စတငင့်စစင့်အဆကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

System Testing: Choosing Test Suit

System Testing: Choosing Test Components
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စစင့်အဆကြီးစဉင့်အရှအိမော  အအကြီးခတွနင့်ကြီးတစင့်ခမအမ ငကအဆိုအပအဖြေအပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။  အသသကကအိမောကြီးရသလအိမောကြီး၊  အအဖြေအိမောင့်ပပတတင
အအရအိမောငင့်အတတွပအငင့်ရသလအိမောကြီး စသပအဖြေငငင့်အအကြီးလအိမောတတငအခင အပအဖြေအပကြီးရပငအယင့်။ စအင့်ကြီးသပင့်အလှု ပပကကြီးသတွအိမောကြီး
ရငင့် Test Result ကအဆို Report အအနနတ င ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ရရရှအလအိမောတတင  Result  ကအဆိုအလငလအိမောကကညငင့်ပင။  အလဆိုပင့်အလဆိုပင့်တတင  Hardware  Component
အတတွ ရရှအအနရငင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော Driver လအဆိုအပင့်အနလအဆို ငပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

System Testing: Test Report

System Testing: Testing the System
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Additional Drivers
လအဆိုအပင့်တတင Driver အတတွ Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Software & Updates ကအဆို အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး
“Additional Drivers” ဆအဆိုတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောသတွအိမောကြီးကကညငင့်ရပငတယင့်။ စကင့်အရှအိမောရရှအတတင  Hardware
အတတွအတတွကင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Hardware  ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူအပကြီးထအိမောကြီးတတင  Driver  အတတွ ရရှအအနရငင့်
အခဆိုလအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Community Driver  အတတွကအဆို  Installer  နတ ငအတလူ တစင့်ခငတညင့်ကြီး ထညငင့်အပကြီးထအိမောကြီးအပအယငင့်
Hardware  ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူက  လအဆိုငင့်စငင့်ကန ငင့် သတင့်ခမကင့်နတ ငအပကြီးတတင   Driver  အတတွကအဆိုအတအိမောင
တစင့်ခငတညင့်ကြီးထညငင့်အပကြီး အထအိမောကြီးပငဘလူကြီး။ Additional Drivers စအိမောရငင့်ကြီးအရှအိမောကကညငင့်ပပကကြီး အသဆိုသကြီး
ပပမသလူကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  အရတွကြီးခမယင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးရအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမော  ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
ကကျွနင့်အတအိမောငင့်စကင့်အရှအိမောအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်တတင  Graphic Driver  ခမညင့်ကြီးပတ  (၅)  အမအမကြီးရရှအအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရ
အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

အပခအိမောကြီး  Device  အတတွအတတွကင့်  Driver  အတတွရရှအရငင့်လညင့်ကြီး  ဒကအနရအိမောအရှအိမောပတ  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပင။
အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင Driver ကအဆို အရတွကြီးခမယင့်ပပကကြီး Apply Change နရှအပင့်ပခငင့်ကြီးထအိမောကြီးပအဖြေငငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးသလအဆိုပတ  အငင့်တအိမောနကင့်ကအန  Driver  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုသတွအိမောကြီးယလူ
အရှအိမောအအဆို င အငင့်တအိမောနကင့်အဆကင့်အသတွယင့် ရရှအအနအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။

Software & Updates: Additional Drivers
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Bumblebee – Nvidia Optimus for Linux
Graphic  Card  အတတွထတအရှအိမော  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကတအိမောက  Intel  နတ င  Nvidia  တအဆို ငပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး  Nvidia  Card  အတတွအရှအိမော  Optimus  လအဆို ငအခခေါ်တတင  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆို  ပငဝငင့်ပင
တယင့်။ အတငဒကနညင့်ကြီးပညအိမောက  Graphic Card  ရတ င  Power  အသဆိုသကြီးပပမ အလှုကအဆို  အအပခအအနအပခေါ်
အလူတညင့်ပပကကြီး  ခမအနင့်ညမြှအအပကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င  Laptop  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအတတွကင့် ဘကင့်ထရကအကဆိုနင့်  သကင့်
သအိမောအစပငတယင့်။ 

Bumblebee ဆအဆိုတအိမောကအတအိမောင Nvidia Optimus နညင့်ကြီးပညအိမောကအဆို Linux အရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်
အအအိမောငင့် အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင  Driver  တစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အရငင့်က သကကြီးပခအိမောကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးရ
အပအယငင့်  Ubuntu  13.10  ကအနစပပကကြီး  Official  Repo  ထတအရှအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအိမောလအဆို င
Software Center ကအန အလတွယင့်တစင့်ကလူ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

စအိမောအဖြေတင့်သလူရတ ငစကင့်က  Laptop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး Nvidia Graphic Card လညင့်ကြီး ပငဝငင့်
တယင့်ဆအဆိုရငင့် Bumblebee Package ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Wi-Fi Network နတ င IP Address အမအိမောကြီးစကအသပဆိုသကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Network Settings
Status Bar ထတက Network Icon ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Network Menu အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်
အယင့်။ စကင့်အရှအိမော Wi-Fi Interface ရရှအတယင့်ဆအဆိုရငင့် အနကကြီးပတင့်ဝနင့်ကြီးကမငင့်က ခမအတင့်ဆကင့်နအဆိုငင့်တတင
Range အတတွငင့်ကြီးအရှအိမောရရှအအနတတင Wi-Fi Network စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို Menu ထတအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအနပငလအအငင့်
အယင့်။ Ethernet Network Interface အတတွ ရရှအရငင့်လညင့်ကြီး ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးအလှု အအပခအအန
ကအဆို ဒက Menu ထတအရှအိမောပတ တစင့်ခငတညင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအနအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Bumblebee in Software Center
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Network Setting အတတွ စတငင့်စကအသနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Menu ထတက Edit Connections ကအဆို
အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။  Connections  Setting  Box  အပခေါ်လအိမောတတငအခင  စကင့်အရှအိမောရရှအအနတတင
Ethernet  Connection  စအိမောရငင့်ကြီးနတ င၊  ခမအတင့်ဆကင့်ခတငအဖြေလူကြီးတတင  Wi-Fi  Network  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို
အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Network Menu

Connections Setting
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စကအသလအဆိုတတင Network ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး Edit နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အနအိမောကင့်ထပင့် Setting Box တစင့်ခဆိုအပခေါ်
လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ အရတွကြီးထအိမောကြီးတအိမောက  Wi-Fi Network  ဆအဆိုရငင့်  “Wi-Fi Security” Tab
ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Password အတတွကအဆို စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

IP Address အတတွ စကအသလအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင “IPv4 Settings” Tab အရှအိမောစကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
ခမအတင့်ဆကင့်ထအိမောကြီးတတင  Network  Router  က  DHCP  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတ င  IP  Address
အတတွ အလအဆိုအအလမအိမောကင့် သတင့်အရှတင့်အအပကြီးတတငအခင  Address  အတတွကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို င
လအဆိုအပင့်ရငင့် Method Select Box အရှအိမော Manual ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ 

Address ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Add Button ကအဆိုနရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Addresses Box
ထတအရှအိမော လအဆိုငင့်ကြီးအသစင့်တစင့်ခဆို တအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင၊  Address, Netmask  နတ င  Gateway  တအဆို ငကအဆို
လအဆိုသလအဆိုသတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  IP  တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆိုပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။  DNS Servers  အနရအိမောအရှအိမောလညင့်ကြီး နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  DNS Server  လအပင့်စအိမော
အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Editing a Connection
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Printer Setup
အရငင့်ကဆအဆိုရငင့်  Ubuntu အရှအိမော Printer အတတွ ခမအတင့်ဆကင့်ရတအိမော အအတအိမောင့်အခငငင့်ကြီးစအိမောကြီးပငတယင့်။
Driver  အတတွကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  Compile  လဆိုပင့်ပပကကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရတကင့်သလအဆို  Network
Printer  Setting  အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  Manual  သတင့်အရှတင့်အပကြီးရတကင့်ပငတယင့်။   အခဆိုအတအိမောင
ဒကလအဆိုရလှုပင့်အထတွကြီးအလှုအတတွ အလအဆိုအပင့်အတအိမောငပတ အအတအိမောင့်လတွယင့်ကလူသတွအိမောကြီးပငပပက။ Dash အရှအိမော  Printer လအဆို င
ရအဆိုကင့်ရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ အခဆိုလအဆို Printer စအိမောရငင့်ကြီး အလတွတင့်တစင့်ခဆို အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Printer အသစင့်ထညငင့်အဖြေအဆို င  Add Button ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမောခမအတင့်ဆကင့်
ထအိမောကြီးတတင  Printer Device စအိမောရငင့်ကြီး အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ 

Setup  လဆိုပင့်လအဆိုတတင  Printer  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  Forward နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Ubuntu က လအဆိုအပင့်တတင
Driver  ကအဆို  ရရှအိမောအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ ခဏအစအိမောငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Ubuntu  က  Recommend
လဆိုပင့်တတင  Driver  အပပငင့်  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရတွကြီးခမယင့်လအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်အအအိမောငင့်  Printer
Manufacture (Make) နတ င Model စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ 

Printer List: Empty

Choosing Printer
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Printer  ရတ င  Make  နတ င  Model  ကအဆို  အတအအကမသအရငင့်အတအိမောင အရတွကြီးပပကကြီး  Forward နရှအပင့်အပကြီး
လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။  Driver  Install  လဆိုပင့်တတငအလဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင  Printer  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော
Setup လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပပကကြီးပအဖြေစင့်တတင Printer ကအဆို အသငငင့်အအနအထအိမောကြီးနတ ငအတတွ ငရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Make နတ င Model အတအအကမအသအရငင့်လညင့်ကြီး ကအစစ္စအရရှအပငဘလူကြီး။ Ubuntu က Recommend
လဆိုပင့်တတင  Driver  ကအဆိုသအိမော သဆိုသကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Printer  ရတ င  Function  အအိမောကြီးလဆိုသကြီး အရရငင့်အတအိမောငင့်အရှ
ပဆိုသအရှနင့် Print ထဆိုတင့်တတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင အဆငင့်အပပအပပ လဆိုပင့်လအဆို ငရအရှအိမောပင။

Choosing Printer Driver

Printer List: A New Printer is Ready
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Scanner
Scanner အတတွကင့်ကအတအိမောင အထလူကြီး Setup လဆိုပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။ Scanner ကအဆို ကတွနင့်ပမပျူ
တအိမောအရှအိမော တပင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီးရငင့်၊ Dash အရှအိမော Simple Scan လအဆို ငရရှအိမောလအဆိုကင့်ပင။ Scan ပရအဆိုဂရအင့်ပတွငငင့်
လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Scanner  တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆိုတပင့်ထအိမောကြီးရငင့်သအိမော ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  Document  →
Preferences Menu ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Scan Source အနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင Device အရတွကြီး
အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ 

Scan စဆတွတအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Toolbar ထတက Scan Button ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

Hard drive partition
Hard  drive  အတတွ  Partition  ခတွတရတအိမောလညင့်ကြီး  အရငင့်ကဆအဆိုရငင့်  လတွယင့်တတငအလဆိုပင့်တစင့်ခဆို
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ Sector နသပငတင့်အတတွအရှတင့်၊ လအဆိုခမငင့်တတင Size နတ ငခမအနင့်ပပကကြီး အစ Sector နတ င အဆဆိုသကြီး
Sector ကအဆိုအရှနင့်အအအိမောငင့်အပကြီး စသပအဖြေငငင့် အအတအိမောင့်လကင့်ဝငင့်တတငအလဆိုပင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အခဆိုခမအနင့်အရှအိမောအတအိမောင  Partition ခတွတတယင့်ဆအဆိုတအိမော အခကင့်အတအိမောငပငဘလူကြီး။ ဒငအပအယငင့် ဘယင့်အလအိမောကင့်

Simple Scan: Scanning in Progress
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လတွယင့်တယင့်အပပအိမောအပပအိမော Data အတတွရရှအအနတတင  Drive တစင့်ခဆိုကအဆို  Partition ခတွတအယင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင
အပအတသတအထအိမောကြီးရတအိမောပငပတ။  အအတအိမောင့်တစင့်ဆ တစင့်ဝကင့်တစင့်ပမကင့်နတ င  Error  ပအဖြေစင့်ခတငရငင့်  ရရှအသအမ
Data အအိမောကြီးလဆိုသကြီးပမကင့်သတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Data အတတွရရှအအနတတင Drive ကအဆို Partition လဆိုပင့်တအိမော
ထကင့် Data အရရှအခငင့် လအဆိုခမငင့်တတင အအနအထအိမောကြီးကအဆို ကကအမ ခတွတထအိမောကြီးတအိမောက ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။

Dash အရှအိမော Gparted လအဆို ငရအဆိုကင့်ရရှအိမောပပကကြီး အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ အခနင့်ကြီး  (၅) အရှအိမောလညင့်ကြီး အပပအိမောခတငပပကကြီးသအိမောကြီး
ပင။  Gparted  ဟအိမော  Ubuntu  Install  လဆိုပင့်စဉင့်က ပငလအိမောအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Software
Center ကအန Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုပငတယင့်။ 

နအလူနအိမောအပအဖြေစင့်  စအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  ကကျွနင့်အတအိမောငင့်စကင့်အရှအိမော  အနအိမောကင့်ထပင့်  Hard  drive  အပအဆိုတစင့်လဆိုသကြီး
ထပင့် တပင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ ပဆိုသအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောကအဆို သတအထအိမောကြီးကကညငင့်ပင။  /dev/sdb
ကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးတအိမောအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။   စကင့်ထတအရှအိမော   Hard  drive  နရှစင့်လဆိုသကြီးရရှအတယင့်ဆအဆိုရငင့်
ပထအတစင့်လဆိုသကြီးက  /dev/sda ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒဆိုတအယတစင့်လဆိုသကြီးက  /dev/sdb ပင။
ပထအတစင့်လဆိုသကြီးအရှအိမော  Partition  (၃)  ခဆိုရရှအတယင့်ဆအဆိုရငင့်  /dev/sda1,  /dev/sda2,
/dev/sda3 စသပအဖြေငငင့်  ကအဆိုယင့်စကပအဖြေစင့်အရှအိမောပင။  လကင့်ရရှအအရတွကြီးထအိမောကြီးတတင  ဒဆိုတအယ  Drive  အရှအိမော
Partition  တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးပတရရှအပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Partition  အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော
/dev/sdb1 ဆအဆိုပပကကြီး  တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီး  ရရှအအနတအိမောပင။  sdb က  ဒဆိုတအယ  Drive  ပအဖြေစင့်ပပကကြီး
sdb1 က Partition 1 ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Gparted:  Right-click Menu
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Partition  တစင့်ခဆိုကအဆို  နရှစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်အအအိမောငင့်  ခတွတကကညငင့်ပငအယင့်။  ပထအဆဆိုသကြီးအအနနတ င  အနရအိမောလတွတင့်
ထတွကင့်လအိမောအအအိမောငင့် လကင့်ရရှအရရှအအနတတငတစင့်ခဆိုကအဆို  Resize  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီး
သလအဆို Partition အပခေါ်အရှအိမော Right-click နရှအပင့်ပပကကြီး Resize/Move ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

အပခေါ်လအိမောတတင  Resize Dialog Box ထတအရှအိမော၊  Partition ပဆိုသရတ ငအစတွနင့်ကြီးက အမအိမောကြီးအလကြီးကအဆို ဆတွတပပကကြီး
လအဆိုသအလအိမောကင့်  Size  ကအဆိုအပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အအအိမောကင့်က  Text Box  ထတအရှအိမော  New Size
ကအဆို အပကြီးပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အလူလက 8 GiB (8191 MiB) ရရှအရအိမော ကအန 4
GiB (4049 MiB)  လအဆို င  အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ လအဆိုခမငင့်တတင  Size  ရပပကဆအဆိုရငင့်
Resize/Move Button  ကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  အလူလ  Partition  က  Hard  drive  ရတ င
တစင့်ဝကင့်ပတယလူအတအိမောငအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င အနအိမောကင့်တစင့်ဝကင့်က အနရအိမောလတွတင့်ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Gparted: Resizing Partition

Gparted: Unallocated Space
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Partition အသစင့်တစင့်ခဆိုထပင့်အဆအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို အနရအိမောလတွတင့်အရှအိမော Right-
click နရှအပင့်ပပကကြီး New ကအဆိုအရတွကြီးလအဆိုကင့်ပင။

အပခေါ်လအိမောတတင  Box ထတအရှအိမော လအဆိုခမငင့်တတင  Partition Size ကအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။ အမအိမောကြီးပပ
ထအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  File  System  ကအဆိုလညင့်ကြီး  အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။  Linux
အတတွကင့် အဆငင့်အအပပဆဆိုသကြီးကအတအိမောင  ext4  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Windows File System  အတတွ
ပအဖြေစင့်တတင  FAT32,  NTFS  စနစင့်အတတွလညင့်ကြီး  သဆိုသကြီးလအဆို ငအတအိမောင  ရပငတယင့်။  Ubuntu  အရှအိမော
သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Driver  အတတွ  ရရှအပပကကြီးသအိမောကြီးအအဆို င  ပပဿနအိမောအရရှအပငဘလူကြီး။  ဒငအပအယငင့်   Drive  ကအဆို
Windows  စကင့်အရှအိမော သတွအိမောကြီးတပင့်အဖြေအဆို ငအစကအစဉင့်အရရှအရငင့်အတအိမောင  ext4  ပတ ထအိမောကြီးလအဆိုကင့်တအိမော အကအိမောငင့်ကြီး
ပငတယင့်။ Add နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အနအိမောကင့်ထပင့် Partition အသစင့်တစင့်ခဆို အနရအိမောလတွတင့်အရှအိမော ယလူအပကြီး
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

အခဆိုခမအနင့်အရှအိမော  Partition  အအနအထအိမောကြီးကအဆို  ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  /dev/sdb1 ဆအဆိုတတင  ntfs
Partition တစင့်ခဆိုနတ င ext4 Partition အသစင့်တစင့်ခဆို ရရှအအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အခဆို  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငလဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  အလဆိုပင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးက အတညင့်အဟဆိုတင့်အသကြီးပငဘလူကြီး။  ကကအမတငင့်
ပပငင့်ဆငင့်တတငအဆငငင့်ပတ ရရှအပငအသကြီးတယင့်။ 

Gparted: Creating A New Partition
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လအဆိုခမငင့်တတင  Partition  အအနအထအိမောကြီးကအဆို  စအတင့်အကမနပင့်ပပကဆအဆိုရငင့်  ပဆိုသအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  အအရှနင့်
ပခစင့်အလကြီးကအဆို  နရှအပင့်ပပကကြီး  Apply လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရပငတယင့်။  ဒကအတအိမောငအရှ  Gparted  က  Hard
drive အတတွကအဆို ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတင အအနအထအိမောကြီးနတ င အအရှနင့်တစင့်ကယင့် စပအဆိုငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Resizing File System Partition
လကင့်ရရှအ Ubuntu OS File System ရရှအအနတတင Drive ကအဆို Partition ခတွတခမငင့်ရငင့် ဒကအတအဆိုငင့်ကြီး
အရအတအိမောငပငဘလူကြီး။  Partition  ခတွတအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Drive  ကအဆို  Mount  လဆိုပင့်အထအိမောကြီးအရှ ခတွတလအဆို ငရအရှအိမောပင။
OS Run အနတတင Drive ကအဆို Unmount သတွအိမောကြီးလဆိုပင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးဝငင့်လအိမောတအိမောက Ubuntu Installer DVD ပင။ အခနင့်ကြီး (၁) အရှအိမောတဆိုနင့်ကြီးက
Ubuntu ကအဆို  Install  အလဆိုပင့်ပတ  Installer DVD ကအန တနင့်ကြီးသဆိုသကြီးလအဆို ငရအကကအိမောငင့်ကြီး အပပအိမောခတငပင
တယင့်။ ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင၊  Ubuntu  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်တတငအခင  Gparted  ပငဝငင့်
လအိမောပခငင့်ကြီးအရရှအအပအယငင့်၊  DVD  ကအန တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်သဆိုသကြီးရငင့်အတအိမောင  Gparted  ကအဆို  အသငငင့်ထညငင့်
သတွငင့်ကြီး အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

ဒငအကကအိမောငငင့် File System ရရှအအနတတင Partition ကအဆို ပပငင့်ခမငင့်ရငင့် စကင့်ကအဆို Ubuntu Installer
DVD  ကအန  Boot  တကင့်လအဆိုကင့်ပင။  Try  Ubuntu  (or)  Install  Ubuntu
အအကြီးလအိမောတတငအခင  Try Ubuntu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Ubuntu Desktop တကင့်လအိမောပင

Gparted: Apply Changes
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လအအငင့်အယင့်။  ထဆိုသကြီးစသအတအဆိုငင့်ကြီး  Dash  ကအန  Gparted  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Ubuntu  File  System
ရရှအအနတတင /dev/sda ကအဆို လအဆို သလအဆိုစကအသနအဆိုငင့်ပငပပက။

နအလူနအိမောအရှအိမော File System ရရှအအနတတင /dev/sda1 ကအဆို Resize လဆိုပင့်ပပကကြီး dev/sda3  ဆအဆို
တတင အနအိမောကင့်ထပင့် Partition တစင့်ခဆို ထပင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ /dev/sda2 နတ င /dev
/sda5 တအဆို ငကအတအိမောင  နဂအဆိုကတညင့်ကြီးက ရရှအအနတအိမောပင။  Swap Partition  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။
Windows  ရတ င  Virtual  Memory  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတ င  သအဘအိမောတရအိမောကြီးတလူပငတယင့်။
Ubuntu  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်စဉင့်က လအဆိုအပင့်တတငအတတွကင့်  အလအဆိုလအဆိုခတွတအပကြီးသတွအိမောကြီးတတင  Partition
တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို ငအတငဒက  Swap Partition ကအဆို သတွအိမောကြီးအဖြေမကင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးထအိမောကြီးအပကြီးပင။

Apply လဆိုပင့်ပပကကြီး စကင့်ကအဆို Restart လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်၊ OS က ပဆိုသအရှနင့်အတအဆိုငင့်ကြီး တကင့်လအိမောတအိမောကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  File System Partition  ကအဆို  ပအဆိုငင့်ကြီးယလူထအိမောကြီးအပအယငင့်  အလူလရရှအအနတတင
OS နတ င အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ထအခအဆိုကင့်သတွအိမောကြီးပခငင့်ကြီးအရရှအပငဘလူကြီး။

Partition အသစင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  Ubuntu က Launcher Bar ထတအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးထအိမောကြီးကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ File System ရရှအအနတတငပထအ  Hard drive  ကအနပအဆိုငင့်ကြီးယလူထအိမောကြီးတတင
Partition  တစင့်ခဆိုနတ င  ဒဆိုတအယ  Hard  drive  ကအဆို  ပအဆိုငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Partition  နရှစင့်ခဆို၊  အပငငင့်ကြီး
သဆိုသကြီးခဆိုရရှအအနအရှအိမောပငတယင့်။ 

Gparted: Managing File System Partition
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နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို File Manager ထတအရှအိမော ရရှအအနတတင Drive Partition အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီး
ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့် File Manger ရတ င Location Bar အရှအိမော computer:/// လအဆို ငထညငင့်
သတွငင့်ကြီးပပကကြီး ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပင တယင့်။ Location Bar အအဖြေအိမောင့်ပပအစအဖြေအဆို င  Keyboard ကအန Ctrl + L
ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

System Settings
ကမနင့်  Devices  အတတွပအဖြေစင့်တတင  Keyboard,
Mouse, Sound, Power စတတင Device
အတတွစကအသနအဆိုငင့်တတင Option အတတွကအဆို System
Settings ဆအဆိုတတင  Control  Panel
တစင့်ခဆိုနတ င  စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။  ပဆိုသအရှအိမော
ပပထအိမောကြီးသလအဆို Shutdown Menu ကအန
တစင့်ဆငငင့် ဝငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးတတင
Setting  အတတွ  အပငအဝငင့်  စနစင့်တစင့်ခဆို
လဆိုသကြီးနတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင  Setting အတတွ စဆိုစညင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပင။

New Partitions in Launcher Bar

Setting Menu
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ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတငအပအဆိုငင့်ကြီးအတတွကအဆို  အရတွကြီးထဆိုတင့်အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်လအဆို င  ကမနင့်  Setting  အတတွကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်
အလငလအိမောသတွအိမောကြီးလအဆို င  ရနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။  Appearance  Setting အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၂) အရှအိမော
Unity  Desktop  အအကကအိမောငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပခတငစဉင့်က  အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Language
Support နတ င  Text Entry အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင ပပကကြီးခတငတတငအခနင့်ကြီး၊ အခနင့်ကြီး  (၇) အရှအိမော ထညငင့်
သတွငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပငတယင့်။  Online  Accounts အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး  အခနင့်ကြီး  (၆) အရှအိမော
Empathy  အအကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငစဉင့်က  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပငပပက။  Printers အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို
အစအိမောအစအိမောကပတ အပပအိမောထအိမောကြီးပငတယင့်။ Software & Updates အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို အခနင့်ကြီး (၃)
အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပငတယင့်။ User Accounts အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင  အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရအိမောကင့်တတင
အခင  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။  ကမနင့်  Setting  အတတွထတက  တစင့်ခမအမ ငကအဆို  ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီး
ပငအယင့်။ 

Brightness & Lock
Brightness & Lock  အရှအိမော  Screen  ရတ င  Brightness Level  ကအဆို  ခမအနင့်လအဆို ငရတတင  Option
တစင့်ခဆိုပငဝငင့် ပငတယင့်။ ပပကကြီးအတအိမောင ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောကအဆို  ၅ အအနစင့်အလအိမောကင့် အသဆိုသကြီးပတအနရငင့်  Screen
ကအဆို  အလအဆိုလအဆို  ပအတင့်အပကြီးအအအိမောငင့် သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်တတင  Setting  လညင့်ကြီး ပငဝငင့်ပငတယင့်။  Laptop

Ubuntu System Settings
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အတတွအရှအိမော ဘကင့်ထရကအသဆိုသကြီးပပမ အလှု  သကင့်သအိမောအစပငတယင့်။ ၅ အအနစင့်အစအိမောကြီး နရှစင့်သကင့်ရအိမော အခမအနင့်
အတအဆိုငင့်ကြီးအတအိမောကအဆို သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Security & Privacy
Security  & Privacy  အရှအိမော  Dash  Setting  အခမအမ င  သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော
တစင့်ခဆိုခဆိုရရှအိမောလအဆိုကင့်တတငအခင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွသအိမောအက လကင့်တစင့်အလအိမော အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  အဖြေအဆိုငင့်စအိမော
ရငင့်ကြီးကအဆိုပင  အအဖြေအိမောင့်ပပအလငရရှအပငတယင့်။  အတငဒကလအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  Ubuntu  က  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငရတ င  အဖြေအဆိုငင့်
အသဆိုသကြီးပပမအလှုကအဆို  အရှတင့်တအင့်ကြီးတငင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။  Privacy  အတတွကင့်  အတငဒကလအဆိုအရှတင့်တအင့်ကြီးတငင့်
ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးကအဆို  အလအဆိုခမငင့်ရငင့်  Files & Applications Tab  ထတက  “Record file and
application usage” ကအဆို ပအတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Security & Privacy Settings

Brightness & Lock Settings
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Dash  အရှအိမော  ရရှအိမောတတငအခင အငင့်တအိမောနကင့်ရလဒင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပအလငရရှအပငတယင့်။ အငင့်တအိမော
နကင့်အရှအိမော သတွအိမောကြီးအရရှအိမောအစခမငင့်ရငင့် Search Tab ထတ “Include online search results” ကအဆို
ပအတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Displays
Screen Resolution  နတ င  Multiple Screen  တအဆို ငအတတွကင့်  Setting  အတတွကအဆို  Displays
Setting အရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Ubuntu  က  Screen  နတ ငအလအဆိုကင့်အဖြေကင့်ဆဆိုသကြီး  Resolution  ကအဆို  အလအဆိုအ
အလမအိမောကင့်  အရတွကြီးအပကြီးထအိမောကြီးအရှအိမောပင။ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရတွကြီးခမယင့်လအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်  Resolution Select
Box အရှအိမော အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ “Launcher placement” Option ကအဆိုအတအိမောင သတအပပမ သငငင့်ပင
တယင့်။ စကင့်အရှအိမော Screen တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆို ခမအတင့်ထအိမောကြီးတတငအခင (ဥပအအိမော - Monitor နတ င Projec-
tor)၊  Launcher  Bar  ကအဆို  Screen  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုသလအိမောကြီး၊  အလူရငင့်ကြီး  Screen
တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုသလအိမောကြီး အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Displays Settings
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Keyboard Shortcuts
Keyboard Setting  အရှအိမော  အဓအကကမတအိမောကအတအိမောင  “Shortcuts”  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအ
Shortcuts  အတတွကအဆိုလညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးသလအဆို  Shortcut  အသစင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

Keyboard Setting  ထတက Shortcuts Tab  ကအဆိုဝငင့်ပပကကြီး ပဆိုသအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  + Button
ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Shortcut အသစင့် သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Custom Shortcut Form အပခေါ်လအိမော
ရငင့်  Name  အနရအိမောအရှအိမော  နရှစင့်သကင့်ရအိမောအအညင့်တစင့်ခဆိုသတင့်အရှတင့်ပပကကြီး  Command  အနရအိမောအရှအိမော
ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င အအညင့်ကအဆို အပကြီးရပငတယင့်။ firefox Web Browser ကအဆို  Command အနရအိမော
အရှအိမော နအလူနအိမောအအနနတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  Apply နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Shortcut  စအိမောရငင့်ကြီးထတ
အရှအိမော Entry တစင့်ခဆိုတအဆိုကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ 

Custom Keyboard Shortcut

Setting New Shortcut
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အသစင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Entry ကအဆို  Click လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  New
accelerator...  ဆအဆိုပပကကြီးအပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  အတငဒကအခမအနင့်အရှအိမော  သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင  Shortcut
(ဥပအအိမော - Ctrl + Alt + B) ကအဆိုနရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Shortcut အသစင့် သတင့်အရှတင့်
အပကြီးလအဆိုကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆိုသတင့်အရှတင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် အနအိမောငင့် Web Browser အဖြေတွငငင့်လအဆို
တအဆိုငင့်ကြီး Ctrl + Alt + B နရှအပင့်ပပကကြီး အပအနင့်အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Network Proxy
အရငင့်ကဆအဆိုရငင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငဆကအရှအိမော  အငင့်တအိမောနကင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  Proxy  Setting  ထညငင့်
အပကြီးအရှသဆိုသကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  အခဆိုအတအိမောင  အလအဆိုအတအိမောငပငဘလူကြီး။  ဒငအပအယငင့်  တစင့်ခမအမ ငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော
ကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့်  Proxy  Server  အတတွထအိမောကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။  အတငဒကလအဆိုလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကအန အငင့်
တအိမောနကင့်အသဆိုသကြီးပပမရတအိမောအအဆို င  Proxy  Setting  သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်  Network
Setting ထတက Network proxy အနရအိမောအရှအိမော အခဆိုလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Method Select  Box  အရှအိမော  Manual  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  Proxy Server  ရတ င  လအပင့်စအိမောနတ င  Port
နသပငတင့်ကအဆို လအဆိုအပင့်သလအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးသတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Apply system wide
Button ကအဆိုလညင့်ကြီး နရှအပင့်အပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ ဒကအတအိမောငအရှအိမော သတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်တတင  Proxy Setting
က  စနစင့်တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  သကင့်အရအိမောကင့်သတွအိမောကြီးပပကကြီး  အငင့်တအိမောနကင့်အသဆိုသကြီးပပမတတငအနရအိမောအရှအိမောသအိမောအက
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ Install လဆိုပင့်တတငအနရအိမောနတ င စနစင့်ကအဆို Update လဆိုပင့်တတငအနရအိမောအတတွအရှအိမောပင ဒက Proxy
Setting အတအဆိုငင့်ကြီး အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Network Proxy Setting
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Power
Laptop  အတတွအရှအိမော ဘကင့်ထရကသကင့်သအိမောအစအဖြေအဆို ငအတတွကင့်၊ အခမအနင့်ကအိမောလတစင့်ခဆို စကင့်ကအဆိုအသဆိုသကြီးရငင့်
အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  Suspend  လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့်  Power Setting  အရှအိမော  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ Laptop Screen ကအဆို အခငကင့်ပအတင့်လအဆိုကင့်ရငင့် Suspend လဆိုပင့်အလဆိုပင့်ဆအဆိုတတင Setting
ကအဆို လညင့်ကြီး သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

Sound
အသသအတအဆိုကြီးအကမယင့်လအဆို  ကအစစ္စအမအမကြီးအတတွကင့်  Sound  Setting  ကအဆိုသဆိုသကြီးအနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။
Status Bar ထတက Volume Icon တစင့်ဆငငင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် Microphone
အသသ အတအဆိုကြီးအကမယင့် Setting ကအဆိုအတအိမောင  Sound Setting ထတက Input Tab အရှအိမော သတင့်
အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။  Microphone  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အလဆိုပင့်ကအဆိုလညင့်ကြီး  Input Level  အရှအိမောကကညငင့်
ပပကကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီးစအင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Power Settings

Sound Input Settings



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၈) – System Configuration 163

Time & Date
Time & Date Setting ထတအရှအိမော စအတင့်ဝငင့်
စအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအကအိမောငင့်ကြီးတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်တစင့်ခဆို
ရရှအပငတယင့်။  ကအမအိမောငပအအမ ငကကကကြီးအတတွရတ င  လကင့်ရရှအ
အခမအနင့်ကအဆို  Time  Menu  ထတအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပ
အအအိမောငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်တတင  လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အအအိမောကင့်နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Clock
Tab  ထတ  က  “Time  in  other
locations”  ကအဆို  အရတွကြီးပပကကြီး  Locations
Box  အပခေါ်လအိမောတတင  အခင  + Button  ကအဆို
နရှအပင့်ပပကကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုတတင  ပအအမ ငအအညင့်ကအဆို
အရတွကြီးခမယင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

System Detail
စကင့်အရှအိမောသဆိုသကြီးထအိမောကြီးတတင  CPU,  Memory,  Graphic  Card  နတ င  Hard  drive  တအဆို ငနတ ငပကင့်
သကင့်တတငအခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  Details  အရှအိမော  အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အတငဒက  Details  အရှအိမောပတ
Default  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  -  စကင့်ထတအရှအိမော  Totem  နတ င  Vlc  ဆအဆို
ပပကကြီး  Media  Player  နရှစင့်ခဆိုရရှအတယင့်ဆအဆိုပငစအဆို င။  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အဖြေတွငငင့်တတငအခင  ဘယင့်ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို
Default အအနသဆိုသကြီးပပကကြီး အဖြေတွငငင့်အပကြီးရအလတဆအဆိုတတင Setting ကအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Adding Time in Other Locations

Time Menu
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ပပကကြီးအတအိမောင Removable Media လအဆို ငအခခေါ်တတင CD/DVD အတတွ၊ USB Drive အတတွ စကင့်အရှအိမော
တပင့်လအဆိုကင့်တတငအခင  File  Manager  နတ င  အဖြေတွငငင့်အပကြီးရအလအိမောကြီး၊  တစင့်ပခအိမောကြီး ဘယင့်ပရအဆိုဂရအင့်သဆိုသကြီးပပကကြီး
အဖြေတွငငင့်အပကြီးရအလတ စတတင Setting အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

Conclusion
System Setting အရှအိမော အပငဝငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အပကြီးတတင Third-Party
Setting Tool  အတတွလညင့်ကြီး  ရရှအပငအသကြီးတယင့်။  Ubuntu Tweak, MyUnity,  Gnome
Tweak Tool, Unsettings, Gnome System Tools  စသပအဖြေငငင့်  အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။
တစင့်ခမအမ င  Tools  အတတွကအဆို   Software Center  ကအန ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  တစင့်ခမအမ ငကအဆို
အတအိမောင Official Repo ထတအရှအိမောအရရှအလအဆို င သကကြီးပခအိမောကြီး Download ရယလူပပကကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီး ရပငတယင့်။
စအင့်ကြီးသပင့်လအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်  Ubuntu  Tweak  ကအဆို  PPA  Channel  အအနနတ င  (သအဆို င)  .deb
Installer အအနနတ င ဒကအနရအိမောအရှအိမော ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး စအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://launchpad.net/ubuntu-tweak/+download

အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသ  အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုငင့်ရအိမော  Setting  အတတွကအဆို ကအဆိုယငင့်လအဆိုအပင့်ခမကင့်နတ င  ကအဆိုကင့်ညကအအအိမောငင့်
စကအသပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးပအဖြေစင့်တတင  Desktop  Customization  အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

System Details: Default Applications Section

https://launchpad.net/ubuntu-tweak/+download


“ Have no fear of perfection,

you’ll never reach it. ”

– Salvador Dali
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အခနင့်ကြီး (၉) – Desktop Customization
Ubuntu Desktop ၏ အသတွငင့်အပပငင့်အအိမောကြီး စကအသအပပအိမောငင့်ကြီးလတပခငင့်ကြီး

Ubuntu အရှအိမော Desktop Environment အပအဖြေစင့် Gnome 3 ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမ ထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီးနတ င၊
Desktop Shell အပအဖြေစင့် Unity ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ ထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၂) အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတင
ပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အခနင့်ကြီး  (၁၃) အရှအိမော အပခအိမောကြီး  Desktop Environment  အတတွ အပပအိမောငင့်ကြီးလတ
အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပင။ ဒကအခနင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမအနတတင Gnome 3 နတ င
Unity  တအဆို ငကအဆို  ကအဆိုယငင့်လအဆိုအပင့်ခမကင့်နတ ငကအဆိုကင့်ညကအအအိမောငင့်  ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆို  အအဖြေအိမောင့်
ပပအပကြီးပငအယင့်။

Ubuntu  အရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်နတ ငပကင့်သကင့်ပပကကြီး  လအဆိုသလအဆို  ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်
တတင အစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီးအတတွရရှအပငတယင့်။ အတငဒငအတတွကအတအိမောင  -

Grub Menu – စကင့်အတကင့်အရှအိမော OS အရတွကြီးအဖြေအဆို ငအအဖြေအိမောင့်ပပတတင Boot Menu
Splash Screen – Ubuntu ကအဆို Loading လဆိုပင့်အနစဉင့်အအဖြေအိမောင့်ပပတတင Animated Screen
Lock Screen – User Login Screen ရတ င အသတွငင့်အပပငင့်
Metacity – Window Border အတတွရတ င အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်
GTK Themes  – Window Control အတတွရတ င အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်
Icons – အဖြေအဆိုငင့်၊ Folder နတ င ပရအဆိုဂရအင့်  Icon အမအိမောကြီး
Cursor – Mouse Pointer အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်
Compiz – Window နတ င Desktop Effect အမအိမောကြီး

- တအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကလအဆို အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီး ပပမပပငင့်အလှုအတတွအပပငင့် လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အသစင့်အတတွ ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး  Desktop  ကအဆို  Customize  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ ထပင့်အသ  ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ကက
အလငရရှအတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအတအိမောင -

Dock – အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီး ပပမ ပပငင့်လအဆို ငရတတင Task Bar လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
Launcher – ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အဖြေတွငငင့်အပကြီးနအဆိုငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
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Desklet – Desktop အပခေါ်အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတတင Widget အတတွ
Indicator Applet – Status bar ထတအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပတတင Indicator ပရအဆိုဂရအင့်အလကြီးအတတွ
Nautilus  Scripts – File Manager  အရှအိမော အလူလကအပငဝငင့်တတင  ပအဖြေညငင့်စတွကင့်  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
ခမကင့်အတတွ ပအဖြေစင့်ကကပငတယင့်။

ဒငအတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  တစင့်ခဆိုအကမနင့်  လအဆိုကင့်လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို ငအတအိမောင  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  ကအဆိုယငင့်လအဆိုအပင့်ခမကင့်
အလအဆိုကင့် လအဆိုအပင့်တတငအပအဆိုငင့်ကြီးကအဆိုပပမပပငင့်ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ရအရှအိမောပင။ Customization Settings တစင့်ခမအမ င
အအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို ဆကင့်လကင့် အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Unity Customization
ကမနင့်တအိမောအတတွအအပပအိမောခငင့်  Unity  Desktop  ကအဆို  Customize  ပပမလဆိုပင့်လအဆို ငရတတင  ပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆိုအအကကအိမောငင့်ကြီး အရငင့်အအဖြေအိမောင့်ပပလအဆိုပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး  (၅) အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်တတင ပရအဆို
ဂရအင့်တစင့်ခဆိုအပအဖြေစင့် အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  Unity  Tweak Tool ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Install  အလဆိုပင့်ရ
အသကြီးရငင့်  Software Center  အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Unity Tweak Tool
ကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Option အတတွကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Unity Tweak Tool
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Launcher Settings
ပထအဆဆိုသကြီး Option ပအဖြေစင့်တတင  Launcher အရှအိမော Launcher Bar ရတ င  Transparency Level
ကအဆို စကအသသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငငအပပငင့်၊ Launcher Bar ထတက Icon အတတွရတ င Back-
ground ကအဆို ဘယင့်လအဆိုအအပခအအနအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပရအလတ အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော  Icon backgrounds  ကအဆို  Open application only လအဆို င အရတွကြီးခမယင့်ထအိမောကြီးတတင
အတတွကင့် လကင့်ရရှအအဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင Unity Tweak Tool ရတ င  Icon တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးကအဆို  Launcher
Bar ထတအရှအိမော Background အအရအိမောငင့်နတ င အအဖြေအိမောင့်ပပအနပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Dash Search Settings

Unity Tweak Tool: Launcher Settings

Unity Tweak Tool: Dash Search Settings
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Dash  အရှအိမောရရှအိမောလအဆိုကင့်တတငအခင  အငင့်တအိမောနကင့်ရလဒင့်အတတွနတ င  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ၊  Suggestion  အတတွကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပပဆအဆိုတတင Setting ကအဆို Search Option ထတအရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Panel Option ထတအရှအိမောအတအိမောင Global Menu ရတ င အနအိမောကင့်ခသအအရအိမောငင့်  Transparency Level
ကအဆို ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Switcher Option ထတအရှအိမော အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုနတ ငတစင့်ခဆို ကလူကြီးအပပအိမောငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် သဆိုသကြီး
ရတတင Shortcut အတတွ စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Additional Option ထတအရှအိမောအတအိမောင HUD, Dash
နတ င  Run Command လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်တအဆို ငအတတွကင့်  Keyboard shortcut  အတတွ စကအသနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

Web Apps Integration Settings
Web Apps Option ထတအရှအိမော Integration Prompts ကအဆို On ထအိမောကြီးအပကြီးရငင့် Facebook,
Gmail, Twitter စတတင Desktop Integration ကအဆို Support လဆိုပင့်တတင Web App အတတွ
ကအဆို Ubuntu အရှအိမော Install လဆိုပင့်လအဆို င ရသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Unity Tweak Tool: Panel Settings

Unity Tweak Tool: Web App Integration Settings
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Web Browser  အရှအိမော  Desktop  Integration  Support  လဆိုပင့်တတင  Website  တစင့်ခဆိုကအဆို
သတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်အလအိမောကြီး၊ အအကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Install နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Website ကအဆို ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအအနနတ င Ubuntu က Install လဆိုပင့်
အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Dash သအဆို ငအဟဆိုတင့် Launcher Bar ကအနတစင့်ဆငငင့်  Website
ကအဆို ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုသအဖြေတွယင့် စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

General Window Manager Settings
အနအိမောကင့်  Option  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတင  Window Manager  Section  ထတက  General  အရှအိမော
Window  အတတွကအဆို  Minimize/Unminimized  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်တတငအခင  အသဆိုသကြီးပပမအစလအဆိုတတင
Effect ကအဆို အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Firefox: Web App Integration Prompts

Web App Integrated



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၉) – Desktop Customization 171

နအလူနအိမောအရှအိမောအရတွကြီးပပထအိမောကြီးသလအဆို Magic Lamp ကအဆိုအရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့် Window အတတွကအဆို Minimize
လဆိုပင့်တတငအခင အသဆိုသကြီးပပမ တတင Effect က အခဆိုလအဆိုပဆိုသစသ ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။

Unity Tweak Tool:  Minimize Effect Settings

Magic Lamp Minimize Effect
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Workspace Settings
Ubuntu အရှအိမော Workspace လအဆို ငအခခေါ်တတင Desktop Screen နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆို သတင့်အရှတင့်အသဆိုသကြီးပပမ
လအဆို ငရပငတယင့်။  Workspace Settings  ထတအရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Workspace switcher
ကအဆို On အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Launcher Bar ထတအရှအိမော Workspace Icon အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

နအလူနအိမော Setting အရှအိမော Horizontal workspace နရှစင့်ခဆိုနတ င Vertical workspace နရှစင့်ခဆို စဆိုစဆို
အပငငင့်ကြီး အလကြီးခဆိုသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Launcher Bar  ထတက Workspace
Icon ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို Workspace အလကြီးခဆိုကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Unity Tweak Tool: Workspace settings

Workspace switcher
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Workspace တစင့်ခဆိုကအန တစင့်ခဆိုကအဆိုကလူကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Ctrl + Alt + Arrow ကအဆို  Shortcut
အအနနတ ငအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - ညအိမောဘကင့်က Workspace ကအဆိုသတွအိမောကြီးခမငင့်ရငင့် Ctrl +
Alt + Right Arrow ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ အအမအိမောကြီးကကကကြီး တစင့်ပပအမငင့်တညင့်ကြီး
အဖြေတွငငင့်သဆိုသကြီးအလငရရှအသလူအတတွအတတွကင့်၊ အအမအမကြီးတလူရအိမောပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Workspace အတတွနတ င  ခတွတထအိမောကြီးပပကကြီး
သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င အသဆိုသကြီးဝငင့်အရှအိမောပင။

Other Window Settings
Text Editor  ပရအဆိုဂရအင့် နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆို အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတယင့်ဆအဆိုပငစအဆို င။  Launcher Bar ထတက Text
Editor Icon ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင Text Editor နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုထတက ဘယင့် Editor
ကအဆို  လအဆိုခမငင့်တအိမောလတအရတွကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့်  Window အသကြီးအသကြီးအလကြီးအတတွနတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပပငတယင့်။ အတငဒက
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအဆို  Window  Spread  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။   Window  Spread
Options ထတအရှအိမော ဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကင့် Shortcut အတတွကအဆို စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  Mouse နတ င ဟအဆိုကြီးအအပခေါ်နအိမောကြီးထအ ဆတွတသတွအိမောကြီးပပကကြီး လညွှတင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Ubuntu က
ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Maximize လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  Screen ရတ င ဘယင့်ဘကင့်ပခအင့်ကြီးကအဆို ဆတွတသတွအိမောကြီးပပကကြီး
လညွှတင့်လအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Screen ရတ င ဘယင့်ဘကင့်အရှအိမော ထကင့်ဝကင့်တအတအ အနရအိမောယလူပပကကြီး
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အတငဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအဆို  Window Snapping  လအဆို ငအခခေါ်
ပငတယင့်။  Window Snapping Option  ထတအရှအိမော ဘယင့်ဘကင့်ကအဆိုဆတွတပပကကြီး  လညွှတင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
ဘအိမောလဆိုပင့်အစခမငင့်လတ၊  ညအိမောဘကင့်ကအဆိုဆတွတရငင့်  ဘအိမောလဆိုပင့်အစခမငင့်တတင  စသပအဖြေငငင့်  သတင့်အရှတင့်  စကအသနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

Mouse ကအဆို Screen ရတ င အထအိမောငငင့်တစင့်ခဆိုခဆိုအရှအိမောအထအိမောကင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Mini-
mize  လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့်  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  အတငဒကလဆိုပင့်  အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအဆို  Hot
Corner  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  Hot  Corner Option  ထတအရှအိမော  Screen  ရတ င  ဘယင့်နအိမောကြီးကအဆို
အထအိမောကင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ဘအိမောလဆိုပင့်အစခမငင့်လတဆအဆိုတတင Setting ကအဆို စကအသသတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  Title Bar ကအဆို  Double-click လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အတငဒက ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို
Maximize  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  Maximize  အလဆိုပင့်ပတ  တစင့်ပခအိမောကြီးတစင့်ခဆိုခဆိုလဆိုပင့်အစလအဆိုရငင့်
Window Manager  → Additional Option  အရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငငအပပငင့်၊  Title
Bar  ကအဆို  Right-click  နရှအပင့်ရငင့်ဘအိမောလဆိုပင့်အစခမငင့်လတ၊  Middle-click  လဆိုပင့်ရငင့်  ဘအိမောလဆိုပင့်အစ
ခမငင့်လတ စသပအဖြေငငင့် သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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Unity Tweak Tool ထတက Appearance Option အတတွကအဆိုအတအိမောင ခမနင့်ထအိမောကြီးခတငပငဥကြီးအယင့်။
ခဏအနအတအိမောငအရှအိမော GTK Theme အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးနတ ငအတလူ အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

Desktop Icon Settings
Desktop အပခေါ်အရှအိမော Home Folder, Trash, Hard drive စတတင Icon အတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအစ
လအဆိုရငင့် Desktop Icon Option ထတအရှအိမော စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော  Home Folder  ကအဆို  အရတွကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  Desktop  အပခေါ်အရှအိမောလညင့်ကြီး  Home
Folder ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတအိမော အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

စနစင့်လဆိုသပခမသအရကြီးအတတွကင့် Desktop lock, User logout, Switch user စတတငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
ခမကင့်အတတွကအဆို  ပအတင့်ထအိမောကြီးခမငင့်ရငင့်  Security Option  အရှအိမော  အရတွကြီးပပကကြီးပအတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Multi-touch  Touch Pad  ပငဝငင့်တတင  Laptop  အတတွအရှအိမော  Two Fingers Scrolling  နတ င
Horizontal Scrolling Option အတတွကအဆို အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်  Scrolling Option အရှအိမော စကအသ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Boot Menu Customization
Ubuntu က စကင့်စအတကင့်အရှအိမော Boot လဆိုပင့်လအဆိုတတင  OS အရတွကြီးခမယင့်ပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို စကအသအပကြီး
တတင  Boot Loader  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကင့်  Grub 2 လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ
ထအိမောကြီးပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် Grub 2 ရတ င Setting အတတွကအဆို ပပမ ပပငင့်ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် စကင့်အတကင့်
အရှအိမော  OS  အရတွကြီးရတတင  Boot Menu  ရတ င အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသကအဆို ပပငင့်ဆငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Grub 2 Setting
အတတွကအဆိုပပမပပငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Grub  Customizer လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။  Grub Customizer ဟအိမော Official Repo ထတအရှအိမောအရရှအပငဘလူကြီး။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Install
လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် PPA Channel အသစင့်တစင့်ခဆိုထပင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး (၄) အရှအိမော

Unity Tweak Tool: Desktop Icon Settings
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အပပအိမောခတငတတငနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး Software & Updates အရှအိမော အခဆိုလအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ppa:danielrichter2007/grub-customizer ဆအဆိုတတင Channel ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီး
ရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးလအဆို င  Software  & Updates  ကအဆို  ပအတင့်လအဆိုကင့်တတငအခင
Package Index ကအဆို  Reload ပပနင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို င အပပအိမောလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ Reload လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်
ပင။ ပပကကြီးရငင့်၊ Software Center ကအန Grub Customizer ကအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Grub Customizer ကအဆို Install လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့် အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။

Grub Customizer: PPA Channel

Grub Customizer: Install from Software Center
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ပရအဆိုဂရအင့်ပတွငငင့်လအိမောတတငအခင နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  General settings Tab ကအဆို ဝငင့်လအဆိုကင့်
ပင။ အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးကအဆိုသအိမော ပပမပပငင့်လအဆိုတအိမောအအဆို င List configuration ကအဆို ပပငင့်အဖြေအဆို င အလအဆိုအပင့်
ပငဘလူကြီး။ General settings ထတအရှအိမောသအိမော show menu ကအဆို အအရတွကြီးရအသကြီးရငင့် အရတွကြီးအပကြီးပင။

Boot default entry after ကအဆို အနညင့်ကြီးဆဆိုသကြီး ၁၀ စကက္က န ငင့် အလအိမောကင့် သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်
ပငတယင့်။  ဒက  Option  အသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးရငင့်  စကင့်အတကင့်အရှအိမော  Boot  လဆိုပင့်လအဆိုတတင  OS  ကအဆို
Boot Menu  ကအန အသဆိုသကြီးပပမသလူက အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ အအရတွကြီးအပကြီးရငင့်  စကင့်ကအရရှ ငဆကင့်
တကင့်အရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Boot  default  entry  after  ကအဆို  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင
အသဆိုသကြီးပပမသလူကအရတွကြီးအအပကြီးလညင့်ကြီး ၁၀ စကက္က န ငင့် ကကအိမောတတငအခင  predefined အရှအိမောသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီး
တတင OS ကအဆို Grub က အလအဆိုအအလမအိမောကင့်အရတွကြီးပပကကြီး Boot လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Boot Menu ရတ င အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးပပမပပငင့်အဖြေအဆို င Appearance settings Tab
ကအဆိုဝငင့်လအဆိုကင့်ပင။ Menu ရတ င အနအိမောကင့်ခသအပအဖြေစင့် အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုတတင  background image နတ င OS
စအိမောရငင့်ကြီးရတ င စအိမောလဆိုသကြီးအအရအိမောငင့်တအဆို ငကအဆို အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

Grub Customizer: General Settings
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နအလူနအိမောအရှအိမော  အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  အနရအိမောကအန  Background image  ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
background နတ င စအိမောလဆိုသကြီးအအရအိမောငင့်အတတွ အရတွကြီးပပကကြီးရငင့်  Toolbar  က Save Button  ကအဆို နရှအပင့်
အပကြီးရပငတယင့်။ Save လဆိုပင့်ပပကကြီး စကင့်ကအဆို  Restart  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် စကင့်အတကင့်အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတတင
Boot menu ရတ ငအသတွငင့်အပပငင့်ကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငပအငင့်ရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Grub Customizer: Appearance Settings

Customized Grub Boot Menu
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Grub Customizer  အရှအိမော  Background  အတတွကင့်  Matrix  ပဆိုသကအဆိုအရတွကြီးခတငလအဆို င  Boot Menu
အရှအိမောလညင့်ကြီး  Matrix  ပဆိုသ  Background  နတ ငအအဖြေအိမောင့်ပပအနပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အရတွကြီးခတငတတင  Font
Color  လတွတသတွအိမောကြီးလအဆို င  နအလူနအိမောအရှအိမော  စအိမောလဆိုသကြီးအတတွသအပင့်အပအငင့်ရပငဘလူကြီး။  Grub  Customizer  အရှအိမော
Font Color အပပအိမောငင့်ကြီးအရတွကြီးပပကကြီး စအင့်ကြီးကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Customizing Splash Screen
Splash Screen ဆအဆိုတအိမော Ubuntu ကအဆို  Boot လဆိုပင့်အနစဉင့်အအဖြေအိမောင့်ပပတတင  Loading Screen ကအဆို
အပပအိမောတအိမောပင။ Ubuntu က အတငဒက Loading Screen ရတ င Animation အတတွကင့် Plymouth
လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးပငတယင့်။  Plymouth  ရတ င  Setting  အတတွကအဆို  ပပမပပငင့်အဖြေအဆို င
အတတွကင့်  Plymouth Manager  ဆအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ သလူလညင့်ကြီးပတ  Official
Repo ထတအရှအိမော အရရှအလအဆို င PPA Channel တစင့်ခဆိုအအနနတ င ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး အပကြီးရပငတယင့်။

ppa:mefrio-g/plymouthmanager

အပကြီးထအိမောကြီးတတင  PPA  ကအဆို  Software  & Updates  အရှအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးပင။  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော
PPA Channel ဝငင့်သတွအိမောကြီးပပကဆအဆိုရငင့် အရတွကြီးပပကကြီး Edit လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငအသကြီးတယင့်။

ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အထအ Plymouth Manager ကအဆို အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးသလူက Ubuntu 14.04 အရှအိမော
သဆိုသကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့်  Update  လဆိုပင့်အအပကြီးအသကြီးပငဘလူကြီး။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Ubuntu  10.04  အတတွကင့်

Editing PPA Channel
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အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Package  ကအဆို  သဆိုသကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Distribution
အနရအိမောအရှအိမော  lucid လအဆို ငအပပအိမောငင့်ကြီးထညငင့်အပကြီးရပငတယင့်။  ပပကကြီးရငင့်  Software  & Updates  ကအဆို
ပအတင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး Package Index ကအဆို Reload လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။

ထဆိုသကြီးစသအတအဆိုငင့်ကြီး  Software Center  ကအန  Plymouth Manager  ကအဆို  ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ပပကကြီး စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Plymouth Manager ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး Themes Tab ကအဆို သတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ပင။ အသငငင့်အရတွကြီး
ခမယင့်နအဆိုငင့်တတင  Loading Animation  အတတွကအဆို  အပကြီးထအိမောကြီးတအိမော အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။ နရှစင့်သကင့်
ရအိမော  Theme  ကအဆို  အရတွကြီးပပကကြီး  Install  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Plymouth Manager  က Theme

Plymouth Manager in Software Center

Plymouth Manager: Themes
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ကအဆို အငင့်တအိမောနကင့်ကအန ရယလူ  Install  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင
အခဆိုလအဆို  Terminal Window  တစင့်ခဆိုအပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Password  အတအိမောငင့်ကြီးတတငအခင
အပကြီးလအဆိုကင့်ပပကကြီးရငင့်  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  Theme  အတတွထတက အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Theme  ကအဆို
အရတွကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်ရပငပပက။

နအလူနအိမောအရှအိမော ကကျွနင့်အတအိမောင့် Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင Theme အလကြီးငငကြီးခဆိုရရှအလအဆို င အတငဒက Theme အတတွကအဆို
1, 2, 3, 4 နသပငတင့်စဉင့်နတ င အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Theme ရတ င နသပငတင့်ကအဆို နရှအပင့်အပကြီး
ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Theme အရတွကြီးပပကကြီးလအဆို စကင့်ကအဆို  Restart  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
Loading Splash Screen လညင့်ကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Plymouth Manager: Apply Theme

New Splash Screen - Earth Sunrise
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ကကျွနင့်အတအိမောင့်က Earth Sunrise ကအဆို Theme အပအဖြေစင့် အရတွကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် Splash Screen
အရှအိမော Loading Effect ကအဆို အနထတွကင့်လအိမောတတငပဆိုသစသနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအတအိမောငအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

GTK, Metacity and Icon Themes
Toolbar, Menu, Button  စတတင  Window Control  အတတွရတ င  အသတွငင့်အပပငင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသကအဆို
GTK Theme  လအဆို ငအခခေါ်ပပကကြီး၊  Window Border  အတတွရတ င  အသတွငင့်အပပငင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသကအဆိုအတအိမောင
Metacity Theme လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။ အတငဒကနရှစင့်ခဆိုကအဆို သကကြီးပခအိမောကြီးစက ဒကဇအဆိုငင့်ကြီးလဆိုပင့်ထအိမောကြီးလအဆို ငရအပအယငင့်
Window Control  အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသနတ င  Window Border  အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသ  အလအဆိုကင့်အဖြေကင့်ရငင့်  အအတအိမောင့်
ကကညငင့်ရဆအဆိုကြီးပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် GTK Theme နတ င Metacity Them ကအဆို အအမအမကြီးအစအိမောကြီးတလူ
ရအိမော  တတွတအဖြေကင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးက  ပအဆိုအဆငင့်အပပသလအဆို၊  Theme  အဖြေနင့်တကကြီးသလူ  ဒကဇအဆိုငင့်နအိမောအတတွကလညင့်ကြီး
အတတွတလအဆိုကင့်အပကြီးကကအလငရရှအပငတယင့်။

ပငဝငင့်တတင  အစအတင့်အပအဆိုငင့်ကြီးအတတွကအဆို  သအရရှအထအိမောကြီးသငငင့်လအဆို ငသအိမော  GTK, Metacity  ဆအဆိုပပကကြီး ခတွတအပပအိမော
အနတအိမောပင။ လကင့်အတတွ ငအရှအိမော  Theme  တစင့်ခဆိုကအဆို  ရယလူလအဆိုကင့်ရငင့် အအမအိမောကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  အတတွတလအဆိုကင့်
ပငဝငင့်လအိမောအလင ရရှအပငတယင့်။

Themes  အတတွနတ ငပကင့်သကင့်ရငင့်  အအတအိမောင့်အလကြီးအသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Website  တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။
noobslab.com လအဆို င အခခေါ်ပငတယင့်။ Ubuntu နတ ငကအဆိုကင့်ညကအဆငင့်အပပအယငင့် Themes အတတွကအဆို
ရရှအိမောအအဖြေတွစဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတငအပပငင့်  အလတွယင့်တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရအအအိမောငင့်  PPA
Channel အပအဖြေစင့်လညင့်ကြီး အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။ Gnome 2 နတ င  Gnome 3 အအပပအိမောငင့်ကြီး
အလတအရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်အဖြေတွတ ငစညင့်ကြီးပဆိုသအတတွ အအတအိမောင့်အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးလအဆို င  တစင့်ခမအမ င   Ubuntu Version  အတတွအရှအိမော
အဆငင့်အပပတတင Theme အတတွက တစင့်ခမအမ င Version အတတွအရှအိမော အဆငင့်အအပပတအိမောအမအမကြီး ပအဖြေစင့်တကင့်ပင
တယင့်။ NoobsLab က Ubuntu Version အလအဆိုကင့် Theme အတတွကအဆို စအင့်ကြီးသပင့်အရတွကြီးခမယင့်
အပကြီးထအိမောကြီးလအဆို င  Theme နတ င  Ubuntu Version  အကအဆိုကင့်ညကအရှအိမောအမအမကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး သအပင့်စအတင့်ပလူအဖြေအဆို ငအလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။  NoobsLab  PPA  အတတွကအဆို  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။  Software  &
Updates အရှအိမော Repo Channel အအနနတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

ppa:noobslab/themes 
ppa:noobslab/icons

NoobsLab PPA အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးပပကဆအဆိုရငင့်  Software Center  အရှအိမော  Themes အတတွ
ကအဆို  ရရှအိမောပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငပပက။  Install  အလဆိုပင့်ခငင့်  Theme  တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးစကအအကကအိမောငင့်ကြီး
ကကအမတငင့်အလငလအိမောလအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့် ဒကအနရအိမောအရှအိမော အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://noobslab.com/
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http://www.noobslab.com/2011/11/themes-collection-for-ubuntu-1110-unity.html

စအိမောအဆိုပင့်ထတအရှအိမော Website အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ရငင့်သအပင့်ထညငင့်အအပပအိမောခမငင့်ပငဘလူကြီး။ Website
ဆအဆိုတအိမော  ဒကအန ငရရှအအပအယငင့်  နကင့်ပအဖြေနင့်ရရှအခမငင့်အရှ  ရရှအအတအိမောငအရှအိမောပင။  ဒကအန င  Website  အရှအိမောအရကြီးထအိမောကြီးတတင
နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးက အဆငင့်အပပအပအယငင့်  နကင့်ပအဖြေနင့်  Version  အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  အဆငင့်အပပခမငင့်အရှ
အပပအတအိမောငအရှအိမောပင။ အပအတအပပအိမောငင့်ကြီးလတအနတကင့်တတင နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွအရှအိမော ဒကပပဿနအိမောကအတအိမောင အရရှအိမောငင့်
လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အထအအတအိမောင  Theme  အတတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အလတွယင့်ကလူ
ဆဆိုသကြီးနတ င  အဆငင့်အအပပဆဆိုသကြီးနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးက  ဒကနညင့်ကြီးပအဖြေစင့်အနလအဆို င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပရပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Zukitwo လအဆို ငအခခေါ်တတင  GTK + Metacity Theme တစင့်ခဆိုကအဆိုနအလူနအိမောအအနနတ ငအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပင
အယင့်။ Software Center အရှအိမော Zukitwo လအဆို ငရရှအိမောပပကကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပင။

ပပကကြီးရငင့်  Unity Tweak Tool  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  Theme  ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို
Theme Selection ထတအရှအိမော Zukitwo ပငဝငင့်လအိမောတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Zukitwo Theme in Software Center

Zukitwo Theme  in Unity Tweak Tool

http://www.noobslab.com/2011/11/themes-collection-for-ubuntu-1110-unity.html
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ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အအနနတ င  GTK  Theme  Column  အရှအိမောလညင့်ကြီး  Zukitwo  လအဆို ငပတအအဖြေအိမောင့်ပပပပကကြီး
Window  decoration  theme  Column  အရှအိမောလညင့်ကြီး  Zukitwo  လအဆို ငအအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပင။  GTK Theme နတ င Metacity Theme ကအဆို အတတွတလအဆိုကင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတငသအဘအိမော
ပင။  စအိမောရငင့်ကြီးထတက  Zukitwo  ကအဆို  အရတွကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Window Control  အတတွနတ င  Window
Border အတတွရတ င အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသ အပပအိမောငင့်ကြီးလတသတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပင။

အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင File Manager ကအဆိုအလငလအိမောကကညငင့်ပင။ Ubuntu ရတ င အလူလအအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအဟဆိုတင့်အတအိမောင
ပတအပပအိမောငင့်ကြီးလတအနတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu ရတ င အလူလ Desktop Background
နတ င  Theme  အသစင့်  အလအဆိုကင့်အဖြေကင့်လအဆို င  လအဆိုကင့်အဖြေကင့်တတင  Desktop  Background  ကအဆိုလညင့်ကြီး
အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  Icon  အတတွနတ င  Theme  နတ ငအလအဆိုကင့်အဖြေကင့်အသကြီးပငဘလူကြီး။  Icon
အတတွက လအအအလအိမောင့်အရအိမောငင့်ပအဖြေစင့်အနပပကကြီး  Theme  ရတ င  Overall Color  က ခတပပအိမောနဆိုအရအိမောငင့်ပအဖြေစင့်အနပင
တယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် လအဆိုကင့်အဖြေကင့်တတင Icon Theme တစင့်ခဆိုကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Zukitwo ဟအိမောကကျွနင့်အတအိမောင့်အကကအမကင့်ဆဆိုသကြီး Theme အတတွထတအရှအိမော တစင့်ခဆိုအပငအဝငင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အခမအနင့်အအတအိမောင့်ကကအိမောလညင့်ကြီး သဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Zukitwo  နတ င တတွတသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် လအဆိုကင့်အဖြေကင့်တတင

Zukitwo GTK and Window Decoration Theme
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Icon Theme တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ Faenza လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။

NoobsLab PPA ထတအရှအိမောပင လအဆို င Software Center ကအန Faenza ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆို င
ရပငတယင့်။ Install လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့် Unity Tweak Tool ထတက Icons အရှအိမော သတွအိမောကြီးကကညငင့်လအဆိုကင့်
ရငင့်  Icon  Theme  Selection  Box  ထတအရှအိမော  အအရအိမောငင့်အနဆိုအရငငင့်  အနညင့်ကြီးငယင့်ကတွအိမောတတင
Variation အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င Faenza Icon Theme အတတွကအဆို အတတွ ငရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Icon Theme အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Faenza Theme အတတွထတက နရှစင့်သကင့်ရအိမောတစင့်ခဆိုကအဆို
အရတွကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ Launcher Bar ထတက Icon အတတွ၊ အဖြေအဆိုငင့်၊ Folder ပဆိုသအတတွ၊ Dash ထတက
ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးနတ င Status Bar ထတက Icon အတတွအပငအဝငင့် Ubuntu ရတ င အလူလ Icon အတတွ
အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ Faenza  Icon Theme နတ င အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Faenza Icon Theme in Unity Tweak Tool
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Theme အတတွကအဆို အခဆိုလအဆို Software Center ကအန Install လဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးအဟဆိုတင့်ပတ အငင့်တအိမော
နကင့်ကအန တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့် Download လဆိုပင့်ပပကကြီး Install လဆိုပင့်လအဆို ငလညင့်ကြီး ရပငတယင့်။ အအပခေါ်က
ပဆိုသရတ င  Location  ကအဆို  သတအပပမကကညငင့်ပင။  Ubuntu  အရှအိမော  Icon  Theme  အတတွကအဆို  /usr/
share/icons/ Directory  ထတအရှအိမော  သအအင့်ကြီးပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Download  လဆိုပင့်
ထအိမောကြီးတတင  Icon  Theme  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အတငဒက  Directory  ထတအရှအိမော  သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်
Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  /usr Directory  ထတအရှအိမောပအဖြေစင့်အနလအဆို င  Super User  အအနနတ င
File Manager ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး စကအသအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။

အနအိမောကင့်တစင့်နညင့်ကြီးအအနနတ င  /home/[user]/.local/share/icons/ Folder  ထတ
အရှအိမောလညင့်ကြီး သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီးလအဆို ငရပငအသကြီးတယင့်။ ဒက  Folder  ကအတအိမောင  /home/[user]/ ထတ
အရှအိမောအအဆို င Super User ပအဖြေစင့်စရအိမောအလအဆိုပတ တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်စကအသနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။။

GTK + Metacity Theme  အတတွကအဆိုအတအိမောင  /usr/share/themes/ Directory
ထတအရှအိမော သအအင့်ကြီးပငတယင့်။ သလူလညင့်ကြီး Icon နတ ငအတလူတလူပငပတ။ Download ရယလူထအိမောကြီးတတင Theme
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အတငဒက  Directory  ထတအရှအိမော သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

File Manager with Faenza Icon Theme
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ဒငအရှအဟဆိုတင့်  /home/[user]/.local/share/themes/ ထတအရှအိမော  သအအင့်ကြီးပပကကြီး
အတအိမောငလညင့်ကြီး Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Icon အတတွ Theme အတတွ ရယလူအဖြေအဆို င အအကအိမောငင့်ကြီးဆဆိုသကြီးအနရအိမောကအတအိမောင gnome-look.org ပတပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ gnome-look.org အရှအိမော Ubuntu နတ ငအပခအိမောကြီး Gnome Desktop Environment
သဆိုသကြီးတတင  Desktop  အတတွအတတွကင့်  Themes  အတတွ၊  Wallpaper  အတတွအပပငင့် အပခအိမောကြီးအသတွငင့်
အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုငင့်ရအိမော Components အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

ဘယင့်ဘကင့်ပခအင့်ကြီးက Sidebar အရှအိမောအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  GTK3.x, Metacity, Background
စသပအဖြေငငင့်  အအမအမကြီးအစအိမောကြီးတလူရအိမောကအဆို  Category  အလအဆိုကင့်  စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။  ဒက  Website  က  Ubuntu  အတတွကင့်  သကကြီးသန ငင့် ရညင့်ရတွယင့်တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင
Website  အတအိမောငအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Gnome Desktop Environment  အအိမောကြီးလဆိုသကြီး  အတတွကင့်
တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Gnome  Version အအဟအိမောငင့်ကြီးပအဖြေစင့်တတင
GTK2.x,  Ubuntu  က အသဆိုသကြီးအတအိမောငတတင  GDM  စသပအဖြေငငင့်  Ubuntu  နတ င  ကအဆိုကင့်ညကအလှုအရရှအတတင
Gnome  Components  အတတွလညင့်ကြီး  ပငဝငင့်အနပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  GTK  Theme
အတတွလအဆိုခမငင့်ရငင့် GTK 3.x ထတအရှအိမော ရရှအိမောအဖြေအဆို ငလအဆိုပပကကြီး Window decoration theme အတတွလအဆိုခမငင့်
ရငင့် Metacity ထတအရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွရယလူရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Theme အတတွ အအပအအိမောကင့်အပအအိမောကြီးရရှအအနလအဆို င စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမအရတွကြီးခမယင့်ပပကကြီး Ubuntu Desktop ရတ င

gnome-look.org

http://gnome-look.org/
http://gnome-look.org/
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အသတွငင့်အပပငင့်ကအဆို အအမအမကြီးအမအမကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးလတထအိမောကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဟအဆိုကြီးအရငင့်  Ubuntu Version  အတတွအရှအိမော  GDM  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Login Screen  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို
သဆိုသကြီးပငတယင့်။ အနအိမောကင့်အတအိမောင  LightDM  လအဆို ငအခခေါ်တတငပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးပငတယင့်။ အခဆို
Ubuntu 14.04 အရှအိမောအတအိမောင Unity Lock Screen ဆအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငတယင့်။ အခဆို
အရှ စတငင့်ပငဝငင့်လအိမောတတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော Unity Lock Screen ရတ င
Setting  အတတွပပငင့်လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ အပခေါ်ထတွကင့်လအိမောပခငင့်ကြီးအရရှအအသကြီးပငဘလူကြီး။  အကကအိမောခငင့်အရှအိမော
အပခေါ်ထတွကင့်လအိမောလအအငင့်အယင့်လအဆို င ယလူဆရပငတယင့်။ လကင့်ရရှအအရှအိမောအတအိမောင Ubuntu က Lock Screen
အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသကအဆို  Desktop  နတ ငလအဆိုကင့်အဖြေကင့်အလှုရရှအအစအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Lock Screen Background  ကအဆို
Desktop Background  နတ ငတလူအအအိမောငင့်  Ubuntu  က အလအဆိုအအလမအိမောကင့် အပပအိမောငင့်ကြီးလတအအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Compiz Settings
Window အတတွရတ င Minimize Effect အတတွကအဆို Unity Tweak Tool ကအန အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပဆိုသ
ကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Window  နတ ငပကင့်သကင့်တတင  အပခအိမောကြီး  Effect  အတတွ၊  Desktop
Effect  အတတွကအဆိုအတအိမောင  ConpizConfig  Setting  Manager လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်
ကအန ပပမပပငင့်သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Unity Lock Screen
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CompizConfig Setting Manager ကအဆို Software Center ကအန ကကအမတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောငလအဆိုပငတယင့်။ ပအဆိုပပကကြီးပပညငင့်စဆိုသတတင  Setting Option အတတွ ရရရှအအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  compiz-
plugins  ဆအဆိုတတင  Package  ကအဆိုလညင့်ကြီး  Software  Center  ကအနပတ  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ထအိမောကြီးသငငင့် ပငတယင့်။

Package  နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးပပကဆအဆိုရငင့်  Dash  အရှအိမောရရှအိမောပပကကြီး  CompizConfig Setting
Manager  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  အခဆိုလအဆို  Desktop Effect  Options  အတတွကအဆို  အတတွ ငရပငလအအငင့်
အယင့်။ 

နအလူနအိမောအအနနတ င ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို Effects ထတက Wobbly Windows ကအဆို အရတွကြီးကကညငင့်ပင။

Compiz Plugins in Software Center

Compiz: Wobbly Windows Effect
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ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငအရတွကြီးလအဆိုကင့်တတင Wobbly Windows က Ubuntu ရတ င Snapping Windows
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတ င  Conflict  ပအဖြေစင့်အနအကကအိမောငင့်ကြီး  အပပအိမောလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Wobbly  Effect
ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်  Snapping  Windows  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအဆို  Disable  လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆို
ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် Disable Snapping Windows ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Wobbly  Windows  Option  ကအဆို  Check  လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုခဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး

Compiz: Feature Conflict Warning

Wobbly Windows Effect
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Mouse  နတ င  ဆတွတအရညွှ ငပပကကြီးစအင့်ကြီးကကညငင့်ပင။ အရငင့်လအဆို  အခမပင့်လအဆိုကင့်အအရတွ ငအတအိမောငပတ  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို
Effect  တစင့်အမအမကြီးနတ င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ထပင့်နအလူနအိမော
တစင့်ခဆိုအအနနတ င  ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Window Management ထတက  Shift  Switcher ကအဆို
အရတွကြီးလအဆိုကင့်ပင။

Wobbly  Effect  တဆိုနင့်ကြီးကလအဆိုပတ  Conflict  ပအဖြေစင့်အနတအိမောအတတွရရှအရငင့်  အလူလလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
တစင့်ခမအမ ငကအဆို  Disable လဆိုပင့်အပကြီးရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Shift Switcher Option ကအဆို Check လဆိုပင့်
ပပကကြီးရငင့် အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအကကအိမောကြီး  Shift+Super+S ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီးအပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ အခဆိုလအဆို Effect တစင့်အမအမကြီးနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Compiz: Shift Switcher Setting

Shift Switcher Effect
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ကမနင့်  Setting အတတွကအဆိုအတအိမောင တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးအအပပအိမောအတအိမောငပငဘလူကြီး။ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်သအိမော အရတွကြီးခမယင့်စအင့်ကြီး
သပင့်ကကညငင့်ပင။  ဒငအပအယငင့်  သတအအတအိမောငထအိမောကြီးပင။  ပပငင့်လအဆိုကင့်တတင  Setting  အတတွက အလူလလဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င Conflict ပအဖြေစင့်အနလအဆို င Disable လဆိုပင့်တအိမော လကင့်လတွနင့်သတွအိမောကြီးရငင့် Ubuntu 
ရတ ငတစင့်ခမအမ ငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ  အဆငင့်အအပပအတအိမောငတအိမောအမအမကြီး  ပအဖြေစင့်တကင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်
လညင့်ကြီး  ConpizConfig Setting Manager  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်အဖြေတွငငင့်ခမငင့်ကြီးအရှအိမော ပရအဆိုဂရအင့်က သတအထအိမောကြီး
သဆိုသကြီးအဖြေအဆို င သတအအပကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Launcher and Dock
Ubuntu  ရတ င  Run Command  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်နတ င  အဖြေတွငငင့်လအဆိုတတငပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်တနင့်ကြီး
အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်  အတအအကမသအအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။  Dash  အရှအိမော
ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်အသအလညင့်ကြီး  ရရှအိမောလအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  စကင့်ထတအရှအိမောရရှအသအမ
အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးထတကအန  သတွအိမောကြီးရရှအိမောတတငအတတွကင့်  အနညင့်ကြီးငယင့်အနရှကြီးပငတယင့်။
ဒငအကကအိမောငငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်လညင့်ကြီး  အတအအကမသအစရအိမောအလအဆိုပတ  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်လညင့်ကြီးတနင့်ကြီးအဖြေတွငငင့်
နအဆိုငင့်တတင Launcher ပရအဆိုဂရအင့်အတတွက သလူ ငအနရအိမောနတ ငသလူ အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။

Launcher  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွထတအရှအိမော  Gnome  Do လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးကကပင
တယင့်။ Software Center ကအန Install လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

Install လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင Run လအဆိုကင့်ရငင့် Command Window အလကြီးတစင့်ခဆို အပခေါ်လအိမောအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အဖြေတွငငင့်လအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်ကအဆိုရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Gnome Do in Software Center



Ubuntu – အခနင့်ကြီး (၉) – Desktop Customization 192

Gnome Do ကအဆို အနအိမောငင့်လအဆိုအပင့်ရငင့် အပအနင့်အခခေါ်နအဆိုငင့်အအအိမောငင့် Shortcut တစင့်ခဆိုသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီး
သငငင့်ပငတယင့်။ Shortcut သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို Menu ထတက Pref-
erences ကအဆိုအရတွကြီးရပငတယင့်။

Preferences ထတက Keyboard Tab ထတအရှအိမော Summon Do Option ကအဆို Double-click
လဆိုပင့်ပပကကြီး သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင  Shortcut  ကအဆို  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမော  F10  ကအဆို
Shortcut  အပအဖြေစင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးလအဆို င  အနအိမောငင့်  Gnome Do  ကအဆိုအခခေါ်လအဆိုရငင့်  Keyboard  က
F10 ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။  Gnome Do ရတ င အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်ကအဆို ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်

Gnome Do Menu

Gnome Do Shortcuts Setting
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လအဆိုရငင့်   Preferences  ထတက  Appearance Tab  အရှအိမော  အရတွကြီးခမယင့်သကင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
စကင့်အတကင့်အရှအိမော Gnome Do ကအဆို အလအဆိုအအလမအိမောကင့် Run အစလအဆိုရငင့်အတအိမောင General Tab
ထတအရှအိမော Start Gnome Do at Login ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အနအိမောကင့်ထပင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်တတင Dock လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကင့်  အသဆိုသကြီး
အမအိမောကြီးကကတအိမောကအတအိမောင Docky လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်နတ င  Cairo Dock လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တအဆို င
ပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Software Center အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအအန
နတ င Docky ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

Docky ကအဆို  Software Center ကအနInstall  လဆိုပင့်ပပကကြီး၊ လအဆိုအပင့်တတင  Setting အတတွ သတင့်
အရှတင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  Screen  အအအိမောကင့်နအိမောကြီးအရှအိမော အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Docky in Software Center

Desktop with Docky Dock
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Docky ရတ င အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးနတ င အပခအိမောကြီး  Setting အတတွ သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Dock ရတ င
အရရှ ငဆဆိုသကြီးက   Icon ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး Preferences ကအဆို ဝငင့်အရအိမောကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

သလူလညင့်ကြီးပတ  Gnome Do  လအဆိုပတ၊  စကင့်အတကင့်အရှအိမော  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  Run  အစအဖြေအဆို ငအတတွကင့်
Start When User Logs In ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Theme အနရအိမောအရှအိမော စတအဆိုငင့်အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို အသငငင့်အရတွကြီးလအဆို ငရသလအဆို Theme အသစင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး
Install  လဆိုပင့်လအဆို င ရပငတယင့်။ Dock အပခေါ်အရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတတင  Icon အတတွရတ င  Size ကအဆိုလညင့်ကြီး လအဆိုသ
လအဆို သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Icon အတတွကအဆို Mouse နတ င အထအိမောကင့်လအဆိုကင့်တတင အခင အပပအိမောငင့်ကြီး
သတွအိမောကြီးအစလအဆိုတတင Size ကအဆိုလညင့်ကြီး Zoom Option အရှအိမော သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အအအိမောကင့်
ဆဆိုသကြီးက  3D Mode  ကအတအိမောင  Dock  ဘအိမောကြီးတနင့်ကြီးကအဆို  3D  ပဆိုသစသနတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပအနအစအဖြေအဆို င  အရတွကြီးထအိမောကြီး
တအိမောပင။ သလူ ငအအပခေါ်က Panel Mode ကအဆို အရတွကြီးထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင Dock ကအခဆိုအတတွ ငအနရသလအဆို
Icon ရရှအသအလအိမောကင့်ပတ အနရအိမောယလူတအိမောအမအမကြီး အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  Windows Taskbar လအဆို အပပညငင့်
အနရအိမောယလူအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Preferences  ထတက အပခအိမောကြီး  Tab  အတတွပအဖြေစင့်တတင  Docklets  နတ င  Helpers Tab  အတတွထတအရှအိမော
Dock ထတအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုတတင နအိမောရက၊ ဘကက္က ထရကစတတင Docklet အလကြီးအတတွအရတွကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။

Docky Preferences
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Dock ထတအရှအိမော အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအပပငင့် ဒကအနရအိမောအရှအိမောအရတွကြီးထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်တတင Docklet
အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အရငင့်က  Dock  ဆအဆိုတအိမော  အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးရတတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပင။  အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး
အရှအိမောအတအိမောင Unity နတ ငအတလူ Dock နတ င ဆငင့်တလူတတင Launcher Bar တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်လအိမောပပက
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  Docky  လအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်အမအမကြီးက  Unity  Launcher  Bar  ထကင့်
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပအဆိုအအဆိုပပညငင့်စဆိုသသလအဆို အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး ပပငင့်ဆငင့်ခတွငငင့် ပအဆိုအပကြီးပငတယင့်။ 

Desktop Widget – Conky
Conky  လအဆို ငအခခေါ်တတင  System Monitor  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအအကကအိမောငင့်ကြီး ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပလအဆို
ပငတယင့်။ Conky က CPU Usage, Memory Usage, Hard drive Usage,  Net-
work Traffic စတတင စနစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုငင့်ရအိမော အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို Desktop Widget အအနနတ င
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပင။ Software Center အရှအိမောပတ ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Docky Docklets Settings

Conky in Software Center
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Conky  ရတ ငအသတွငင့်အပပငင့်အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသကအဆိုအတအိမောင  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို ငအလတွယင့်ပငဘလူကြီး။  အသငငင့်
သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတင  Conky  Theme  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  ရယလူပပကကြီးအတအိမောငပတ  အသဆိုသကြီးပပမရအရှအိမောပင။  အစအိမော
အစအိမောက  GTK Theme  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပစဉင့်ကအပပအိမောခတငတတင  NoobsLab  အရှအိမောပတ  ကကအမ
တငင့်စဆိုအဆအိမောငင့်ထအိမောကြီးတတင Conky Theme အတတွကအဆို အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.noobslab.com/2012/07/conky-collection-for-ubuntulinux.html

နအလူနအိမောတစင့်ခဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။ ပထအဆဆိုသကြီးအအနနတ င  Gedit Text Editor ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး
ဒက Code အတတွကအဆို ကလူကြီးယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးပင။

#!/bin/sh
sleep 20
conky -d -c ~/.conkyrc
exit

ပပကကြီးရငင့်  .start-conky ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  သအအင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပင။ အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  Dot  အလကြီးထညငင့်
အပကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် အဖြေအဆိုငင့်က Hidden File ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ ပပကကြီးရငင့်အတငဒကအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Run
လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေအဆိုငင့်ပအဖြေစင့်အအအိမောငင့် File Permission အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးရပငအယင့်။ File Manager
ထတအရှအိမော  .start-conky အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Right-click  နရှအပင့်ပပကကြီး  Properties  ကအဆိုအရတွကြီးအပကြီးပင။
.start-conky အဖြေအဆိုငင့်  ဟအိမော  Hidden File  ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  File  Manager  ထတအရှအိမော
အပအငင့်ရရငင့် Ctrl + H နရှအပင့်ပပကကြီး Hidden File အတတွ အအဖြေအိမောင့်ကကညငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ 

အပခေါ်လအိမောတတင  File  Properties  Box  ထတက  Permissions  Tab  ထတအရှအိမော  Execute  ကအဆို
Check လဆိုပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ ဒငဆအဆိုရငင့်  .start-conky အဖြေအဆိုငင့်ဟအိမော Run လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့်

File Properties: Permissions

http://www.noobslab.com/2012/07/conky-collection-for-ubuntulinux.html
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တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ File Permission အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင အနအိမောကင့်အခနင့်ကြီး
ကမအရှ ဆကင့်အပပအိမောအပကြီးပငအယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  .start-conky အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  စကင့်အတကင့်အရှအိမောအလအဆိုအအလမအိမောကင့်  Run
အအအိမောငင့် စကအသအပကြီးရပငအယင့်။ စကင့်အတကင့်အရှအိမော အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  Run အစလအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
ကအဆို ထညငင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်တတင Startup Applications ဆအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။

Dash အရှအိမော ရရှအိမောအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး ပရအဆိုဂရအင့်ပတွငငင့်လအိမောရငင့် Add Button ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

Add  Startup  Program  Box  အပခေါ်လအိမောရငင့်  Name  အနရအိမောအရှအိမော  Conky  လအဆို ငအပကြီးပင။
Command အတတွကင့် Browse Button ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး .start-conky အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို အရတွကြီးအပကြီး
ပပကကြီး  Add Button နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  စကင့်အတကင့်အရှအိမော  .start-conky ကအဆို  အလအဆို
အအလမအိမောကင့် Run အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Startup Applications in Dash

Adding Startup Program
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တစင့်ခမအမ ငပအငင့်တကင့်သလူအတတွက၊ .start-conky ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီးအအနပတ အလူရငင့်ကြီး
Conky  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Startup  Program  အအနနတ င  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်  Run  ခအဆိုငင့်ကြီးလအဆိုကင့်လအဆို င
အရဘလူကြီးလအိမောကြီးလအဆို ငအတတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Conky ကအဆို စကင့်အတကင့်အရှအိမော ခမကင့်ပခငင့်ကြီးအလဆိုပင့်အလဆိုပင့်အစ
လအဆိုပတ  Desktop တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးတကင့်လအိမောပပကကြီး စကက္က န ငင့်  (၂၀) အလအိမောကင့်အနအရှ အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အစခမငင့်တတင
အတတွကင့်  .start-conky ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီးလအဆိုကင့်ရတအိမောပင။  ပရအဆိုဂရအင့်ထတက
sleep 20 ဆအဆိုတအိမော  ဒကအဓအပပငယင့်ပငပတ။  ဒကအတအိမောငအရှ  Conky  ရတ ငအအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသက   Desktop
Background နတ င တစင့်ညကတညင့်ကြီး လအဆိုကင့်အဖြေကင့်အနအရှအိမောအအဆို ငလအဆို ငပင။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Conky အတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင Theme အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမောရယလူလအဆိုကင့်ပင။

http://  eimaung.com/u4urc/  conky-red.zip

ရလအိမောတတင  Zip  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  File Manager  ထတအရှအိမော  Right-click  လဆိုပင့်ပပကကြီး  Extract  လဆိုပင့်အပကြီး
လအဆိုကင့်ရငင့်အခဆိုလအဆို  .conky ဆအဆိုတတင  Folder  တစင့်ခဆိုနတ င  .conkyrc ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အတငဒက  Folder နတ ငအဖြေအဆိုငင့် နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  Home Folder ထတ ကလူကြီးထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်ရပငပပက။ စကင့်
ကအဆို  Restart  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်တတငအခင အခဆိုလအဆို ကအိမောကြီး  Dashboard  ထတကဒအဆိုငင့်ခတွကင့်အတတွလအဆို  စတအဆိုငင့်
ကမတတင ပဆိုသစသအမအမကြီးနတ င  CPU Usage, Memory Usage, Hard drive Usage နတ င  Network
Traffic အတတွကအဆို Desktop အပခေါ်အရှအိမော Live အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

File Manager: Conky Theme Resource Files

http://eimaung.com/u4urc/conky-red.zip
http://eimaung.com/u4urc/conky-red.zip
http://eimaung.com/u4urc/conky-red.zip
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Indicators
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Status Bar ထတအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတတင  Indicator အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးအပပအိမောခမငင့်ပငတယင့်။
Software  Center  ထတအရှအိမော  Indicator  လအဆို ငရရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  အသငငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရတတင
Indicator ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဥပအအိမော - System Load Indicator ဆအဆိုရငင့် CPU Usage ကအဆို Status Bar ထတအရှအိမော Live
Graph တစင့်ခဆိုနတ ငအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် CPU Usage အတတွကင့်က Conky

Conky with a nice Theme  in Action

System Load Indicator in Software Center
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ရရှအအနပပကကြီးသအိမောကြီးအအဆို င ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအနအတအိမောငပငဘလူကြီး။ အတငဒကအစအိမောကြီး ရအိမောသကဥတဆိုအအပခအအနအအဖြေအိမောင့်
ပပတတင Indicator တစင့်ခဆိုကအဆို နအလူနအိမောအအနနတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးကကညငင့်ခမငင့်ပငတယင့်။

ရအိမောသကဥတဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးတတင Indicator အတတွထတအရှအိမော My Weather Indicator ဆအဆိုတတငပရအဆိုဂရအင့်
တစင့်ခဆိုက လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ  အအတအိမောင့်အလကြီးပပညငင့်စဆိုသပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်သလူက  Official
Repo ထတအရှအိမော အရရှအလအဆို င ဒက PPA Channel တစင့်ခဆိုထပင့်အဖြေအဆို ငလအဆို ငပငတယင့်။

ppa:atareao/atareao

Software & Updates အရှအိမော PPA ကအဆိုထညငင့်ပပကကြီး Package Index ကအဆို Reload လဆိုပင့်အပကြီး
ပင။ ပပကကြီးရငင့်အတအိမောင Software Center အရှအိမော My Weather Indicator ကအဆို ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီး
နအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Software Center ကအနထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးရငင့် My Weather Indicator ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ 

အခဆိုလအဆို Status Bar ထတအရှအိမော ရအိမောသကဥတဆိုအအပခအအနအအဖြေအိမောင့်ပပတတင Icon တစင့်ခဆိုနတ င  Menu ပငဝငင့်
သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

My Weather Indicator in Dash

My Weather Indicator in Software Center
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Weather Menu ထတက Preferences ကအဆိုဝငင့်ပပကကြီး Location သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။ ဒက
အတအိမောငအရှ  My Weather Indicator  က သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတင  Location  အတတွကင့် လကင့်ရရှအ
ရအိမောသကဥတဆိုအအပခအအနနတ င အနအိမောကင့်  (၅)  ရကင့်အတတွကင့် ခန ငင့် အရှနင့်ကြီးခမကင့်အတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Menu ထတက Forecast  ကအဆို ဝငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို အနအိမောကင့်  (၅)  ရကင့်စအိမောခန ငင့်
အရှနင့်ကြီးခမကင့်ကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်

My Weather Indicator: Menu

My Weather Indicator: Forecast
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My Walther Indicator ကအဆို စကင့်အတကင့်အရှအိမော အလအဆိုအအလမအိမောကင့်စအစလအဆိုရငင့်  Preferences
ထတက General Options အရှအိမော သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Location Setting ထတအရှအိမော နအလူနအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Show Widgets ကအဆို  Check လဆိုပင့်ထအိမောကြီး
ရငင့်  ရအိမောသကဥတဆိုအအပခအအနကအဆို  Menu  ထတအရှအိမောသအိမောအက  Desktop  Widget  အအနနတ ငပင
အခဆိုလအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

My Weather Indicator: Widget Settings

Weather Widget on Desktop
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Nautilus Scripts
File Manager အရှအိမော အလူလကအပငဝငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်တတွကအဆို Nautilus Script လအဆို င အခခေါ်
ပရအဆိုဂရအင့်ငယင့်အလကြီးအတတွနတ င  ထပင့်အသပအဖြေညငင့်စတွကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အရငင့်ကအတအိမောင  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီးနအဆိုငင့်
ရငင့်လညင့်ကြီးအရကြီး၊  အအရကြီးနအဆိုငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး  အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမောလအဆိုကင့်လသရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရတကင့်ပငတယင့်။  အခဆိုအတအိမောငအလအဆိုအတအိမောငပငဘလူကြီး။
အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Nautilus Script အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင  Nautilus Actions Extra
ဆအဆိုတတင  Package  တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။  Official  Repo  ထတအရှအိမောအတအိမောင  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  PPA
Channel တစင့်ခဆို ထပင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။

ppa:nae-team/ppa

ထဆိုသကြီးစသအတအဆိုငင့်ကြီး၊ အပကြီးထအိမောကြီးတတင  PPA  ကအဆို  Software & Updates  အရှအိမောထညငင့်ပပကကြီး  Package
Index ကအဆို Reload လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။ ပပကကြီးရငင့် Nautilus Actions Extra Package ကအဆို
Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Ctrl  + Alt  + T  နရှအပင့်ပပကကြီး  Terminal  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  အတဒက
Package  က  သကကြီးပခအိမောကြီးအလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်ပတ  Script  အလကြီးအတတွကအဆို
စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Package တစင့်ခဆိုအအဆို င  Software Center အရှအိမော ရရှအိမောလအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ Terminal
ကအန APT Command ကအဆို  Run ပပကကြီး  Install လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။ Terminal
ထတအရှအိမော ဒက Command ကအဆို ရအဆိုကင့်ထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။

sudo apt-get install nautilus-actions-extra -y

Terminal  က  Password  အတအိမောငင့်ကြီးလအိမောရငင့်  အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Package  နတ င  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော
Dependencies  အတတွကအဆို  Install  လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  apt-get Command  ရတ င
အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသအအသကြီးစအတင့်ကအဆိုအတအိမောင အခနင့်ကြီး (၁၄) အရအိမောကင့်အရှပတ ရရှငင့်ကြီးပပပငအတအိမောငအယင့်။

Installation  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့် စကင့်ကအဆို  Restart  လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။  Restart  အလဆိုပင့်ခမငင့်
ရငင့် Terminal ထတအရှအိမောပတ nautilus -q လအဆို င ရအဆိုကင့်ထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်လညင့်ကြီး ရပငတယင့်။
တစင့်ကယင့်လအဆိုအပင့်တအိမောက စကင့်ကအဆို Restart လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ Nautilus File Mana-
ger ကအဆို Restart လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုတအိမောပင။ nautilus -q  Command ကအဆို Run ပပကကြီးရငင့်
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင ပအဖြေညငင့်စတွကင့်လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို စအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်ပငပပက။  File Manager
ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး Folder တစင့်ခဆိုကအဆို Right-click လဆိုပင့်ကကညငင့် ပင။
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Right-click  Menu  အရှအိမော  ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ခမကင့်အတတွ  ပငဝငင့်လအိမောတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Root File System ထတက အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို စကအသလအဆိုရငင့် အရငင့်က Terminal အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး Nautilus
ကအဆို  Super User  အအနနတ ငအဖြေတွငငင့်တတင  Command  ကအဆို  Run  အပကြီးရပငတယင့်။ အခဆိုအတအိမောင အလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။ အဖြေအဆိုငင့် သအဆို ငအဟဆိုတင့် Folder တစင့်ခဆိုကအဆို root User အအနနတ င Right-click Menu
ကအဆိုအန တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်တနင့်ကြီးအဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်သတွအိမောကြီးပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Nautilus Actions Extra: Context Menu

Nautilus Actions Extra: Image Conversion
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Image  အတတွ  Video  အတတွကအဆို  File  Format  အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုယဆိုသသကင့်သကင့်အတတွကင့်နတ ငလညင့်ကြီး
GIMP လအဆို ပရအဆိုဂရအင့်အမအမကြီးကအဆို သတွအိမောကြီးအဖြေတွငငင့်အနစရအိမောအလအဆိုအတအိမောပငဘလူကြီး။ ဒက Menu ထတကအနပတ တစင့်ခင
တညင့်ကြီး တနင့်ကြီးအပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အစအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမော JPG Format နတ င Image တစင့်ခဆိုကအဆို
Right-click နရှအပင့်ပပကကြီး Multimedia  Convert to PNG → ကအဆို အရတွကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် PNG
Format  ကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ထပင့်ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတင  လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်တစင့်ခဆိုအအနနတ င  အဖြေအဆိုငင့်အအမအိမောကြီးအပပအိမောကြီးကအဆို  တစင့်ပပအမငင့်တညင့်ကြီး  Rename  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်တတင
Bulk Rename လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်လညင့်ကြီး ပငဝငင့်လအိမောပငတယင့်။ 

ပပကကြီးအတအိမောင CD/DVD Image အဖြေအဆိုငင့်ပအဖြေစင့်တတင ISO အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို Virtual Drive တစင့်ခဆိုအအနနတ င
Mount လဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး ဒက Menu ကအနပတ အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Nautilus Actions Extra: Bulk Rename

Nautilus Actions Extra: ISO Mount
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Conclusion
အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမော Theme အတတွလအဆိုကင့်ရရှအိမော၊ Customize လဆိုပင့်နညင့်ကြီးအသစင့်အတတွလအဆိုကင့်ရရှအိမော၊ ပပကကြီး
ရငင့် တစင့်ခဆိုနတ ငတစင့်ခဆို တတွတအဖြေကင့်ကကညငင့်၊ အလအဆိုကင့်အဖြေကင့်အသကြီးရငင့် အနအိမောကင့်တစင့်နညင့်ကြီးအပပအိမောငင့်ကြီး စသပအဖြေငငင့်
ကအဆိုယင့်သဆိုသကြီးအနတတင  Desktop  ကအဆို  စအတင့်ကကအမကင့်အပအဖြေစင့်အခမငင့်ကြီး  တနင့်ဆအိမောဆငင့်ရတအိမော  အပမအိမောင့်အဖြေအဆို ငအတအိမောင
အကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။  စအတင့်ကလူကြီးအကအိမောငင့်ကြီးရငင့်  အကအိမောငင့်ကြီးသလအဆို  Desktop  ရတ င  အသတွငင့်အပပငင့်က
အအမအိမောကြီးနတ ငအတလူ တစင့်အလူထလူကြီးပပကကြီး Unique ပအဖြေစင့်အနနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောင့်ကအတအိမောင Ubuntu အသစင့်တငင့်ရတအဆိုငင့်ကြီး အခမအနင့်ယလူပပကကြီး အသခမအိမော Customize လဆိုပင့်
အလငရရှအပငတယင့်။  အန ငစဉင့်  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောနတ င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတတငအတတွကင့်၊  ကအဆိုယင့်အပအတထအအတတွ ငအနရ
တတင   Desktop က ကအဆိုယငင့်စအတင့်ကကအမကင့်ပအဖြေစင့်အနအတအိမောင အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတအိမော ပအဆိုပပကကြီးစအတင့်လကင့် ကကညင့်
လငင့် အပငငပငကြီးပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး အပအနင့်ဝငင့်လအဆို ငရအအအိမောငင့်
Shortcut  အတတွ  Launcher  အတတွနတ င  အအသအခမအိမော  Setting  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။
အလဆိုပင့်တစင့်ခဆို ပပကကြီးအပအအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Mouse Click အပငငင့်ကြီးအမအိမောကြီးစတွအိမော နရှအပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။
Indicator အတတွ Desklet အတတွလညင့်ကြီး လအဆိုအပင့်သလအဆို  Setup လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် စနစင့်နတ င
ပကင့်သကင့်တတင  အခမကင့်အလကင့်တစင့်ခဆိုခဆိုသအရအဖြေအဆို င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ အဖြေတွငငင့်ကကညငင့်အနစရအိမော အလအဆိုပငဘလူကြီး။
Desktop Screen အရှအိမောတငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို အတတွ ငအနရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

တစင့်အယအိမောကင့်နတ ငတစင့်အယအိမောကင့်  အကကအမကင့်အတအိမောငအတလူကကပငဘလူကြီး။  တစင့်ခမအမ ငကအတအိမောင  တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီး
လအဆိုကင့်ဆငင့်အနရတအိမော အလဆိုပင့်ရလှုပင့်တယင့်လအဆို င အတတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့် ဒကအတအဆိုငင့်ကြီး
ပတ အသငငင့်သဆိုသကြီးလအဆိုကင့်ခမငင့်သလူအတတွလညင့်ကြီး ရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

တစင့်ပခအိမောကြီး  Linux  Desktop  အတတွအရှအိမော  တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ဆငင့်ပပကကြီးအရှ  သဆိုသကြီးရတအိမောအဆငင့်အပပ
တအိမောအမအမကြီး ရရှအတကင့်ပငတယင့်။ Ubuntu အရှအိမောအတအိမောင ဘအိမောအရှကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် ထပင့်ဆငင့်အအနပတ အပကြီးထအိမောကြီးတတင
အတအဆိုငင့်ကြီးသဆိုသကြီးရငင့်လညင့်ကြီး အဆငင့်အပပပငတယင့်။ အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးလညင့်ကြီး သလူ ငဟအိမောနတ ငသလူ သပင့်ရပင့်
သလအဆို  Dash, Launcher စတတငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွအကကအိမောငငင့်လညင့်ကြီး သလူအနရအိမောနတ ငသလူ အလဆိုပင့်
တတွငင့်အစပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အခဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  Customization  နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးအတတွအပပငင့်  Launcher Bar  ကအဆို  အနရအိမောအရညွှ င
နညင့်ကြီးအတတွ၊  Gedit  နတ င  Terminal  အပငအဝငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်အပပငင့်   ပပမ
ပပငင့်နညင့်ကြီးအတတွ၊   File  Manager  အပအဖြေစင့်  Nautilus  အစအိမောကြီး  တစင့်ပခအိမောကြီးတစင့်ခဆိုအပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီး
နညင့်ကြီးအတတွ  ကမနင့်ပငအသကြီးတယင့်။  စအတင့်ကကအမကင့်ပပငင့်ဆငင့်ရတအိမောကအဆို  ဝငသနအိမောပငရငင့်  ဒကအအကကအိမောငင့်ကြီး
အတတွကအဆို အငင့်တအိမောနကင့်အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး အလငလအိမောသတွငင့်ကြီးသငငင့်ပငတယင့်။



“ The person who says it cannot be done should not

 interrupt the person who is doing it. ”

– Chinese Proverb
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အခနင့်ကြီး (၁၀) – User Accounts and File Permissions

User Account, Group နရှငငင့် File Permission အမအိမောကြီး စကအသပဆိုသ 

Windows အသဆိုသကြီးပပမအနကက လလူတစင့်အယအိမောကင့် Ubuntu ကအဆိုစအသဆိုသကြီးပပမခမအနင့်အရှအိမော ကကမသအတတွရအလင
ရရှအတတင အခကင့်အခတအတတွထတအရှအိမော  File Permission  က အဓအကအကမဆဆိုသကြီးပပဿနအိမောတစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်
အလငရရှအပငတယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင  Windows  အရှအိမောလညင့်ကြီး  User, Administrator, Group  စတတင  User Role
အအမအမကြီးအမအမကြီးနတ င File Permission စနစင့်အတတွရရှအပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် Desktop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွ
ကအဆို လလူတစင့်အယအိမောကင့်ထကင့် ပအဆိုသဆိုသကြီးခတလအဆို င User Account အတတွလညင့်ကြီး နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုလအဆိုခတပငတယင့်။
ဒငအကကအိမောငငင့် Windows Install လဆိုပင့်စဉင့်အရှအိမော တစင့်ခငတညင့်ကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးတညင့်အဆအိမောကင့်သတွအိမောကြီးတတင
Administrator  User  Account  တစင့်ခဆိုကအဆိုသအိမော  အသဆိုသကြီးပပမကကအလငရရှအပငတယင့်။  Admin
Account ပအဖြေစင့်လအဆို င အသဆိုသကြီးပပမအနစဉင့်အရှအိမော File Permission ကန ငင့် သတင့်ခမကင့်အတတွအကကအိမောငငင့် အဖြေအဆိုငင့်
အတတွ  စကအသလအဆို ငအရတအိမောအမအမကြီး  ကကမသအတတွရခတပငတယင့်။  လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမအနလအဆို င  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အဖြေမကင့်လအဆို ငအရ
တအိမော၊ အအညင့်အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆို င အရတအိမောအမအမကြီးအလအိမောကင့်သအိမော ရရှအတကင့်ပငတယင့်။

Ubuntu  အရှအိမောအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်စဉင့်က တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးတတင  Account  က ရအဆိုရအဆိုကြီး
User Account  တစင့်ခဆိုသအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် အတငဒက  User Account  က သလူ ငကအဆိုယင့်
ပအဆိုငင့်အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆိုသအိမောစကအသခတွငငင့်ရရှအပပကကြီး တစင့်ပခအိမောကြီးအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို စကအသတတငအခင Permission အရရှအလအဆို ငဆအဆိုပပကကြီး
စကအသခတွငငင့်အပကြီးအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Ubuntu  နတ ငအတလူ  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်လအိမောတတင  Admin
Account ပအဖြေစင့်တတင  root User Account  ကအဆိုလညင့်ကြီး စနစင့်လဆိုသပခမသအရကြီးအရ  Disable  လဆိုပင့်
ထအိမောကြီးပငတယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင  Desktop  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော အသဆိုသကြီးပပမသလူအအမအိမောကြီးစဆိုက အသဆိုသကြီးပပမသလူ  User  အမအိမောကြီးသအိမော
ပအဖြေစင့်ကကပငတယင့်။ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးကအဆို  အထလူကြီးကကျွအင့်ကြီးကမငင့်ကကတတင  Professional
အတတွ အဟဆိုတင့်ကကပငဘလူကြီး။ သအိမောအအိမောနင့် User အမအိမောကြီးအအနနတ င OS နတ ငသကင့်ဆအဆိုငင့်တတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Confi-
guration  အတတွ၊  Setting  အတတွကအဆို  နအိမောကြီးလညင့်အလညင့်ကကသလအဆို အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် နအိမောကြီးလညင့်
အဖြေအဆို ငလတ  အလအဆိုအပင့်ပငဘလူကြီး။  OS  Setting  က  ဘယင့်လအဆိုပတပအဖြေစင့်အနပငအစ  User  အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင
ပရအဆိုဂရအင့်  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနရငင့်  သလူ ငအတတွကင့် ပပညငင့်စဆိုသအနတတငသအဘအိမောပငပတ။ ဒငအကကအိမောငငင့်  User  ကအဆို
သလူနတ ငအသကင့်ဆအဆိုငင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွ စကအသခတွငငင့်အပပမပခငင့်ကြီးဟအိမော  OS အတတွကင့်အရအိမော သလူကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် အတတွကင့်
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ပင ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။

Server  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမောဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  File Permission  ဆအဆိုတအိမော အပအဖြေစင့်အအနလအဆိုအပင့်တတင
စနစင့်  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Server  ဆအဆိုတအိမော  Desktop  လအဆိုအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  User  တစင့်အယအိမောကင့်
ထကင့်ပအဆိုပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်အလငရရှအပငတယင့်။ File အတတွစကအသသလူကတစင့်အယအိမောကင့်၊ Mail အတတွ
စကအသသလူကတစင့်အယအိမောကင့်၊  Website  စကအသသလူကတစင့်အယအိမောကင့်၊  စနစင့်တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  Update
အတတွ ဘအိမောတတွလဆိုပင့်ပပကကြီးစကအသသလူကတစင့်အယအိမောကင့်၊  စသပအဖြေငငင့်ခတွတထအိမောကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်တကင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆို
ခတွတထအိမောကြီးတတင အခင User တစင့်အယအိမောကင့်ရတ င အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို အနအိမောကင့်  User တစင့်အယအိမောကင့်ကအဆို စကအသခတွငငင့်အအပကြီး
ပခငင့်ကြီးဟအိမော သဘအိမောဝကမတတင ကအစစ္စတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော အနအိမောကင့်ထပင့်ဝငင့်အရအိမောကင့်လအိမောတအိမောက  Group  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  -  စကင့်ထတအရှအိမော
Usar A, User B နတ င User C ဆအဆိုပပကကြီး Account သဆိုသကြီးခဆိုရရှအတယင့်ဆအဆိုပငစအဆို င။ အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို User
A  နတ င  User B  ကအဆိုသအိမော စကအသခတွငငင့်အပကြီးလအဆိုပပကကြီး  User C  ကအဆို  စကအသခတွငငင့်အအပကြီးလအဆိုတအိမောအမအမကြီး ရရှအတကင့်ပင
တယင့်။ အတငဒကလအဆို လအဆိုအပင့်လအိမောတတငအခင User A နတ င  User B ကအဆို  Group တစင့်ခဆိုထတအရှအိမောစဆိုထအိမောကြီး
ပပကကြီး အတငဒက  Group  အရှအိမော ပငဝငင့်သလူအတတွကအဆို  စကအသခတွငငင့်အပကြီးအယင့်လအဆို င  သတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အဆငင့်အပပ
သတွအိမောကြီးပငတယင့်။  root User  ဆအဆိုတအိမောကအတအိမောင အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် ကန ငင့် သတင့်ခမကင့် တစင့်စဆိုသတစင့်
ရအိမောအရရှအပတ အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို လအဆိုသလအဆိုစကအသခတွငငင့်ရရှအတတင တစင့်ဥကြီးတညင့်ကြီးအသအိမော Account ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

File Permissions
အဖြေအဆိုငင့်အတတွအရှအိမော  Permissions  အအမအမကြီးအစအိမောကြီး  (၃)  အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Read, Write  နတ င  Execute
တအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Execute ကအဆိုခဏအအငထအိမောကြီးပပကကြီး Read နတ င Write ကအဆို အရငင့်ကကညငင့်ပငအယင့်။

User  အတတွအရှအိမောလညင့်ကြီး  (၃)  အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Owner, Group  နတ င  Others  တအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  စတငင့်တညင့်အဆအိမောကင့်လအဆိုကင့်သလူက  Owner  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အတငဒက  Owner  နတ င
Group တစင့်ခဆိုထတအရှအိမော အတလူတလူရရှအအနတတင အပခအိမောကြီး User အတတွက Group ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Other
ကအတအိမောင  Owner  လညင့်ကြီးအဟဆိုတင့်၊  Group  လညင့်ကြီးအဟဆိုတင့်တတင  အပခအိမောကြီး  User  အတတွပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Owner တစင့်အယအိမောကင့်ဟအိမော အဖြေအဆိုငင့်ရတ င Read နတ င Write Permission အတတွကအဆို အလအဆိုအအလမအိမောကင့်
ရရရှအပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆိုအဖြေတင့်လအဆို ငရသလအဆို  ပပငင့်လအဆို ငလညင့်ကြီးရပငတယင့်။  ဒငအပပငင့်
Group  နတ င  Others  User  အတတွအတတွကင့်  Permission  ကအဆိုလညင့်ကြီး  သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။
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နအလူနအိမောပဆိုသကအဆိုကကညငင့်ပင။ A, B နတ င C ဆအဆိုတတင Group သဆိုသကြီးခဆိုရရှအပငတယင့်။ Group A ထတအရှအိမော User
1, 2 နတ င 3 တအဆို ငရရှအအနပငတယင့်။ User 3 က Group A အရှအိမောအရအိမော B အရှအိမောပင ပငဝငင့်အနပငတယင့်။ ဒက
လအဆို  User  တစင့်အယအိမောကင့်ဟအိမော  Group  တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆိုပပကကြီး ပငဝငင့်အနတအိမောအမအမကြီးလညင့်ကြီး ရရှအတကင့်ပင
တယင့်။ ဘယင့် Group ထတအရှအိမောအရှ ပငဝငင့်ပခငင့်ကြီးအရရှအတတင User အတတွလညင့်ကြီး ရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Owner  က အဖြေအဆိုငင့်ရတ င   Permission  ကအဆို ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  Owner  အတတွကင့်  read, write
သတင့်အရှတင့်ပပကကြီး  Group  အတတွကင့်  read only  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတယင့်ဆအဆိုပငစအဆို င။  User 2  နတ င  3
တအဆို ငက  Owner  နတ င  Group  အတလူတလူရရှအအနတတငအတတွကင့်  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အဖြေတင့်လအဆို ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Others အတတွကင့်ကအဆိုအတအိမောင none လအဆို ငသတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးလအဆို င  တစင့်ပခအိမောကြီး User အတတွပအဖြေစင့်တတင 4, 5,
6, 7 တအဆို ငကအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို ပပငင့်အဖြေအဆို ငအအပပအိမောနတ င အဖြေတွငငင့်အတအိမောငင့်အဖြေတင့်လအဆို ငရအရှအိမော အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။

Execute
Windows အရှအိမော အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  .exe Extension  ရရှအတတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွဟအိမော Run လအဆို ငရတတင ပရအဆို
ဂရအင့်အတတွ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ .bat, .msi စတတင တစင့်ပခအိမောကြီး Run လအဆို ငရတတင (Executable) အဖြေအဆိုငင့်အတတွ
လညင့်ကြီးရရှအပငအသကြီးတယင့်။ လအဆိုရငင့်ကြီးကအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုဟအိမော Run လအဆို ငရတတငအဖြေအဆိုငင့်ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့် File

File Permission Example
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Extension ကအဆိုကကညငင့်ပပကကြီး ဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်တတငသအဘအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu အရှအိမောအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆို
ဟအိမော Run လအဆို ငရတတငအဖြေအဆိုငင့် ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့် Extension ကအဆို အကကညငင့်ပငဘလူကြီး။ Extension ကအဆို အပကြီး
ခမငင့်သလအဆိုအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Extension  အအပကြီးပတနတ ငလညင့်ကြီး  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  တညင့်အဆအိမောကင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ Run လအဆို ငရတတငအဖြေအဆိုငင့် ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့် Execute Permission နတ င ဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်
တစင့်ခဆိုကအဆို Owner က Execute Permission သတင့်အရှတင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် အတငဒကအဖြေအဆိုငင့်ဟအိမော Run
လအဆို ငရတတငအဖြေအဆိုငင့် အလအဆိုလအဆို ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်ရတ င  Permission  ကအဆိုသတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  File Manager  ထတအရှအိမော သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမောအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို
Right-click လဆိုပင့်ပပကကြီး Properties ကအဆို အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ပပကကြီးရငင့် Permission Tab ထတကအဆို
သတွအိမောကြီးရပငတယင့်။

Owner, Group နတ င Others တအဆို ငအတတွကင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော Access Select Box အရှအိမော Read
and write, Read-only နတ င None တအဆို ငကအဆို လအဆိုအပင့်သလအဆိုသတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အကယင့်၍
အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Run  လအဆို ငရတတငပရအဆိုဂရအင့်အပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  Execute Check Box  ကအဆို
အရတွကြီးထအိမောကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

File Manager:  Permission
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sudo Group
User Account အတတွအအမအိမောကြီးကကကကြီးရရှအတတင ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးအရှအိမော  File Permission အတတွနတ င
ခတွတပခအိမောကြီးထအိမောကြီးအပကြီးတအိမော ပအဆိုပပကကြီးစနစင့်ကမပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် Desktop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမော စကင့်
တစင့်လဆိုသကြီးကအဆို  လလူတစင့်အယအိမောကင့်သအိမောသဆိုသကြီးအလငရရှအလအဆို င  ဒကလအဆိုကန ငင့် သတင့်ထအိမောကြီးတအိမောက  အအထအိမောကင့်
အကလူအပအဖြေစင့်ပတ အဟန ငင့် အတအိမောကြီးလအဆိုပအဖြေစင့်အနတကင့်ပပနင့်ပငတယင့်။  Root File System  နတ င  သကင့်
ဆအဆိုငင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  ထငင့်သလအဆိုစကအသခတွငငင့်  အပကြီးလအဆိုကင့်ပပနင့်ရငင့်လညင့်ကြီး  အလအဆိုလအိမောကြီးအပင့်တတင
ပပဿနအိမောအတတွ တကင့်လအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်အလကြီးတစင့်ခဆို  အအတအိမောင့်တဆအရှအိမောကြီးအဖြေမကင့်အအတအိမောနတ င  စနစင့်
တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို ထအခအဆိုကင့်သတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ဒငအကကအိမောငငင့်  ဒကနရှစင့်ခဆိုကအဆို  အမတအအအိမောငင့်သတင့်အရှတင့်အပကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်လအိမောပငတယင့်။  Ubuntu  က အ
သဆိုသကြီးပပမ တတင နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးကအတအိမောင sudo Group ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu ကအဆို Install လဆိုပင့်စဉင့်
အရှအိမော တညင့်အဆအိမောကင့်သတွအိမောကြီးတတင User Account က သအိမောအအိမောနင့် User Account တစင့်ခဆိုသအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  အတငဒက  User  ကအဆို  sudo လအဆို ငအခခေါ်တတင  Group  တစင့်ခဆိုထတအရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ အတငဒက  Group  ထတက  User  အတတွဟအိမော သအိမောအအိမောနင့်  User  အတတွ ဆအဆိုအပအယငင့်
root User အရှသအိမောလဆိုပင့်လအဆို ငရတတင  Administrative  Task အတတွကအဆို  sudo လအဆို ငအခခေါ်တတင
Command ကအနတစင့်ဆငငင့် လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အအအိမောငင့် စကအသအပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။

sudo Group ထတက User အတတွဟအိမော သအိမောအအိမောနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီး  User အတတွသအိမော ပအဖြေစင့်ကကလအဆို င
Root  File  System  နတ ငပကင့်သကင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  အရှအိမောကြီးယတွငင့်ကြီးစကအသအအတတငအနန္တရအိမောယင့်  အရရှအနအဆိုငင့်ပင
ဘလူကြီး။ စကအသလအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး sudo Command ကအနတစင့်ဆငငင့် တစင့်ကလူကြီးတစင့်ကသတွအိမောကြီးရအရှအိမော ပအဖြေစင့်
လအဆို င  အအတအိမောင့်တဆအရှအိမောကြီးစရအိမောအရရှအအတအိမောငပငဘလူကြီး။  User  Account  အတတွစကအသပခငင့်ကြီးအပငအဝငင့်
sudo Command  ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး အပခအိမောကြီး  Administrative Task  အတတွ အဆအိမောငင့်ရတွကင့်
နအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆို အခနင့်ကြီး (၁၄) အရှအိမော ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

User Accounts

User Accounts in Dash
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Dash  အရှအိမော  User Accounts  လအဆို င  ရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  User Account  အတတွ စကအသနအဆိုငင့်တတင
Interface ကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

ပထအဆဆိုသကြီး  ညအိမောဘကင့်အအပခေါ်နအိမောကြီးက  Unlock  ကအဆိုအရငင့်နရှအပင့်ပပကကြီး  Password  အပကြီးလအဆိုကင့်ရပင
တယင့်။ Account အသစင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Account စအိမောရငင့်ကြီးရတ င အအအိမောကင့်နအိမောကြီးက + Button
ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  နအလူနအိမောအရှအိမောပအငင့်အတတွ ငအနရသလအဆို   Add  Account  Box  ကအဆို  ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Account Type အရှအိမော Standard နတ င  Administrator နရှစင့်ခဆိုထတက တစင့်ခဆိုအရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
Administrator ဆအဆိုရငင့် User ကအဆို sudo Group ထတထညငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Full
Name အတတွကင့် နရှစင့်သကင့်ရအိမောအအညင့်တစင့်ခဆိုအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Username ကအတအိမောင Login
ဝငင့်ရငင့်သဆိုသကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  အရှတင့်ရလတွယင့်အအအိမောငင့်  အပကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  လအဆိုအပင့်တတငအခမကင့်အတတွအပကြီး
ပပကကြီး  Add နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  User Account အသစင့်တစင့်ခဆို တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Account က တညင့်အဆအိမောကင့်ပပကကြီးအပအယငင့် Password အသတင့်အရှတင့်ရအသကြီးတတငအတတွကင့် လကင့်
ရရှအအရှအိမော Account က Disable ပအဖြေစင့်အနအရှအိမောပင။ Enable လဆိုပင့်အပကြီးရပငဥကြီးအယင့်။

User Accounts: Add Account
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Enable  လဆိုပင့်လအဆိုတတင  Account  ကအဆို စအိမောရငင့်ကြီးထတကအနအရတွကြီးပပကကြီး ပဆိုသအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောနအိမောကြီး
က  Account  disabled  ကအဆိုနရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  အပခေါ်လအိမောတတင  Dialog  Box  အရှအိမော  User
အတတွကင့် သတင့်အရှတင့်အပကြီးလအဆိုတတင  Password အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Account လညင့်ကြီး  Enable ပအဖြေစင့်
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  /home Directory  ထတအရှအိမော  သတွအိမောကြီးကကညငင့်ရငင့်  Enable  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင
Account  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့်  ကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့်  Home Folder  တစင့်ခဆိုစက  ရရှအအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

User Accounts: Account Disabled

File Manager: /home Directory
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ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Group အတတွ စကအသပဆိုသကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။ Ubuntu အရှအိမော Group အတတွ စကအသ
လအဆို ငရတတင  User Interface  ပငဝငင့်လအိမောပခငင့်ကြီးအရရှအပငဘလူကြီး။  gnome-system-tools လအဆို ငအခခေါ်
တတင Package တစင့်ခဆိုကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

Software Center အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပင။ ပပကကြီးရငင့် Dash အရှအိမော Users and Groups
လအဆို ငရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အစအိမောအစအိမောက User Accounts  နတ င  သအပင့်အကတွအိမောတတင  Interface  တစင့်ခဆို
ကအဆိုအတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

သလူအရှအိမောအတအိမောင  Manage Groups ဆအဆိုတတင  Button  တစင့်ခဆိုပငဝငင့်လအိမောပငတယင့်။ နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်

gnome-system-tools in Software Center

User Settings: Manage Groups
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Groups Settings Box  နတ င  လကင့်ရရှအ  စနစင့်အရှအိမောရရှအအနတတင  User Group  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပ
လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Groups  Settings  Box  ထတက  Add Button  ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး  Group
အသစင့်တစင့်ခဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမော fileshare ဆအဆိုတတင Group အသစင့်တစင့်ခဆို
တညင့်အဆအိမောကင့်ပပကကြီး  Group Members  အအနနတ င  User  နရှစင့်အယအိမောကင့်ကအဆို  အရတွကြီးခမယင့်အပကြီးထအိမောကြီး
ပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး နအလူနအိမောအအနနတ င စအင့်သပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အခဆိုလအဆို Permission အတတွ သတင့်
အရှတင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။

Group  အတတွကင့်  Permission  ကအဆို  Read-only  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးပပကကြီး  Others  ကအဆိုအတအိမောင
None  လအဆို င  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် လကင့်ရရှအ  Account  ကအဆို  Logout  လဆိုပင့်ပပကကြီး
Group အတလူတလူအပကြီးထအိမောကြီးတတင အပခအိမောကြီး User Account နတ ငဝငင့်ကကညငင့်ရငင့် အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို အဖြေတွငငင့်လအဆို ငရအပ
အယငင့် ပပငင့်လအဆို င အဖြေမကင့်လအဆို ငအရတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Group  ထတအရှအိမောအပငတတင  User Account  နတ င  ဝငင့်ကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆို ငအတအိမောငင့်
အရတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

File Manager: File Permission Test
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တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင User Account သစင့်အတတွကအဆို Status Bar ထတက System Menu
(Shutdown Menu) ကအနတစင့်ဆငငင့် အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို၊ လကင့်ရရှအ  Account ကအဆို  Logout
လဆိုပင့်ပပကကြီး Lock Screen အရှအိမော User ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး Login ဝငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Conclusion
root User  ကအတအိမောင  Root  File  System  ထတကအဖြေအဆိုငင့်အတတွသအိမောအက  User  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးရတ င
အဖြေအဆိုငင့်အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  လအဆိုသလအဆိုစကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Permission  အတတွလညင့်ကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။
Owner  လညင့်ကြီး  လညွှတအပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  root User  ကအဆို  Enable  ပပမလဆိုပင့်ပဆိုသနတ င
Owner  လညွှတအပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးပဆိုသတအဆို ငကအဆို  Command အတတွအသဆိုသကြီးပပမရအရှအိမောအအဆို င  အခနင့်ကြီး  (၁၄) အရအိမောကင့်
အရှပတ အအဖြေအိမောင့်ပပပငအတအိမောငအယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင  Linux File Permission နတ ငပကင့်သကင့်ရငင့် အအသကြီးစအတင့်ကမတတငအခမကင့်တစင့်ခမအမ င
ကမနင့်ပငအသကြီးတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုဟအိမော ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီးအဖြေအဆိုငင့်အဟဆိုတင့်ပတ Directory ပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး သအဆို ငအဟဆိုတင့်
Symbolic Link (Shortcut Icon) ပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်တတင Special Flag အတတွ၊
Permission  တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးစကကအဆို  ဂဏနင့်ကြီးတနင့်အဖြေအဆိုကြီးနတ ငတတွကင့်ခမကင့်သတင့်အရှတင့်ပဆိုသအတတွ  ကမနင့်ရရှအပင
အသကြီးတယင့်။ ဒငအပအယငင့် ဒကလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကအဆို  User Interface  နတ င လဆိုပင့်လအဆို ငအဆငင့်အအပပအတအိမောင
ပငဘလူကြီး။ အအသကြီးစအတင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအအဆို င  Command  အတတွနတ င  စကအသရအရှအိမောပင။  အခနင့်ကြီး  (၁၄) အရှအိမော
User  Account  နတ င  File  Permission  အတတွစကအသပဆိုသကအဆို  အနအိမောကင့်တစင့်အခငကင့်  ထပင့်အသအအဖြေအိမောင့်ပပ
အပကြီးပငဥကြီးအယင့်။

File Manager: No Permission



“ Whatever the mind of man can conceive

and believe, it can achieve ”

– Napoleon Hill
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အခနင့်ကြီး (၁၁) – Installing Windows Inside Ubuntu
Ubuntu တတွငင့် Windows နရှငငင့် အပခအိမောကြီး Operating System အမအိမောကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး 

Hardware တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးကအဆို Operating System နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုက တစင့်ခမအနင့်တညင့်ကြီးတစင့်ပပအမငင့်
တညင့်ကြီးအရှအိမော  အပပအမငင့်အဝအမသဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  Virtualization  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွ  အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။
Duel-boot  လအဆိုအမအမကြီး  OS  နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုတငင့်ပပကကြီး  တစင့်လရှညငင့်စကသဆိုသကြီးတအိမောအမအမကြီး  အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  OS
နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုကအဆို တစင့်ပပအမငင့်တညင့်ကြီးသဆိုသကြီးတတငသအဘအိမောပင။

Virtualization  နညင့်ကြီးပညအိမောအအမအမကြီးအမအမကြီး  ရရှအပငတယင့်။  Hardware  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်က  Support
လဆိုပင့်တတင  Hardware  Virtualization,  OS  Kernel  Level  က  Support  လဆိုပင့်တတင
Kernel Virtualization, Application Level ကအန Support လဆိုပင့်တတင Virtualiza-
tion စသပအဖြေငငင့် အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အအနနတ င  Hardware,  Network  နတ င  Enterprise Computing Infrastructure
ပအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  အထလူကြီးပပမကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူ  Network  Architect  တစင့်အယအိမောကင့်အဟဆိုတင့်လအဆို င  ဒကနညင့်ကြီး
ပညအိမောအတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အအသကြီးစအတင့်အတအိမောင ရရှငင့်ကြီးအပပနအဆိုငင့်ပငဘလူကြီး။ လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးလအဆိုအပင့်ခမကင့်အရ
အပခအိမောကြီး Operating System အတတွကအဆို  Ubuntu အပခေါ်အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး အပပအမငင့်အသဆိုသကြီးပပမခတင
တတင အအတတွ ငအကကမသအပခေါ်အရှအိမော အလူတညင့်ပပကကြီးအတအိမောငသအိမော ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။

ပထအဆဆိုသကြီးသအထအိမောကြီးရအယငင့်  အအခခေါ်အအဝခေါ်နရှစင့်ခဆိုကအတအိမောင  Host  OS  နတ င  Guest  OS  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက Ubuntu  ကအဆိုအအပခပပမပပကကြီး အပခအိမောကြီး  OS  အတတွကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င၊  လကင့်ရရှအ  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  Ubuntu  ကအဆို  Host OS  လအဆို ငအခခေါ်ပပကကြီး၊ သလူ ငထတအရှအိမော
ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးတတင OS အတတွကအဆိုအတအိမောင Guest OS လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။

Ubuntu ကအဆို Host OS အအနနတ ငအသဆိုသကြီးပပမအပကြီးနအဆိုငင့်တတင Virtualization Solution အအမအမကြီးအမအမကြီး
ရရှအပငတယင့်။ Kernel Level ကအန Virtualization ကအဆို  Support လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်တတင  KVM,
Xen  တအဆို ငလအဆို  Solution  အတတွရရှအသလအဆို  Application  Level  ကအန  Support  လဆိုပင့်တတင
VirtualBox, VMware  တအဆို ငလအဆို  Solution  အတတွလညင့်ကြီးရရှအပငတယင့်။  Hardware  ကသအိမော
Virtualization Support ပငဝငင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့် VirtualBox လအဆို Solution အမအမကြီးက Hard-
ware Level Support ကအဆို ရယလူအသဆိုသကြီးခမအပကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။
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VirtualBox,  VMware  စတတင  Solution  အတတွက  Virtual  Machine  အတတွ  တညင့်
အဆအိမောကင့်နအဆိုငင့်တတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်သအိမောအက Virtual Machine အတတွ Virtual Drive အတတွ
ကအဆိုစကအသနအဆိုငင့်တတင Interface အတတွပင ပငဝငင့်တတငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးပပမရ ပအဆိုအအဆိုလတွယင့်ကလူပငတယင့်။ Hard-
ware Virtualization Support  ရရှအရငင့်  အသဆိုသကြီးခမအပကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို၊  အရရှအရငင့်လညင့်ကြီး  Device
Emulator  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွသဆိုသကြီးပပကကြီး  အဆငင့်အပပအအအိမောငင့်  ဆကင့်လကင့်အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Infrastructure Architecture  ပအဆိုငင့်ကြီးအတတွကင့် အစဉင့်ကြီးစအိမောကြီးပတ  OS  နရှစင့်ခဆို
သဆိုသကြီးခဆို အပပအမငင့်သဆိုသကြီးလအဆိုတယင့်ဆအဆိုတတင အအပခခသလအဆိုအပင့်ခမကင့် ပပညငင့်စဆိုသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်ဆအဆိုရငင့် VirtualBox
တအဆို င  VMware  တအဆို ငလအဆို  Solution  အတတွကအဆို သဆိုသကြီးလအဆိုကင့်တအိမောက ပအဆိုအအဆိုလတွယင့်ကလူပပကကြီး အဆငင့်အပပအစ
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

VMware နတ င  VirtualBox ဆအဆိုပပကကြီး အဓအက Solution နရှစင့်ခဆိုရရှအတတငထတအရှအိမော  VirtualBox က
Open Source ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် အခအတငရယလူနအဆိုငင့်သလအဆို Ubuntu Software Center ကအန
လညင့်ကြီး အလတွယင့်တစင့်ကလူ Install လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

virtualbox-guest-additions-iso ဆအဆိုတတင  Package  တစင့်ခဆိုကအဆိုလညင့်ကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီး
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

VirtualBox in Software Center

VirtualBox Guest Additions ISO in Software Center
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Setting Up a Virtual Machine
VirtualBox  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့်  Dash  အရှအိမောရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  VirtualBox  ပရအဆို
ဂရအင့်ပတွငငင့်လအိမောတတငအခင Virtual Machine အသစင့်တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် New ကအဆို
နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

Create Virtual Machine Window အပခေါ်လအိမောတတငအခင  Name  အနရအိမောအရှအိမော နရှစင့်သကင့်ရအိမော
အအညင့်တစင့်ခဆိုအပကြီးပင။  Type  အနရအိမောအရှအိမော  Windows, Linux, Mac  စသပအဖြေငငင့်  OS  အအမအမကြီး
အစအိမောကြီးအရတွကြီးအပကြီးပင။  Version  အနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင  Windows XP,  Windows 7  စသပအဖြေငငင့်
OS version နတ ငအတလူ 32 bit သအဆို ငအဟဆိုတင့် 64 bit သငငင့်အတအိမောသလအဆို အရတွကြီးခမယင့်အပကြီးပင။

ဒကအရတွကြီးခမယင့်အလှုက အအရကြီးပငပငတယင့်။  VirtualBox  က အရတွကြီးခမယင့်လအဆိုကင့်တတင  OS  Type  နတ င
Version အပခေါ်အလူတညင့်ပပကကြီး EFI, PAE/NX, VT-x/AMD-V, 3D Acceleration စတတင
အအသကြီးစအတင့်  Hardware  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွကအဆို  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  ခမအနင့်ညမြှအအရတွကြီးခမယင့်အပကြီးသတွအိမောကြီး
အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ သငငင့်အတအိမောင့်သလအဆိုအရတွကြီးခမယင့်ပပကကြီး အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်ကအဆို သတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Virtual
Machine အတတွကင့် သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင Memory ပအအိမောဏကအဆို အအကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ စကင့်အရှအိမော
အအရှနင့်တစင့်ကယင့်ရရှအအနတတင  Memory  ရတ င  ထကင့်ဝကင့်အကမအိမောင့်ပပကကြီး အအပကြီးသငငင့်ပငဘလူကြီး။ အအရှနင့်အတအိမောင
ထကင့်ဝကင့်ထအအရအိမောကင့်အအအိမောငင့်အတအိမောငင့် အအပကြီးသငငင့်ပငဘလူကြီး။ အဟဆိုတင့်ရငင့် Virtual Machine ကအဆို
Run  လအဆိုကင့်တအိမောနတ င  Host OS  သဆိုသကြီးအရအအအိမောငင့် အနရှကြီးသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Virtual Machine

VirtualBox: New Virtual Machine
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အတတွကင့် သတင့်အရှတင့်အပကြီးတတင Memory သအပင့်နညင့်ကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်လညင့်ကြီး Guest OS အတတွကင့်အနရှကြီး
သတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င သငငင့်တငငင့်အအအိမောငင့် ခမအနင့်ညမြှအအပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမောကကညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ကကျွနင့်အတအိမောငင့်စကင့်အရှအိမော Memory 4096 MB (4GB) ရရှအတတငအတတွကင့်
Virtual  Machine  အတတွကင့်  1024 MB (1GB)  သတင့်အရှတင့်အပကြီးထအိမောကြီးတအိမောကအဆိုအတတွ ငရအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Next နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော Virtual hard drive တညင့်အဆအိမောကင့်
အဖြေအဆို ငအပပအိမောလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Create  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  အခဆိုလအဆို  Virtual  drive  အအမအမကြီးအစအိမောကြီး
အရတွကြီးရတတငအဆငငင့်ကအဆို အရအိမောကင့်လအိမောအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Creating New VM: Memory Size

Creating New VM: Hard Drive
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အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Virtual hard drive Format  စအိမောရငင့်ကြီးထတက အလူလအရတွကြီးထအိမောကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး  VDI
ကအဆိုပတအရတွကြီးပပကကြီး  Next  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော  Dynamically  allocated  နတ င
Fixed  size  တအဆို ငထတက ဘယင့်လအဆိုနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးကအဆို  သဆိုသကြီးလအဆိုလတ  အရတွကြီးခအဆိုငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  အလူလအရတွကြီး
ထအိမောကြီးတတငအတအဆိုငင့်ကြီး  Dynamically  allocated  ကအဆိုပတအရတွကြီးပပကကြီး  Next ထပင့်နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။
အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်အရှအိမော  Virtual hard drive  ရတ င  Size  နတ င  Drive image  ကအဆို  သအအင့်ကြီးရအယငင့်
Location တအဆို ငကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငလအအငင့်အယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောက  Folder  ပဆိုသအလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး  Drive image  သအအင့်ကြီးရအယငင့်
အနရအိမောနတ င အအညင့်ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အအအိမောကင့်က Size အရတွကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင
OS နတ င သငငင့်တငငင့်ကအဆိုကင့်ညကတတင  Hard drive size ကအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးပပကကြီး Create နရှအပင့်လအဆိုကင့်
ရငင့် VirtualBox က Virtual hard drive တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်ပပကကြီး Virtual Machine
နတ င တစင့်ခငတညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

Virtual  Machine  တညင့်အဆအိမောကင့်ပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးလညင့်ကြီး  ဒကအနရအိမောအရှအိမော  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးပပကပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင  Virtual Machine  ရတ င  Setting  အခမအမ ငကအဆို
ပပမပပငင့်အဖြေအဆို ငလအဆို ပငတယင့်။

Virtual Machine Settings
အသစင့်တညင့်အဆအိမောကင့်လအဆိုကင့်လအဆို င  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမောပငဝငင့်သတွအိမောကြီးတတင  Windows 7  ဆအဆိုတတင  Virtual
Machine ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး Toolbar ထတက Setting ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

Creating New VM: Hard Drive Size
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Virtual Machine Settings အပခေါ်လအိမောတတငအခင System ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ပင။ Boot Order
စအိမောရငင့်ကြီးထတက  Floppy  ကအဆို  ပအဖြေမတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငဘလူကြီး။  ဘယင့်သလူအရှ  အသဆိုသကြီးအတအိမောငပငဘလူကြီး။  လအဆိုအပင့်
ရငင့်  CD/DVD  နတ င  Hard Disk  တအဆို ငရတ င  Boot Order  ကအဆို  အဘကြီးနအိမောကြီးက အအပခေါ်/အအအိမောကင့်
အမအိမောကြီးအလကြီးအတတွသဆိုသကြီးပပကကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

VM Settings: System

VM Settings: Display
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Display Setting  ထတအရှအိမောအတအိမောင  Video Memory  လအဆို င  ခမအနင့်ညမြှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Guest OS
ထတအရှအိမော တစင့်ခမအမ င  Graphic နတ ငပကင့်သကင့်တတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွ လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငရရှအရငင့်  128/256 MB ထအတအဆိုကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Storage Setting  ထတအရှအိမောအတအိမောင  IDE drive  အတတွ  SATA drive  အတတွ စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
ခဏအနရငင့်  Virtual Machine အပခေါ်အရှအိမော  Windows 7 ကအဆို  Install  လဆိုပင့်အတအိမောငအရှအိမောအအဆို င  CD
Drive  ထတအရှအိမော  Windows  7  DVD  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  ဒငအရှအဟဆိုတင့်
Windows CD  ကအဆို  ISO Image  အအနနတ င  အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးပပကကြီးသအိမောကြီး ရရှအတယင့် ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး
နအလူနအိမောအရှအိမောအမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောက  CD  ပဆိုသအလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး  အရတွကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  လအဆိုအပင့်လအဆို င
Virtual  Machine  အရှအိမော  အနအိမောကင့်ထပင့်  Hard  drive  အတတွ  CD/DVD  Drive  အတတွ
ထပင့်တပင့်လအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Controller  ကအဆို  နရှအပင့်ပပကကြီး  ထပင့်တပင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

CD/DVD Disc အတတွကအဆို အနအိမောငင့်လအဆိုရငင့် အသငငင့်သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် ISO Image အတတွအပအဖြေစင့်
အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  Brasero လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်  ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Ubuntu
အရှအိမောတစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောပပကကြီးသအိမောကြီးပင။ အတငဒက  ပရအဆိုဂရအင့်ထတက  Disc Copy Option  ကအန
တစင့်ဆငငင့် CD/DVD  Drive ထတက Disc အတတွကအဆို ISO Image အဖြေအဆိုငင့်အပအဖြေစင့် အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီး
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အအိမောကြီးလဆိုသကြီးပပကကြီးတတငအခင အပပအိမောငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင Setting အတတွ အတညင့်ပပမအဖြေအဆို င OK ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။

VM Settings: Storage
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Installing Windows in Virtual Machine
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Windows ကအဆို Install လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် စအိမောရငင့်ကြီးထတက Virtual Machine
ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  Toolbar  ကအန  Start ကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Virtual Machine  ရတ င  Boot
လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးစဉင့်စတငင့်သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

ပထအအကကအအင့်ပအဖြေစင့်လအဆို င  Start-up disk အရတွကြီးခအဆိုငင့်ပငလအအငင့်အယင့်။  Windows Installer DVD
သအဆို ငအဟဆိုတင့်  ISO Image  ကအဆို  အရတွကြီးပပကကြီး  Start  လဆိုပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  Virtual Machine  က
Windows Installer  ကအဆို  Boot  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  VirtualBox  က အခဆိုလအဆို
Waring Box တစင့်ခမအမ ငလညင့်ကြီး အပကြီးလအိမောပငလအအငင့်အယင့်။

Starting Up Virtual Machine

Virtual Machine:  Warning
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Do not  show this  message  again  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီးအတအိမောငသအိမော ပအတင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပင။  First
Run ပအဖြေစင့်တတငအအကကအိမောငင့်ကြီး၊ Mouse Action ကအဆို Virtual Machine က ရယလူလအဆိုကင့်ပပကကြီးပအဖြေစင့်
တတငအအကကအိမောငင့်ကြီး အပကြီးတတင Warning အတတွပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Virtual Machine ထတအရှအိမော Mouse Click လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် လကင့်ရရှအ  Mouse Action ကအဆို
Virtual Machine ကစတငင့်အသဆိုသကြီးပပမသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င Mouse က Virtual Machine ရတ င
အဘအိမောငင့်အပပငင့်ကအဆို  ပပနင့်ထတွကင့်လအိမောအရှအိမော  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပငဘလူကြီး။  ပပနင့်ထတွကင့်လအိမောအစခမငင့်ရငင့်  Right
Ctrl Key ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီးပပနင့်ထတွကင့်ရပငတယင့်။  Mouse Action  ကအဆို  Host OS နတ င  Virtual
Machine  တစင့်လရှညငင့်စကသဆိုသကြီးရတတငသအဘအိမောပင။  ဒင  ယအိမောယကပင။  Windows  တကင့်  သတွအိမောကြီးလအဆို င
Guest  Addition  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  အတငဒကလအဆိုတစင့်လရှညင့်စကသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအလအဆို  အတအိမောငပင
ဘလူကြီး။ VirtualBox က အလအဆိုအအလမအိမောကင့် Mouse Action ကအဆို နအိမောကြီးလညင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်လအဆို င
Windows  ကအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးအနသကတငသလအဆို င  လတွပင့်လတွပင့်လပင့်လပင့်  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

Windows Installation ကအဆိုအတအိမောင တစင့်ဆငငင့်ခမငင့်ကြီးအပပအိမောအအနတအိမောငပငဘလူကြီး။ ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ပတဆကင့်
Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပငအတအိမောင။ လကင့်ရရှအ Virtual Machine ကအဆို Full Screen View နတ င သဆိုသကြီး
လအဆိုရငင့်  Keyboard ကအန Right Ctrl + F နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Full Screen ပပနင့်ပအဖြေမတင့်
လအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး Right Ctrl + F ကအဆိုပတ ပပနင့်နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

Virtual Machine: Installing Windows
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Using Windows in Virtual Machine
Installation  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးလအဆို င  Virtual Machine  ထတအရှအိမော  Windows  အသငငင့်ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပပကဆအဆို
တအိမောနတ င ပထအဆဆိုသကြီးလဆိုပင့်ရအယငင့်အလဆိုပင့်ကအတအိမောင Devices Menu ထတက Insert Guest Add-
itions CD Image ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

VirtualBox က Host OS နတ င  Guest OS တအဆို ငအကကအိမောကြီး ပအဆိုအအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်တတင  Integration
ပအဖြေစင့်အစအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ အကယင့်၍ Guest
Additions Installation အလအဆိုအအလမအိမောကင့် အစဘလူကြီးဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  My Computer  ထတအရှအိမော
Drive D: ကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် Install လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Guest  addition  က  Mouse Integration  ကအဆို  ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးအအအိမောငင့်  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးသလအဆို
Guest OS ရတ င Graphic Driver ကအဆိုလညင့်ကြီး ပအဆိုအရှနင့်သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးလအဆို င အလူလက
Windows Aero ရတ င  Transparent Effect အတတွဘအိမောအတတွ သဆိုသကြီးအရခတငရငင့် Guest Additi-
on ထညငင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငခင သဆိုသကြီးလအဆို ငရသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ Full Screen View အရှအိမော Resolution
အအရှနင့်ကအဆို ရရရှအသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ Guest Addition အထညငင့်ထအိမောကြီးရငင့် Full Screen အပပအိမောငင့်ကြီး
လအဆိုကင့်အပအယငင့်  Guest OS  ကအဆို  Screen  အပပညငင့်  အအရှနင့်တစင့်ကယင့် အပပနအဆိုငင့်တအိမောအမအမကြီး ပအဖြေစင့်အန
တကင့်ပငတယင့်။

Virtual Machine: Windows is Running
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အနအိမောကင့်ထပင့်  Extension တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးသငငင့်ပငအသကြီးတယင့်။ အခဆိုအန စကင့်
အရှအိမော  USB Drive  တစင့်ခဆိုတပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Host  OS  က  Drive  ကအဆို  တနင့်ကြီးသအနအဆိုငင့်အပအယငင့်
Guest OS  က တနင့်ကြီးအသအနအဆိုငင့်ပငဘလူကြီး။  Devices Menu  ထတက  USB Devices  ကအန
တစင့်ဆငငင့်ဝငင့်အပကြီးအရှ  သအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အတငဒကလအဆို  အဟဆိုတင့်ပတ  USB Drive  တပင့်လအဆိုကင့်တအိမောနတ င
Guest OS ကလညင့်ကြီး တနင့်ကြီးသအအစလအဆိုရငင့်  VirtualBox Extension Pack ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အပကြီးရပငတယင့်။ Extension Pack ကအတအိမောင Software Center အရှအိမော အရရှအပငဘလူကြီး။ Virtual-
Box Website ကအနသတွအိမောကြီးပပကကြီး Download ရယလူရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Download  အရယလူခငင့်  ကအဆိုယင့်သဆိုသကြီးအနတတင  VirtualBox Version  ကအဆို  အရငင့်သအထအိမောကြီးရပင
တယင့်။ Help  About→  Menu အရှအိမောကကညငင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ 

ကကျွနင့်အတအိမောင့်နအလူနအိမောအပအဖြေစင့် သဆိုသကြီးအနတတင  VirtualBox  က Version 4.3.10  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒင
အကကအိမောငငင့် VirtualBox Website ရတ င Download Section ထတအရှအိမော 4.3.10 ကအဆို လအဆိုကင့်ရရှအိမောရ
ပငတယင့်။ Download Page အရှအိမော အအတတွ ငတတငအတတွကင့်  Old Builds ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်အရှ အခဆိုလအဆို
အတတွ ငရပငတယင့်။

VirtualBox: About Dialog Box

https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
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စအိမောအဖြေတင့်သလူရတ ငစကင့်ထတက  VirtualBox Version နတ င ကအဆိုကင့်ညကတတင Download Section ထတ
က Extension Pack ကအဆို  Download ရယလူလအဆိုကင့်ပင။ ပပကကြီးရငင့်  VirtualBox ရတ င  File →
Preferences Menu ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ပင။

Preferences Box ထတက Extensions ကအဆိုဝငင့်ရပငတယင့်။ ပပကကြီးရငင့် Extension စအိမောရငင့်ကြီးရတ င

VirtualBox Extension Pack Download

VirtualBox: Preferences
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ညအိမောဘကင့်နအိမောကြီးက အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင ခလဆိုပင့်အလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး အစအိမောအစအိမောက Download ရယလူထအိမောကြီး
တတင Extension Pack ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Extension ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Host OS  နတ င  Guest OS  တအဆို င  အကကအိမောကြီး အဖြေအဆိုငင့်အတတွအပပနင့်အလရှနင့်အဝအမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င
Shared  Folder  Settings  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။  Virtual  Machine  ရတ င
Devices  Shared Folder Settings→  Menu ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ 

Shared  Folders  Dialog  Box  အပခေါ်လအိမောတတငအခင  နအလူနအိမောအရှအိမော  အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတငအနရအိမောက
ခလဆိုပင့်အလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ရပငတယင့်။ Add Share Box အပခေါ်လအိမောတတငအခင Folder Path အနရအိမောအရှအိမော
Host OS ထတက Share Folder အပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင Folder ကအဆို အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။
Folder Name အနရအိမောအရှအိမောအတအိမောင နရှစင့်သကင့်သလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမော  Share
လအဆို ငပတ သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ အပအတအသဆိုသကြီးပပမ နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Auto mount နတ င Make Per-
manent တအဆို ငကအဆိုလညင့်ကြီး Check လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်ပငတယင့်။

Share Folder  ထတက အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Guest OS  ကအနစကအသလအဆိုရငင့်  Windows Explorer
သအဆို ငအဟဆိုတင့်  Run Box  တအဆို ငအရှအိမော  \\vboxsvr\Share ဆအဆိုတတင  Location  ကအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး
ဝငင့်အရအိမောကင့်စကအသနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒကနညင့်ကြီးနတ င  Host  OS  က  Guest  OS  ထသအပကြီးပအဆို ငလအဆိုတတင
အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို Share Folder ထတအရှအိမောထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် အပကြီးပအဆို ငနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Virtual Machine: Shared Folder Settings
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အနအိမောကင့်ထပင့်အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ကအတအိမောင  Clipboard  Share  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Clipboard ကအဆို Share ထအိမောကြီးအတအိမောငအရှ Host OS ထတအရှအိမော Copy ကလူကြီးလအဆိုကင့်တတငစအိမောကအဆို Guest
OS ထတအရှအိမော Paste လဆိုပင့်လအဆို ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Devices   Shared  Clipboard   Bidirectional→ →  ကအဆို  အရတွကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

Virtual Machine: Shared Clipboard

VM: Accessing Shared Folder
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Host OS နတ င Guest OS အကကအိမောကြီး Clipboard ကအဆိုအပပနင့်အလရှနင့် Share အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
လအဆို င Copy/Paste လဆိုပင့်ရတအိမော ပအဆိုအဆငင့်အပပသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Conclusion
အန ငစဉင့်သဆိုသကြီးအအပခခသပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအန လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွထအ Desktop ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော
တစင့်လဆိုသကြီးအရှအိမော လအဆိုအပင့်နအဆိုငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်အအမအမကြီးအစအိမောကြီးအအိမောကြီးလဆိုသကြီး Ubuntu အရှအိမော ရရှအပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး
(၆) အရှအိမောလညင့်ကြီး အခမအမ ငကအဆို အအတင့်ဆကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  Windows အပခေါ်
အရှအိမော အပအဖြေစင့်အအနလဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုတတင အလဆိုပင့်တစင့်ခမအမ ငလညင့်ကြီး ရရှအတကင့်ပငတယင့်။

ဥပအအိမောအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  -  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  Web Developer  အတတွအအနနတ င  Website  အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေနင့်
တကကြီးပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  Ubuntu  အပခေါ်အရှအိမော  အစကအနအဆဆိုသကြီး  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်
လလူသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  OS  က  Microsoft  Windows  ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င  အဖြေနင့်တကကြီး
ထအိမောကြီးတတင  Website  ဟအိမော  Windows  အသဆိုသကြီးပပမသလူအတတွအတတွကင့်လညင့်ကြီး အဆငင့်အပပအကကအိမောငင့်ကြီး
အသခမအိမောအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ ဒငကအဆိုစကစစင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင  Website
အတတွကအဆို  Windows OS  နတ င  စအင့်ကြီးသပင့်အသဆိုသကြီးပပမရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  Ubuntu
အရှအိမော  လဆိုပင့်လအဆို င  အဆငင့်အအပပအတအိမောငပငဘလူကြီး။  Windows  အပခေါ်အရှအိမော  အပအဖြေစင့်အအနလဆိုပင့်ရအယငင့်အလဆိုပင့်
ပအဖြေစင့်လအိမောပငတယင့်။

အတငဒကလအဆိုအပင့်ခမကင့်အတတွ ရရှအလအိမောတတငအခင အဆငင့်အအပပဆဆိုသကြီးနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးကအတအိမောင အခဆိုလအဆို Virtual
Box နတ င  Windows ကအဆို Install လဆိုပင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Duel-boot တငင့်ထအိမောကြီးရငင့်
အတအိမောငင့်  Windows  သဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Ubuntu  ကအဆို  Shutdown  လဆိုပင့်အနရပငအသကြီးတယင့်။
VirtualBox  နတ ငဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  လအဆိုအပင့်တတငအခမအနင့်တအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  Windows  ကအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်အလကြီး
တစင့်ခဆိုအဖြေတွငငင့်သလအဆို အလတွယင့်တစင့်ကလူအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်လအဆို င အအမအိမောကြီးကကကကြီးအဆငင့်အပပပငတယင့်။

အအရှနင့်အတအိမောင အပပအိမောငင့်ကြီးပပနင့်လညင့်ကြီး လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။ Windows အပခေါ်အရှအိမော Ubuntu ကအဆို Vir-
tualBox  နတ ငတငင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး သဆိုသကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်   ဘယင့်သလူအဆအဆို  Host OS
ကအဆိုသအိမော အပအတပဆိုသအရှနင့်အသဆိုသကြီးပပမအရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး  Guest OS ကအဆိုအတအိမောင အပအဖြေစင့်အအနလအဆိုအရှသအိမော သဆိုသကြီးကကအရှအိမော
ပင။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Ubuntu  ကအဆို  အအရှနင့်တစင့်ကယင့် အသဆိုသကြီးခမလအဆိုရငင့်အတအိမောင  Ubuntu  ကအဆို  Host
OS အအနနတ င အသဆိုသကြီးပပမတအိမောက ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Ubuntu  အရှအိမော  Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမနညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်
ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။



“ Never let your sense of morals prevent you

from doing what is right. ”

– Isaac Asimov
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အခနင့်ကြီး (၁၂) – Using Windows Software on Ubuntu

Windows ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီးကအဆို Ubuntu တတွငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမနညင့်ကြီး 

Windows  အသဆိုသကြီးပပမအနသလူတစင့်အယအိမောကင့်ဟအိမော အခဆိုအရှ  Ubuntu  ကအဆိုစသဆိုသကြီးတတငအခင အဓအကအ
ကမဆဆိုသကြီးနတ င  အကကကကြီးအအိမောကြီးဆဆိုသကြီးပပဿနအိမောကအတအိမောင  သဆိုသကြီးအနကကပရအဆိုဂရအင့်အတတွ သဆိုသကြီးလအဆို ငအရအတအိမောငပခငင့်ကြီးပတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Windows နတ င  Ubuntu အသတွငင့်အပပငင့်ကတွအိမောတယင့်ဆအဆိုတအိမော အအရှနင့်အတအိမောင ပပဿ
နအိမောကကကကြီးတစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  နညင့်ကြီးနညင့်ကြီးအလငလအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  သဆိုသကြီးလအဆို ငရသတွအိမောကြီးတကင့်ပငတယင့်။
Windows အရှအိမော စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးအသဆိုသကြီးပပမအနတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို Ubuntu အရှအိမော
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို င အရအတအိမောငပခငင့်ကြီးကသအိမော အဓအကပပဿနအိမော ပအဖြေစင့်ကကရတအိမောပင။

Windows ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Windows API  အတတွကအဆို အသဆိုသကြီးပပမရ
ပငတယင့်။ အတငဒက  API အတတွ Ubuntu အရှအိမော အရရှအပငဘလူကြီး။ WinForm လအဆို UI Toolkit အတတွကအဆို
သဆိုသကြီးရပငတယင့်။  Ubuntu  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွက GTK+, Qt  စတတင  UI Toolkit  အတတွကအဆိုသဆိုသကြီးပင
တယင့်။  File System  နတ င  Directory Structure  အတတွလညင့်ကြီး အတလူကကပငဘလူကြီး။ ဆကင့်စပင့်
Library  အတတွနတ င  Dependencies  အတတွလညင့်ကြီး  အတလူကကပငဘလူကြီး။  ဘယင့်ဘကင့်ကအရှအတလူတတင
အတတွကင့် Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို Ubuntu အရှအိမော ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးအတအိမောင ဘယင့်လအဆိုအရှသဆိုသကြီးလအဆို ငရအရှအိမော
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွက တစင့်ပခအိမောကြီးစကပင။

တစင့်ခမအမ ငခခငင့်ကြီးခမကင့်အတတွအတအိမောင ရရှအပငတယင့်။ ဥပအအိမော  - Java နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးကအဆို အသဆိုသကြီးပပမအဖြေနင့်တကကြီး
ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆိုအတအိမောင  Windows  အရှအိမောသဆိုသကြီးလအဆို ငရသလအဆို င  Ubuntu  အရှအိမောလညင့်ကြီး သဆိုသကြီးလအဆို င
ရပငတယင့်။  Java Run-time  ကအဆို  ကကအမတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငသအိမော လအဆိုပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်
ကအဆိုယင့်အသဆိုသကြီးပပမအနကက  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်က  Java  နညင့်ကြီးပညအိမောအသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးသလအိမောကြီးဆအဆို
တအိမောလညင့်ကြီး အလငလအိမောကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။ ဟဆိုတင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်  Ubuntu  အရှအိမောလညင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမ
လအဆို ငရတကင့်ပငတယင့်။

တစင့်ခမအမ င  ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူတအဆို ငက သလူတအဆို ငပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို   Windows Version, Linux
Version, Mac Version  ဆအဆိုပပကကြီး  Version  အအမအမကြီးအမအမကြီးလညင့်ကြီး အပကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။ ဒင
အကကအိမောငငင့် ကအဆိုယင့်အသဆိုသကြီးပပမအနကက Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကင့်  Linux Version  ရရှအသလအိမောကြီး
ဆအဆိုတအိမောလညင့်ကြီး  အလငလအိမောကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။ ရရှအတယင့်ဆအဆိုရငင့်  Ubuntu  အရှအိမော  ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီး
လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။
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အနအိမောကင့်တစင့်နညင့်ကြီးကအတအိမောင  အလအိမောကြီးတလူပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  ရရှအိမောအအဖြေတွအသဆိုသကြီးပပမပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Mic-
rosoft Office  ကအဆို  Ubuntu  အရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို ငအရအပအယငင့်  အလအိမောကြီးတလူပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်တတင  Libre-
Office  ကအဆို  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပအဖြေစင့်  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ကအဆိုယင့်သဆိုသကြီးအနကက  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်နတ င
အလအိမောကြီးတလူ  Ubuntu  ပရအဆိုဂရအင့်အမအိမောကြီးကအဆို  Software  Center  ကအန  ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး
အတအိမောငလညင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။

ပပကကြီးခတငတတငအခနင့်ကြီးအရှအိမော အပပအိမောခတငတတငနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးကအဆိုလညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးစဉင့်ကြီးစအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ သဆိုသကြီးအန
ကက  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်က  အန ငစဉင့်သဆိုသကြီးရတအိမောအမအမကြီး  အဟဆိုတင့်ပတ  တစင့်ခငတစင့်ရသအရှသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုတအိမော
ဆအဆိုရငင့်  VirtualBox  ထတက  Windows  အရှအိမော  အတငဒကပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးပပကကြီးအတအိမောင
လညင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ဒငအတတွတစင့်ခဆိုအရှအဆငင့်အအပပလအဆို င  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Ubuntu  အရှအိမောကအဆို  အပအဖြေစင့်အအနထညငင့်
သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးအတတွ  ရရှအပငတယင့်။  Wine လအဆို ငအခခေါ်တတင
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ကကအိမောကြီးခသအပအဖြေစင့်သဆိုသကြီးပပကကြီး Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Ubuntu အရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို င
ရနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Wine ကအဆိုပတ အအပခခသထအိမောကြီးတတင  PlayOnLinux လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုသဆိုသကြီး
ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Ubuntu  အရှအိမောသဆိုသကြီး  လအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငငအပပငင့်၊
CrossOver  ဆအဆိုတတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီးရရှအပငအသကြီးတယင့်။  သလူကအတအိမောင  Open  Source
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Commercial  Solution  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး  အအဆတွကြီးအနတွကြီးအတအိမောင
ပငဘလူကြီး။

ဒကအနရအိမောအရှအိမော ကကအိမောကြီးပအဖြေတင့်ပပကကြီးအတအိမောင ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အပအငင့်အလကြီးတစင့်ခဆိုကအဆို  အပပအိမောပငရအစ။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်
တအဆို ငအတတွဟအိမော  Windows  ကအနစပပကကြီး၊  Office,  Photoshop,  Media  Player,
Professional Tools, Game စသပအဖြေငငင့် ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို Pirated Version အအနနတ င
တရအိမောကြီးအဝငင့်သဆိုသကြီးလအိမောခတငရတအိမောပင။ Pirated Version အတတွပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် တရအိမောကြီးအဝငင့်သလအဆို
လအဆိုအပင့်တတင  Technical  Support  လညင့်ကြီးအရပငဘလူကြီး။  Virus  နတ င  Trojan  ပပဿနအိမောအတတွ
လညင့်ကြီးပအဆိုလအိမောအစပငတယင့်။ တရအိမောကြီးဝငင့်လအဆိုငင့်စငင့်နတ ငပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို ဝယင့်ယလူလအဆိုရငင့်လညင့်ကြီးဝယင့်လအဆို င
အရပပနင့်ပငဘလူကြီး။  ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်ထအ  တစင့်ကယငင့်အဓအကပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတတွကင့်  အအရအိမောငင့်ကြီးစငင့်
တအိမောအတတွ  ဒကအရှအိမောအရရှအအသကြီးပငဘလူကြီး။  အငင့်တအိမောနကင့်ကအန  ဝယင့်ယလူအဖြေအဆို ငဆအဆိုတအိမောလညင့်ကြီး   Online
Payment  စနစင့်အတတွအရရှအအသကြီးပငဘလူကြီး။ ဒကအတအိမောင၊  အတကင့်သအိမောပတ  Pirated Version  အတတွကအဆို
သအိမော သဆိုသကြီးကကရပငတယင့်။။ 

အစပအဆိုငင့်ကြီးအတအိမောင ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငအတတွ အတကင့်သအိမောလအဆို င သဆိုသကြီးကကရတအိမောပင။  အနအိမောကင့်အတအိမောင တပအဖြေညင့်ကြီး
ပအဖြေညင့်ကြီးနတ င ဒငကထဆိုသကြီးစသတစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်လအိမောခတငပငတယင့်။ ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Pirated လဆိုပင့်
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သဆိုသကြီးပခငင့်ကြီးဟအိမော တရအိမောကြီးအဝငင့် အအရှနင့်ကနင့်တတင နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆိုလအဆို ငအပအငင့်အတအိမောငပတ သအိမောအအိမောနင့် လဆိုပင့်ရအဆိုကြီး
လဆိုပင့်စဉင့်  ကအစစ္စတစင့်ခဆိုသအဖြေတွယင့်  ပအဖြေစင့်လအိမောပငတယင့်။ ဒငဟအိမော အသဆိုသကြီးပပမသလူအတတွအတတွကင့်အရအိမော နညင့်ကြီး
ပညအိမောအဖြေတွသ ငပအဖြေအမကြီးတအဆိုကြီးတကင့်အလှုအတတွကင့်ပင အအကအိမောငင့်ကြီးတတငအလအိမောကြီးအလအိမောတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်
ဆအဆိုတအိမော  တနင့်ရအိမောတနင့်အကကကြီးတစင့်ခဆိုနတ င  ဝယင့်ယလူအသဆိုသကြီးပပမရတတငအရအိမောတစင့်ခဆိုလအဆို င  အပအငင့်အတအိမောငပတ  လအဆို
ခမငင့်ရငင့်အခမအနင့်အအရတွကြီး အလကအိမောကြီးနကကြီးနကကြီးရတတင တနင့်အဖြေအဆိုကြီးအရရှအတတငအရအိမောတစင့်ခဆိုလအဆို ပအဖြေစင့်လအိမောခတငပငတယင့်။
အအရှနင့်အတအိမောင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အဖြေနင့်တကကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော အသအပညအိမော အတကင့်ပညအိမော အရငင့်ကြီးအနရှကကြီး
အတတွနတ င  အငတွအအိမောကြီးလလူအအိမောကြီးအတတွစအဆိုကင့်ထဆိုတင့်ပပကကြီး  အဖြေနင့်တကကြီးကကရတအိမောပင။  ရလအိမောတတင  ရလဒင့်ကအဆို  အခ
အကကကြီးအငတွနတ ငအရအိမောငင့်ကြီးသညင့်ပအဖြေစင့်အစ၊  အခအတငအပကြီးသညငင့်ပအဖြေစင့်အစ  ဒငသလူ ငရပအဆိုငင့်ခတွငငင့်နတ င  သလူ ငဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်ခမကင့်
ပငပတ။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက  အလကြီးစအိမောကြီးရပငအယင့်။  အခအတငအပကြီးအနပငတယင့်ဆအဆိုတတင  Open  Source
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအရှအိမောအတအိမောငင့်  သလူ ငတနင့်အဖြေအဆိုကြီးနတ ငသလူရရှအပငတယင့်။  အတငဒကတနင့်အဖြေအဆိုကြီးက  အငတွအကကကြီးအဟဆိုတင့်တအိမော
တစင့်ခဆိုပငပတ။

ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငအအနနတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  တရအိမောကြီးဝငင့်ဝယင့်သဆိုသကြီးခမငင့်ရကင့်နတ င  ဝယင့်အရလအဆို င၊  အတကင့်
သအိမောပတသဆိုသကြီးရတအိမောအတအိမောငရရှအအရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့်၊ ကကျွနင့်အတအိမောငင့် သအဘအိမောကအတအိမောင၊ အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသတလူတတင
ပရအဆိုဂရအင့်နရှစင့်ခဆိုရရှအပပကကြီး၊  တစင့်ခဆိုကအဆို  တရအိမောကြီးဝငင့်  အခအတငရယလူအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပပကကြီး  တစင့်ခဆိုကအဆိုအတအိမောင
တရအိမောကြီးအဝငင့် Pirated အပအဖြေစင့်သဆိုသကြီးရအယင့်ဆအဆိုရငင့် တရအိမောကြီးဝငင့် အခအတငရယလူနအဆိုငင့်တတင ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုသအိမော
အရတွကြီးခမယင့်သငငင့်တယင့်လအဆို င  ယလူဆပငတယင့်။  အတကင့်သအိမောလအဆို င  သဆိုသကြီးရခမအနင့်အရှအိမော  Pirated  သဆိုသကြီးတအိမော
နအိမောကြီးလညင့်နအဆိုငင့်အပအယငင့်၊  အရတွကြီးစရအိမောရရှအအနရကင့်နတ င  Pirated  ကအဆိုအရှ  အရတွကြီးသဆိုသကြီးတအိမောအတအိမောင  အပအဖြေစင့်သငငင့်
ဘလူကြီးလအဆို င  ယလူဆပငတယင့်။  ဒငဟအိမော  ကကျွနင့်အတအိမောငင့်ရတ င  တစင့်ကအဆိုယင့်အရခသယလူခမကင့်ပအဖြေစင့်လအဆို င  အရှနင့်တယင့်လအဆို င
တစင့်ဘကင့်သတင့် အအပပအိမောလအဆိုပငဘလူကြီး။  စအိမောအဖြေတင့်သလူလညင့်ကြီး အတငဒကလအဆိုပတ  ခသယလူသငငင့်တယင့်လအဆို င  အဆအဆိုလအဆို
ပငဘလူကြီး။  လအဆိုငင့်စငင့်ဝယင့်ယလူအသဆိုသကြီးပပမရတတင  Commercial  Solution  အတတွက  တစင့်ခမအမ ငလဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ  ပအဆိုအအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်တအိမောအမအမကြီးအတအိမောင  ရရှအတကင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  ကအဆိုယငင့်လအဆိုအပင့်
ခမကင့်နတ င  ကအဆိုကင့်ညကလဆိုသအလအိမောကင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်  Commercial  Solution  ကအဆို  Pirate  လဆိုပင့်သဆိုသကြီး
အယငင့်အစအိမောကြီး အခအတငရတတင  Open Source  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆိုသအိမော အရတွကြီးခမယင့်အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င  အကကသပပမလအဆို
ပငတယင့်။

Wine
Wine  ဆအဆိုတအိမော  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Ubuntu  အပငအဝငင့်  Linux  Desktop
အတတွအရှအိမော  သဆိုသကြီးလအဆို ငရအအအိမောငင့်  ကကအိမောကြီးခသအဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးတတင  စနစင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Windows
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင  API အတတွ၊  Dependencies (DLL) အတတွ
ကအဆိုအဖြေနင့်တကကြီးပပကကြီး ကကအိမောကြီးခသ Environment တစင့်ခဆိုကအဆို တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးတတင နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီး
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Wine ကအဆို  Windows Compatibility Layer လအဆို ငအခခေါ်ကကပငတယင့်။
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Wine အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးသလူအတတွက Winelib လအဆို ငအခခေါ်တတင Library တစင့်ခဆိုကအဆိုလညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်အဖြေနင့်
တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငအသကြီးတယင့်။  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အဖြေနင့်တကကြီးသလူတစင့်အယအိမောကင့်က  သလူ ငပရအဆိုဂရအင့်
ကအဆို  Winelib ရတ င အကလူအညကနတ င  Linux Version အပအဖြေစင့် အဖြေနင့်တကကြီးနအဆိုငင့်အစအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Wine က OS Kernel Level  အရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင နညင့်ကြီးပညအိမောအဟဆိုတင့်ပတ၊  Application
Level  အရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကအတအိမောင လကင့်ရရှအ  Linux OS
ကအပကြီးထအိမောကြီးတတင  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်အဘအိမောငင့်ထတကသအိမောအလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတငသအဘအိမောလညင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ တစင့်ခမအမ င   Desktop Hardware  အတတွက  Windows  နတ င  Windows  နညင့်ကြီးပညအိမော
အတတွအတတွကင့် သကကြီးပခအိမောကြီးရညင့်ရတွယင့် ထဆိုတင့်လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတကင့်ကကပငတယင့်။

ဥပအအိမော  -  Direct3D  လအဆိုနညင့်ကြီးပညအိမောအမအမကြီးပင။  Direct3D  က  Microsoft  နညင့်ကြီးပညအိမော
တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပပကကြီး  Windows အရှအိမောပတ အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပငတယင့်။  Graphic Card  ထဆိုတင့်လဆိုပင့်သလူအတတွ
က Direct3D အတတွကင့်ရညင့်ရတွယင့်ပပကကြီး သလူတအဆို င  Graphic Card နတ င GPU အတတွကအဆို ဒကဇအဆိုငင့်ကြီးလဆိုပင့်
ထအိမောကြီးတအိမောအမအမကြီး ပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Game  အတတွနတ င  တစင့်ခမအမ င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကလညင့်ကြီး  Direct3D
နညင့်ကြီးပညအိမောရတ င အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်အမအိမောကြီးကအဆို အသဆိုသကြီးခမအဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Windows အပခေါ်အရှအိမော
Direct3D  နညင့်ကြီးပညအိမောသဆိုသကြီးပပကကြီး  တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Direct3D Support
လဆိုပင့်တတင  Graphic  Driver  နတ ငဆအဆိုအတအိမောင  သလူ ငဟအိမောနတ ငသလူ  အတတွတလအဆိုကင့်အဆငင့်အပပအနအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Linux  အရှအိမောအတအိမောင  Graphic  နတ ငပကင့်သကင့်တတင  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအတတွကင့်  OpenGL  လအဆို ငအခခေါ်တတင
နညင့်ကြီးပညအိမောကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမပငတယင့်။  Wine  နတ င  Direct3D  နညင့်ကြီးပညအိမောသဆိုသကြီး  Windows
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်တတငအခင  Wine  က  Direct3D  ကအဆို  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အအပကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င
Direct3D လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို  OpenGL နညင့်ကြီးပညအိမောအပအဖြေစင့် အပပအိမောငင့်ကြီးတတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို
အရငင့်လဆိုပင့်ရပငတယင့်။ ဒကအတအိမောင ပရအဆိုဂရအင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသလညင့်ကြီး အအမအိမောကြီးကကကကြီး အနရှကြီးသတွအိမောကြီးတကင့်ပင
တယင့်။ တစင့်ခငတစင့်ရသ လဆိုသကြီးဝအလဆိုပင့်အလဆိုပင့်တအိမောအမအမကြီးလညင့်ကြီး ပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီး  Wine Version  အတတွအရှအိမောအတအိမောင  Gallium3D  လအဆို င  အခခေါ်နတ င  Direct3D  နတ င
နညင့်ကြီးပညအိမောဆငင့်တလူနတ င  Open  Source  3D  Driver  တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောပငတယင့်။
ဒငအကကအိမောငငင့်  Direct3D  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  OpenGL  Convert  လဆိုပင့်အနစရအိမောအလအဆိုအတအိမောငပတ
တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်လအိမောပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  ပပဿနအိမောတစင့်ခမအမ ငကအတအိမောင  ရရှအအနဆတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်   အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Wine
ရတ ငအကလူအညကနတ င  Ubuntu  နတ င  Linux  Desktop  အတတွအရှအိမော  သဆိုသကြီးလအဆို ငရအပအယငင့်၊  သဆိုသကြီးလအဆို ငအရတတင
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခမအမ ငလညင့်ကြီး ရရှအအနဥကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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PlayOnLinux
Wine ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့် အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  .exe Extension နတ င  Windows ပရအဆိုဂ
ရအင့်အတတွကအဆို  စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  အ
သဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  အရငင့်  Install  လဆိုပင့်အပကြီးရအလငရရှအပငတယင့်။  တစင့်ခမအမ င   Portable  ပရအဆိုဂရအင့်
အတတွကအဆို  ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးအဖြေတွငငင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရအပအယငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအမအိမောကြီးစဆိုကအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်အပကြီးအရှသအိမော
အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်တအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

PlayOnLinux က Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ Install လဆိုပင့်ရတအိမော လတွယင့်ကလူအအအိမောငင့် အဆအိမောငင့်
ရတွကင့်အပကြီးတတင  Software  Center  လအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အသငငင့်စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီး
ထအိမောကြီးတတင Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို PlayOnLinux ကအန အလတွယင့်တစင့်ကလူ ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်
သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  PlayOnLinux က Wine  ကအဆိုပတ နညင့်ကြီးပညအိမောအအပခခသအပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးခမ
ထအိမောကြီးလအဆို င Ubuntu Software Center ကအန PlayOnLinux ကအဆို ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်
ရငင့် Wine လညင့်ကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Wine က လအဆိုအပင့်တတင Windows API အတတွ၊ DLL အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောအအဆို င
Package Size အတအိမောငနညင့်ကြီးနညင့်ကြီးကကကကြီးပငတယင့်။ Ubuntu 14.04 Repo ထတအရှအိမော Wine နတ င
PlayOnLinux နရှစင့်ခဆိုအပငငင့်ကြီးရတ င  Dependencies အတတွပင အပငအဝငင့် စဆိုစဆိုအပငငင့်ကြီး Package
Size က 165 MB အကမအိမောင့်ရရှအပငတယင့်။ 

PlayOnLinux ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  .exe အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Ubuntu အရှအိမော စတငင့်အသဆိုသကြီး
ပပမ နအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Double-click သအဆို ငအဟဆိုတင့် Right-click  Open With→

 Wine Windows Program Loader → ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီးအဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

PlayOnLinux in Software Center
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နအလူနအိမောအရှအိမော  Notepad++ လအဆို ငအခခေါ်တတင  Windows Text Editor ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကင့်  Installer
Exe အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Wine  နတ င  အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အခဆိုလအဆို  Windows  Installation
Wizard ပတွငငင့်လအိမောအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

File Manager: Open With Wint

Wine: Notepad++ Installer
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Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  Install  လဆိုပင့်ရအဆိုကြီးလဆိုပင့်စဉင့်အတအဆိုငင့်ကြီး  ဆကင့်လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။
Install ပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင Dash အရှအိမောရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  PlayOnLinux ကအနတစင့်ဆငငင့်လညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီး ပပမ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  PlayOnLinux  ကအဆို  Dash  အရှအိမောရရှအိမောပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  ပရအဆိုဂရအင့်တတွငင့်  အထညငင့်
သတွငင့်ကြီးရအသကြီးတတငအတတွကင့်  Window  အလတွတင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။   Toolbar
ထတက  Install ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Software Center  လအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီး
နအဆိုငင့်တတင Window တစင့်ခဆိုကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ကကအမတငင့်စအင့်ကြီးသပင့်ထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို Category အလအဆိုကင့်စဆိုစညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတငအတတွကင့်
အသငငင့်ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Microsoft  Office,  Adobe Phtoshop,

Notepad++ in Dash

PlayOnLinux: Browse Windows Programs
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Call  of  Duty,  Age  of  Empire,  Internet  Explorer,  AutoCAD  စသပအဖြေငငင့်
Windows  အရှအိမော  လလူသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုအအတအိမောင့်အမအိမောကြီးအမအိမောကြီး  ပငဝငင့်ပငတယင့်။  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခမအမ ငကအဆို
အခအတငရပပကကြီး  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်  ခမအမ ငကအတအိမောင   Commercial  ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  လအဆိုငင့်စငင့်ဝယင့်ယလူအဖြေအဆို င
လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအအနနတ င  Development ထတက Notepad++ ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး  Install
လဆိုပင့်ကကညငင့်ပငအယင့်။

အခဆိုလအဆို  Dialog Box  အပခေါ်လအိမောတတငအခင  Download the program ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး  Next
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  PlayOnLinux  က  Notepad++  ကအဆို  Download  ရယလူအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်
အယင့်။  Download  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင  အစအိမောအစအိမောကလအဆို  Windows Installer  နတ င  Install
လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Installation  ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့်  PlayOnLinux Windows
ထတအရှအိမော Notepad++ ကအဆို အခဆိုလအဆို အသငငင့်အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

PlayOnLinux Wizard

PlayOnLinux: Notapad++ Installed
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စအိမောရငင့်ကြီးထတက Notepad++ ကအဆို အရတွကြီးပပကကြီး Toolbar ထတက Run ကအဆိုနရှအပင့်ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် စတငင့်
အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
Wine ရတ ငလကင့်ရရှအအအညင့်အပပညငင့်အစဆိုသက  Wine Is Not an Emulator ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အ
ရငင့်က Windows Emulator ရတ ငအတအဆိုအကအိမောကင့်အပအဖြေစင့်  Wine လအဆို ငအခခေါ်ခတငရအိမောကအန အနအိမောကင့်
အရှ  အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တအိမောပင။  Emulator  ဆအဆိုတအိမော အတလူနတ ငနညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆိုကအန အနအိမောကင့်တစင့်ခဆို
ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးတတငနညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးပင။ Wine က အအရှနင့်အတအိမောင Windows ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
ကအဆို  Linux  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်အအအိမောငင့် အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးတအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
လအဆို  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်တတင  API  အတတွ  DLL  ကအဆို  အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒင
အကကအိမောငငင့်  Wine Is Not an Emulator လအဆို င အအညင့်အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တအိမောပင။ Windows ပရအဆို
ဂရအင့်အတတွကအဆို  Wine  နတ ငအသဆိုသကြီးပပမရပခငင့်ကြီးဟအိမော  Emulator  အတတွလအဆို  တစင့်ဆငငင့်ခသအသဆိုသကြီးပပမရ
ပခငင့်ကြီးအဟဆိုတင့်ပတ  အလူရငင့်ကြီး  Windows  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အသဆိုသကြီးပပမ ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်
အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  အလူရငင့်ကြီးအပအနင့်နလှုသကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး  ရရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  ဘအိမောပတအပပအိမောအပပအိမော
အပငငင့်ကြီးကလူကြီးနညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆိုသအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  အရသအပအဖြေစင့်သအိမောသအဘအိမောထအိမောကြီးသငငင့်ပပကကြီး  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးသဆိုသကြီး
အဆငငင့် အလဆိုပင့်အတတွအတတွကင့်အတအိမောင Wine ကအဆို အလတွနင့်အအငင့်ကြီးအအရှကခအဆိုသငငင့်ပငဘလူကြီး။

Windows Program Notapad++ is Running



“ Your time is limited, so don't waste it living

 someone else's life. ”

– Steve Jobs
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အခနင့်ကြီး (၁၃) – Ubuntu Flavors
Xubuntu, Kubuntu, LinuxMint, Lubuntu စသညငင့် Ubuntu အလူကတွတအမအိမောကြီး 

အအတင့်ဆကင့်အခနင့်ကြီးအရှအိမောတဆိုနင့်ကြီးက  Desktop Linux  တစင့်ခဆိုအရှအိမော  Kernel, Window Mana-
ger,  Desktop Environment  စသပအဖြေငငင့်  အဆငငင့်ဆငငင့်အပငငင့်ကြီးစပင့်ပငဝငင့်အကကအိမောငင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခတင
ပပကကြီး  အခနင့်ကြီး  (၂) အရှအိမော  Ubuntu  က  Gnome3  Desktop  Environment  နတ င  Unity
Desktop Shell တအဆို ငကအဆို အပငငင့်ကြီးစပင့်အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အအတင့်ဆကင့်အခနင့်ကြီးအရှအိမောပတ Ubuntu က Debian လအဆို ငအခခေါ်တတင Linux Distro တစင့်ခဆိုအပခေါ်အရှအိမော အ
အပခခသထအိမောကြီးအကကအိမောငင့်ကြီးလညင့်ကြီး  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပငတယင့်။  အလအိမောကြီးတလူပတ  Ubuntu  ကအဆို  လအဆိုသလအဆိုအတွနင့်ကြီးအသ
ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ပပကကြီးထတွကင့်အပခေါ်လအိမောတတင  Ubuntu  အအပခပပမ  Desktop  Linux  အတတွ  ရရှအပငအသကြီး
တယင့်။ အတငဒကထတက တစင့်ခမအမ ငကအဆို  Canonical ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အအိမောကြီး အသအအအရှတင့်ပပမ အထအိမောကင့်ပသငကလူညက
အပကြီးထအိမောကြီးပပကကြီး တစင့်ခမအမ ငကအတအိမောင ကအဆိုယငင့်နညင့်ကြီးကအဆိုယင့်ဟနင့်နတ င  သကကြီးပခအိမောကြီး  Distro အပအဖြေစင့် ရပင့်တညင့်
ကကပငတယင့်။

Canonical  က အသအအအရှတင့်ပပမထအိမောကြီးတတင  Ubuntu  အလူကတွတအတတွကအတအိမောင၊  KDE လအဆို ငအခခေါ် တတင
Desktop Environment ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင Kubuntu, Xfce လအဆို ငအခခေါ်တတင Desktop
Environment  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  Xubuntu,  LXDE  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Desktop
Environment  ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  Lubuntu,  အလူလ Ubuntu  ကအဆိုပတ ပညအိမော အရကြီးကဏ္ဍ
အတတွကင့်လအဆိုအပင့်တတင  Package  အတတွပအဖြေညငင့်စတွကင့်ထအိမောကြီးတတင  Edubuntu,  တရဆိုတင့်ဘအိမောသအိမောနတ င
ထဆိုတင့်အဝတတင  Ubuntu  Kylin, Multimedia  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င  ရညင့်ရတွယင့်အဖြေနင့်
တကကြီးထအိမောကြီးတတင  Ubuntu  Studio, Home Theater  အပအဖြေစင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင
Mythbuntu နတ င  Unity  အစအိမောကြီး  Gnome  Shell  ကအဆို  Default  Desktop  အပအဖြေစင့်
အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင Ubuntu Gnome တအဆို ငပတပအဖြေစင့်ကကပငတယင့်။

Gnome 3  ကအဆိုပတသဆိုသကြီးထအိမောကြီးအပအယငင့်  Cinnamon  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Gnome 2  ပဆိုသစသ  Interface
ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  LinuxMint ဆအဆိုတတင  Desktop  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီးရရှအပငအသကြီးတယင့်။
သလူကအတအိမောင  Ubuntu  အလူကတွတတစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Ubuntu  ကအဆို  အအပခပပမ အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင
သကကြီးပခအိမောကြီး Distro တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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Gnome Shell & Gnome Flashback Session
Ubuntu  အလူကတွတအတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးအအအဖြေအိမောင့်ပပခငင့်  လကင့်ရရှအ  Ubuntu  အရှအိမောပတ  Unity  အစအိမောကြီးသဆိုသကြီးလအဆို င
ရတတင  Gnome  Shell  နတ င  Gnome  Flashback  Session  တအဆို ငအအကကအိမောငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပလအဆိုပင
တယင့်။ နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို Software Center ကအန ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Gnome  Shell  ကအတအိမောင  Unity  လအဆို  Launcher  Bar  အတတွ  Dash  အတတွပငဝငင့်တတင
Desktop  တစင့်အမအမကြီးပအဖြေစင့်ပပကကြီး  Gnome  Flashback  Session  ကအတအိမောင  Traditional
Desktop ပဆိုသစသအတအဆိုငင့်ကြီး Start Menu အတတွ Panel အတတွပငဝငင့်တတင Desktop ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Gnome Flashback Session  ကအဆို  GPU  အကအိမောငင့်ကြီးအကအိမောငင့်ကြီးအရရှအလအဆို င  Gnome Shell  ကအဆို
Run အအပကြီးနအဆိုငင့်တတင ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအအဟအိမောငင့်ကြီးအတတွအရှအိမော Fallback Version အပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င
ရညင့်ရတွယင့်  အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်အပအယငင့်  ဆနင့်ကြီးဆနင့်ကြီးပပအိမောကြီးပပအိမောကြီး  အတတွအကကအမကင့်ပတ  ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီး
Desktop ကအဆိုပတ ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးရရှငင့်ကြီး သဆိုသကြီးလအဆိုသလူအတတွ နရှစင့်သကင့်ကကပငတယင့်။ 

Gnome Shell in Software Center

Gnome Session Flashback in Software Center
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Gnome Shell နတ င  Gnome Flashback Session တအဆို ငကအဆို  Install လဆိုပင့်ပပကကြီးရငင့် Ubuntu
ကအဆို Logout လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပင။ Lock Screen အရှအိမော Username အဘကြီးနအိမောကြီးက Ubuntu Logo
အလကြီးကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင Desktop Shell ကအဆို အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ubuntu  (Default)  ကအဆိုအရတွကြီးရငင့်  Unity  Desktop  ကအဆိုပတရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Gnome
Flashback  အရှအိမော  Compiz  နတ င  Metacity  ဆအဆိုပပကကြီး  Version  နရှစင့်အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Desktop
Effect  အတတွ အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်  Compiz Version ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပပကကြီး ရအဆိုကြီးရအဆိုကြီးပတသဆိုသကြီးခမငင့်ရငင့်အတအိမောင
Metacity Version ကအဆို အရတွကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ GNOME ကအဆို အရတွကြီးရငင့်အတအိမောင Gnome Shell
Desktop ကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အဓအပပငယင့်ကအတအိမောင၊ ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငရတ င  Ubuntu Desktop တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပပဆိုသအသတွငင့်
အပပငင့်သအိမောအက လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးပင ကတွတပပအိမောကြီးပခအိမောကြီးနအိမောကြီးတတင  Environment  သဆိုသကြီးအမအမကြီးထတက
နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို အရတွကြီးခမယင့်အသဆိုသကြီးပပမအနနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Gnome Flashback ထတက တစင့်
ခဆိုကအဆို  အရတွကြီးပပကကြီး  Login  ဝငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်၊ အအပခေါ်ဘကင့်အရှအိမော  Start Menu  ပဆိုသစဆိုသ  App Menu  နတ င
အအအိမောကင့်ဘကင့်အရှအိမော အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Task Bar တစင့်ခဆိုနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပအနတအိမောကအဆို အခဆို
လအဆိုအတတွ ငရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Lock Screen: Session Choice
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Lock  Screen  အရှအိမော  GNOME  ကအဆို  အရတွကြီးခတငရငင့်အတအိမောင  ဘယင့်ဘကင့်အရှအိမော  Launcher  နတ င
အလယင့်အရှအိမော Dash ပငဝငင့်တတင Gnome Shell Desktop ကအဆို အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Gnome Flashback Session

Gnome Shell Session
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Dash ကအဆိုအဖြေတွငငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် အအပခေါ်ဘယင့်ဘကင့်အထအိမောငငင့်က Activities ကအဆို နရှအပင့်ရပငတယင့်။ Dash
အလယင့်အရှအိမော  App  Icon  အတတွ  အအဖြေအိမောင့်ပပအစအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Launcher  Bar  ရတ င  အအအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးက
Button ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

စအင့်ကြီးသပင့်အသဆိုသကြီးပပမကကညငင့်ပပကကြီး  Gnome Shell  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  Gnome Flashback Session
ကအဆို  Ubuntu Unity  ထကင့် ပအဆိုအအဆိုနရှစင့်သကင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး ဆကင့်လကင့်အသဆိုသကြီးပပမသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

LinuxMint
Distros  Watch  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Website  တစင့်ခဆိုကအအဖြေအိမောင့်ပပတတင  စအင့်ကြီးတအင့်ကြီးတစင့်ခဆိုအရဆအဆိုရငင့်
Desktop  Linux  အတတွထတအရှအိမော  LinuxMint  ကအဆို  Ubuntu  ထကင့်အတအိမောငင့်  လလူသဆိုသကြီးပအဆိုအမအိမောကြီး
တယင့်လအဆို ငဆအဆိုပငတယင့်။ ကကျွနင့်အတအိမောင့်လညင့်ကြီး အခမအနင့်ကအိမောလတစင့်ခဆိုကကအိမော LinuxMint ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမ
ခတငအဖြေလူကြီးပငတယင့်။ 

ဟအဆိုကြီးအရငင့်  Gnome 2 အခတင့်အရှအိမော  Ubuntu အရှအိမော Gnome App Menu ကအဆို  Start Menu
အပအဖြေစင့်အသဆိုသကြီးပပမခမအနင့်အရှအိမော  LinuxMint  က  App  Menu  အသဆိုသကြီးပတ  သလူတအဆို ငကအဆိုယင့်ပအဆိုငင့်  အဖြေနင့်တကကြီး
ထအိမောကြီးတတင  Mint Menu ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမခတငပငတယင့်။ Windows 7 Start Menu လအဆို Search
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပငဝငင့်ပပကကြီး၊  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  Favorite  အအနနတ င  စဆို
ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

LinuxMint 9 with Mint Menu
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Start  Menu  ကအဆို  Dock  နတ င  Launcher  အပငငင့်ကြီးစပင့်အပကြီးထအိမောကြီးသလအဆိုပငပတ။  အအတအိမောင့်အလကြီး
အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။ အတငဒက  Menu ကအဆို သအဘအိမောကမတအိမောနတ ငပတ  LinuxMint ကအဆို အခမအနင့်အအတအိမောင့်
ကကအိမောအသဆိုသကြီးပပမပအဖြေစင့်ခတငပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ထပင့်ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး  ရရှအပငအသကြီးတယင့်။
အခနင့်ကြီး (၅) အရှအိမော အပအဖြေစင့်အအန ထညငင့်သတွငင့်ကြီးသငငင့်တတင Package အမအိမောကြီးဆအဆိုပပကကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတအိမောကအဆို အရှတင့်
အအဥကြီးအရှအိမောပင။ LinuxMint အရှအိမောက အတငဒက Pacakge အတတွအပပငင့် ထပင့်အဆအိမောငင့်ကြီးပအဖြေညငင့်စတွကင့်ထအိမောကြီးတတင
အသဆိုသကြီးဝငင့်ပရအဆိုဂရအင့်အတတွပင တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်အရှ ထပင့်ထညငင့်အနစရအိမော အလအဆိုပင
ဘလူကြီး။ Ubuntu ကအဆို စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င တစင့်ခမအမ င  Package ကအဆို အရငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်
တကင့်အပအယငင့်  LinuxMint  ကအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးတအိမောနတ င  တစင့်ခငတညင့်ကြီးတနင့်ကြီးသဆိုသကြီးလအဆို ငရ
အအအိမောငင့်စကစဉင့်ထအိမောကြီးအပကြီးတအိမောပင။ ဒငအကကအိမောငငင့်လညင့်ကြီး လလူကကအမကင့်အမအိမောကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒငအပအယငင့်  Gnome 2 ကအန Gnome 3 အအပပအိမောငင့်ကြီးလတရတ င  ရအဆိုကင့်ခတင့်အလှုကအဆို သလူလညင့်ကြီးကကမသခတငရ
ပငတယင့်။  Ubuntu  က  Gnome Shell  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပတ  Unity  ကအဆို  သဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်ခမအနင့်အရှအိမော
LinuxMint  ကအတအိမောင  Gnome  Shell  အရအိမော  Unity  ပင  နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆိုအသဆိုသကြီးပတ  ယခငင့်
Gnome 2 နတ င အသတွငင့်အပပငင့်တလူတတင Cinnamon လအဆို ငအခခေါ်တတင  Desktop Shell အသစင့်တစင့်
ခဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အဖြေနင့်တကကြီးပပကကြီးသဆိုသကြီးအဖြေအဆို င  ဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်လအဆိုကင့်ပငတယင့်။  Gnome  3  အအပပအိမောငင့်ကြီးအလတကအဆို
အကကအမကင့်သလူအတတွက ဒကဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်ခမကင့်ကအဆို အအတအိမောင့်ကကအမဆအဆိုကကပငတယင့်။

ကကျွနင့်အတအိမောငင့်တစင့်ကအဆိုယင့်အရအပအငင့်ကအတအိမောင  KDE4,  Gnome3  စသပအဖြေငငင့်  အစပပမလအိမောတတင
အအပပအိမောငင့်ကြီးအလတအတတွနတ ငအတလူ  Desktop Experience  အခတင့်သစင့်တစင့်ခဆို အရအိမောကင့်ခမအနင့်တနင့်ပပက

Cinnamon Desktop in Ubuntu
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လအဆို ငယလူဆပငတယင့်။  LinuxMint  က အဖြေနင့်တကကြီးတကထတွငင့်ခတငတတင  Cinnamon  က အရရှကြီးအလူအပမကင့်
အအတအိမောင့်အလကြီးအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်အပအယငင့်  ဆနင့်ကြီးသစင့်တတငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င  Unity  ကအဆိုသအိမော
ဥကြီးစအိမောကြီးအပကြီးအသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င ဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်တတငအတတွကင့် Ubuntu ကအဆို ပပနင့်လညင့်အသဆိုသကြီးပပမ ပအဖြေစင့်ခတငပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

LinuxMint  ကအဆို  linuxmint.com အရှအိမော  Download  ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအရှအဟဆိုတင့်
Cinnamon  Desktop  ကအဆို  လကင့်ရရှအ  Ubuntu  အရှအိမောလညင့်ကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးစအင့်ကြီးသပင့်လအဆို ငရပင
တယင့်။ Ubuntu Official Repo ထတအရှအိမောအရရှအလအဆို င PPA တစင့်ခဆိုအတအိမောင ထပင့်ထညငင့်ရပငတယင့်။

ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-nightly

PPA ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးရငင့် Cinnamon Desktop ကအဆို Software Center အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်
သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Gnome  Shell  တအဆို င  Flashback  Session  တအဆို ငလအဆိုပတ  Lock
Screen အရှအိမောအရတွကြီးပပကကြီး ဝငင့်အရအိမောကင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Kubuntu
KDE  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Desktop  Environment  ဟအိမော  Linux Desktop  Environment
အတတွထတအရှအိမော  အထငင့်ရရှအိမောကြီးဆဆိုသကြီး  နရှစင့်ခဆိုထတက  Gnome  နတ ငအပပအမငင့်  အနအိမောကင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
KDE 3.5 လအဆို ငအခခေါ်တတင အရငင့်က KDE ကအဆို ကကျွနင့်အတအိမောင့်အအတအိမောင့်အလကြီး နရှစင့်သကင့်ခတငအဖြေလူကြီးပငတယင့်။
အသတွငင့်အပပငင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော Gnome ထကင့် အအမအိမောကြီးကကကကြီးပအဆိုပပကကြီး အတအိမောကင့်ပသပင့်ရပင့်ပငတယင့်။ အပပအိမောရ
အယင့်ဆအဆိုရငင့် Gnome 2 အကအိမောငင့်ကြီးတယင့်ဆအဆိုအပအယငင့် Theme အတတွ ထပင့်ထညငင့်အထအိမောကြီးရငင့် အလရှ
ပငဘလူကြီး။  KDE  ကအတအိမောင သလူ ငအတအဆိုငင့်ကြီးကအဆို  အအတအိမောင့်လရှတတင  Desktop Environment  တစင့်ခဆို
ပအဖြေစင့်ခတငပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ထပင့်ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင၊  သလူအရှအိမောပငတတင  ပရအဆိုဂရအင့်နတ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
အတတွကအဆို  အအသကြီးစအတင့်စကအသခတွငငင့်အပကြီးပငတယင့်။  Gnome  အရှအိမော  စကအသနအဆိုငင့်တယင့်ဆအဆိုတအိမောထကင့်ကအဆိုပအဆိုပပကကြီး
အအသကြီးစအတင့် Setting အတတွကအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်တအိမောပင။ Linus Torvalds ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်သဆိုသကြီးပပကကြီး
ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးတတင Desktop Environment ပအဖြေစင့်တယင့်လအဆို င ခမကအတွအင့်ကြီးခသခတငရပငတယင့်။

ဒငအပအယငင့် သလူလညင့်ကြီးပတ အခတင့်သစင့် Desktop Experience ဘကင့်ကအဆိုသတွအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် KDE
4 ဆအဆိုပပကကြီး Version အသစင့်အရှအိမော အအတအိမောင့်ကကကကြီးကအဆိုထလူကြီးပခအိမောကြီးတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ င အပပအိမောငင့်ကြီး
လတပပစင့်လအဆိုကင့်တတငအခင အပငငင့်ကြီးပတွအိမောကြီးအလှုအတတွ အပခေါ်အပငကင့်လအိမောပငတယင့်။ တစင့်ခမအမ ငကလညင့်ကြီး တကထတွငင့်
ဆနင့်ကြီးသစင့်တအိမောကအဆို  ကကအမဆအဆိုအပအယငင့်။  တစင့်ခမအမ ငကအတအိမောင  အကကအမကင့်ကကပငဘလူကြီး။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်လညင့်ကြီး
တကထတွငင့်ဆနင့်ကြီးသစင့်အလှုကအဆို  ကကအမဆအဆိုပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  အခမအနင့်ကအိမောလတစင့်ခဆို  စအင့်ကြီးသပင့်သဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ခတင
ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် သလူရတ ငဆနင့်ကြီးသစင့်အလှုအတတွက ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အတတွကင့်အတအိမောင အသအဝငင့်လအဆို င အနအိမောကင့်
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အတအိမောင လကင့်အလမအိမောငပပကကြီး Gnome ဘကင့်ကအဆိုပတ ပပနင့်လရှညင့်ရပငတယင့်။

ဥပအအိမောတစင့်ခဆိုအပပအိမောရရငင့်  KDE4  ရတ င  Desktop Shell  ပအဖြေစင့်တတင  Plasma Workspace  အရှအိမော
Desktop Shortcut  ဆအဆိုတအိမောအရရှအပငဘလူကြီး။  Desktop  အပခေါ်အရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  Folder  အတတွ တညင့်
အဆအိမောကင့်လအဆို ငအရပငဘလူကြီး။  Widget  အတတွပတ  ထအိမောကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။  သလူရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်နတ ငသလူ  ဆအဆိုအပ
အယငင့် ကကျွနင့်အတအိမောငင့်အတတွကင့်အတအိမောငအဆငင့်အအပပပငဘလူကြီး။ စအိမောအဖြေတင့်သလူအတတွကင့် အဆငင့် အပပအအပပဆအဆို
တအိမောအတအိမောင  အခမအနင့်ရတတငအခင  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်စအင့်ကြီးသပင့်ပပကကြီးအတအိမောငသအိမောဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်ပင။  Desktop  ပဆိုသစသ
သစင့်ဘကင့် ကအဆိုသတွအိမောကြီးတတငအနရအိမောအရှအိမော  KDE  က  Gnome  ထကင့် အအမအိမောကြီးကကကကြီးပအဆိုအစအိမောခတငပငတယင့်။
အခဆိုခမအနင့်ထအလညင့်ကြီးအဓအက Desktop Environment အအနနတ င ရပင့်တညင့်အနဆတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Kubuntu  ကအတအိမောင  အတငဒက  KDE  Desktop  Environment  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင
Ubuntu  အလူကတွတတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  kubuntu.org ကအန  Download  ရယလူပပကကြီး စအင့်ကြီးသပင့်
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  KDE  ဟအိမော  Gnome  Shell  တအဆို င  Cinnamon  တအဆို ငလအဆို  Desktop  Shell
အဟဆိုတင့်တအဆို ငပတ  Desktop Environment တစင့်ခဆို အပပညငင့်အစဆိုသပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Kubuntu  နတ င
အတလူ  ပငဝငင့်လအိမောတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကလညင့်ကြီး  အလူရငင့်ကြီး  Ubuntu  နတ ငအတလူအတအိမောငပတ  အအတအိမောင့်
ကတွတပပအိမောကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

ဥပအအိမော - Text Editor  အအနနတ င  Gedit  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  Kate  လအဆို ငအခခေါ် တတင  Text Editor
ပငဝငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Terminal  ပရအဆိုဂရအင့်အအနနတ င  Gnome Terminal  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ

Kubuntu 13.10
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Konsole  လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်  ပငဝငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Instant  Messaging  အတတွကင့်
Empathy  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  Kopete  ပငဝငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  Media  Player  အအနနတ င
Rhythmbox  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  Amarok  ပငဝငင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  File  Manager
အအနနတ ငလညင့်ကြီး  Nautilus  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  Dolphin  File  Manager  ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။
အအရှနင့်အတအိမောင  Kate  တအဆို င  Amarok  တအဆို ငက  Gedit  တအဆို င  Rhythmbox  တအဆို ငထကင့်  လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့် ပအဆိုအအဆိုပပညငင့်စဆိုသအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် စအင့်ကြီးသပင့်ကကညငင့်သငငင့်ပငတယင့်။ 

Ubuntu ရတ င  Software Center  ထတအရှအိမော  kubuntu-desktop လအဆို င ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒကနညင့်ကြီးကအဆို  သအပင့်အတအိမောငအအိမောကြီးအအပကြီးပငဘလူကြီး။  Ubuntu  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င
Kubuntu ပရအဆို ဂရအင့်အတတွ အရအိမောပပကကြီးရလှုပင့်သတွအိမောကြီးတကင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - စကင့်ထတအရှအိမော Ubuntu ရတ င
Gedit  နတ င  Kubuntu  ရတ င  Kate  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Text Editor  နရှစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
ပပဿနအိမောကကကကြီးတစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်အပအယငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွအလအဆိုအပင့်ပတ  အအဖြေအိမောငင့်ကြီးပတွသတွအိမောကြီးတကင့်လအဆို င  စအင့်ကြီး
သပင့်လအဆိုရငင့်  Kubuntu  ကအဆို  (VirtualBox  ထတအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့်)  သကကြီးပခအိမောကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးစအင့်ကြီးသပင့်
တအိမောက ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။

Xubuntu
Xfce  ဟအိမော  Light Weight Desktop Environment  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်
ခမကင့်ပပညငင့်စဆိုသဆနင့်ကြီးပပအိမောကြီးအလှုထကင့်၊ ရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးလမငင့်ပအနင့်အလှုကအဆို အဓအကအသအိမောကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင  Desktop
Environment တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Gnome  2  ကအဆို  အဖြေနင့်တကကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  အသဆိုသကြီးပပမခတငတတင  GTK+  2  Widget  Toolkit  ကအဆိုပတ
အသဆိုသကြီးပပမအဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင Environment တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ယခငင့် Desktop ပဆိုသစသ Start
Menu  အတတွ  Panel  အတတွကအဆိုအအပခခသတတင  Desktop  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Xfce  ဟအိမော
Gnome နတ င  KDE ဆအဆိုတတင အဓအက Environment  နရှစင့်ခဆိုရတ င အခတင့်အရရှ ငအပပကြီးလတွနင့်ကြီးတတင  ဆနင့်ကြီး
သစင့်တကထတွငင့်အလှုအတတွကအဆို  လကင့်အခသနအဆိုငင့်သလူအတတွအတတွကင့် အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအသဆိုသကြီးပပမရအိမောတစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်လအိမောခတင
ပငတယင့်။ Linus Torvalds ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်လညင့်ကြီး အလူလက KDE အသဆိုသကြီးပပမရအိမောကအန KDE 4
ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးခမအနင့်အရှအိမော Xfce ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးလအိမောခတငပငတယင့်။

Xubuntu ကအဆို xubuntu.org အရှအိမော Download ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအ Ubuntu ထတအရှအိမော
Xfce Desktop Environment  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  Software Center
အရှအိမော xubuntu-desktop  ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.xubuntu.org/
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Lubuntu
LXDE ဟအိမောလညင့်ကြီး Xfce လအဆိုပတ Light Weight Desktop Environment တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  LXDE  က  Performance  ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  Xfce  ထကင့်အတအိမောငင့်  ပအဆိုပအနင့်ပငအသကြီးတယင့်။
CPU, Memory  နတ င  စကင့်ရတ င   Performance  သအပင့်အအကအိမောငင့်ကြီးလရှတတင  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအတတွအရှအိမော
အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  OS  တစင့်ခဆိုရရှအိမောအအဖြေတွအနတအိမောဆအဆိုရငင့်  Lubuntu  ကအဆို  အရတွကြီးသငငင့်ပငတယင့်။ ဒငအရှ
အဟဆိုတင့် လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွပပညငင့်စဆိုသဆနင့်ကြီးပပအိမောကြီးတအိမော အလအဆိုခမငင့်ဘလူကြီး ပအနင့်တအိမောပတလအဆိုခမငင့်တယင့်ဆအဆို
ရငင့်လညင့်ကြီး Lubuntu ကအဆိုပတ အရတွကြီးခမယင့်သငငင့်ပငတယင့်။ သလူလညင့်ကြီးပတ Start Menu အတတွ Panel
အတတွနတ င ယခငင့် Desktop ပဆိုသစသ Environment တစင့်ခဆိုပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

lubuntu.net အရှအိမော Download ရယလူနအဆိုငင့်သလအဆို Software Center အရှအိမော lubuntu-desktop
လအဆို ငရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Xubuntu 14.04 Desktop

http://lubuntu.net/
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Conclusion
Ubuntu  Kylin,  Ubuntu  Studio,  Mythbuntu  နတ င  Edubuntu  တအဆို ငကအဆိုအတအိမောင  ကကျွနင့်
အတအိမောင့်  စအင့်ကြီးသပင့်အသဆိုသကြီးပပမအဖြေလူကြီးပခငင့်ကြီးအရရှအလအဆို င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအအဖြေအိမောင့်ပပအတအိမောငပငဘလူကြီး။  ဒကအလူကတွတအတတွအရှအိမော
Desktop  Environment  အတတွ  အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးတအိမောအမအမကြီးအဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  ပငဝငင့်တတင  Default
Packages အတတွ ကတွတပပအိမောကြီးသတွအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Gobuntu, Fluxbuntu, Pinguy OS စသပအဖြေငငင့် Ubuntu ကအဆို အအပခခသထအိမောကြီးတတင အလူကတွတအတတွ၊
သကကြီးပခအိမောကြီး  Distro  အတတွလညင့်ကြီး  အအမအိမောကြီးကကကကြီးရရှအပငအသကြီးတယင့်။  အခနင့်ကြီး  (၉) အရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင
နညင့်ကြီးအတတွကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Desktop  ကအဆို  စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ  ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ယဆိုသအမအက
Desktop  Environment  တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆိုလတ  စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမအရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  ကအဆိုယငင့်
အကကအမကင့် ကအဆိုယငင့်အလဆိုပင့်နတ ငကအဆိုကင့်ညကတတင  Desktop တစင့်ခဆိုကအဆို စအတင့်တအဆိုငင့်ကြီးကမ Setup လဆိုပင့်ထအိမောကြီး
လအဆိုသလူအတတွအတတွကင့် Ubuntu ဟအိမော စအတင့်လလှုပင့်ရရှအိမောကြီးစရအိမောအတတွနတ င ပပညငင့်နရှကင့်အနတတင OS တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်
အရှအိမောပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Lubuntu 13.10 Live



“ Linux: the operating system with a CLUE...

Command Line User Environment. ”

– Unknown
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အခနင့်ကြီး (၁၄) – Command Line Interface – CLI
သအရရှအအရှတင့်သအိမောကြီးအဖြေတွယင့်ရအိမော အအပခခသ Command အမအိမောကြီး

Linux လအဆို ငအပပအိမောလအဆိုကင့်တအိမောနတ င ဘအိမောအရှအရရှအတတင  Screen အအညင့်ကြီးကကကကြီးထတအရှအိမော ဘအိမောအတတွအရှနင့်ကြီးအသအတတင
Command  အတတွ တစင့်သကကကကကြီး ရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီးသဆိုသကြီးရတတင  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော လအဆို ငအပပကြီးပအငင့်ကကသလူအတတွ
ရရှအအကအိမောငင့်ကြီးရရှအနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အရှနင့်သငငင့်သအလအိမောကင့်လညင့်ကြီး အရှနင့်ပငတယင့်။ Linux Server အတတွအရှအိမော
ဆအဆိုရငင့်  Desktop Environment  လအဆို  Graphical User Interface (GUI)  အတတွအရရှအပတ
စနစင့်စကအသခန ငင့် ခတွတအရကြီးကအစစ္စအတတွကအဆို  Command Line Interface (CLI) နတ ငသအိမော စကအသကကအလငရရှအ
ပငတယင့်။

Windows  အရှအိမောလညင့်ကြီး  Command  Prompt  ရရှအပပကကြီး  တစင့်ခမအမ င  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွကအဆို
Command အတတွအသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Linux OS အတတွအရှအိမောအတအိမောင တစင့်ခမအမ င
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွတငင့်  အကပငဘလူကြီး၊  စနစင့်တစင့်ခဆိုလဆိုသကြီးကအဆို  User Interface  လဆိုသကြီးဝအလအဆိုပတ
CLI သကင့်သကင့်နတ င လအဆိုသလအဆိုစကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Folder အတတွ Manager လဆိုပင့်တတငကအစစ္စအတတွ၊ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ Install လဆိုပင့်တတငကအစစ္စအတတွ
User Account အတတွ စကအသတတငကအစစ္စအတတွနတ င Network, USB, Hard drive စတတင Devices
အတတွ  စကအသတတငကအစစ္စအတတွအထအ  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  CLI  နတ င  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်  Download
လဆိုပင့်တတငကအစစ္စအတတွ၊ အကဒကယအိမောအဖြေအဆိုငင့်အတတွ Convert လဆိုပင့်တတငကအစစ္စအတတွ၊ Database Server, Web
Server, Email Server  စတတင  Server Software  အတတွစကအသတတငကအစစ္စအတတွနတ င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေနင့်တကကြီးပခငင့်ကြီးထအ အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

ဒင  Linux OS အတတွရတ င အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်တစင့်ခဆိုပငပတ။  အအရှနင့်အတအိမောင  CLI ကအဆို နအိမောကြီးလညင့်ကကျွအင့်ကြီး
ကမငင့်သလူအတတွအတတွကင့် GUI နတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတအိမောထကင့် CLI နတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တအိမောက အအမအိမောကြီး
ကကကကြီးပအဆိုပပကကြီး အလဆိုပင့်တတွငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - လကင့်ရရှအစကင့်ရတ င  IP Address ကအဆို သအခမငင့်တယင့်ဆအဆို
ပငစအဆို င။  GUI နတ ငဆအဆိုရငင့် ပထအဆဆိုသကြီး System Setting ကအဆို သတွအိမောကြီးရပငအယင့်။ ပပကကြီးရငင့်  Network
ကအဆို သတွအိမောကြီးရပငအယင့်။ ပပကကြီးရငင့် သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Connection  ကအဆိုအရတွကြီးပပကကြီး  Options  ကအဆို နရှအပင့်ရပင
အယင့်။ ပပကကြီးတတငအခင IPv4 Settings Tab ထတကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး IP Address ကအဆို ကကညငင့်ရအရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  သဆိုသကြီးအလကြီးဆငငင့်လညင့်ကြီးသတွအိမောကြီးရတယင့်၊  Dialog  Box  အတတွ  တစင့်ခဆိုပပကကြီးတစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး
အဖြေတွငငင့်ရပငတယင့်။ CLI အရှအိမောဆအဆိုရငင့် ifconfig ဆအဆိုတတင Command အလကြီးတစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသ
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နတ င စကင့်ရတ င IP Address သအိမောအက၊ တစင့်ပခအိမောကြီး Network နတ ငပကင့်သကင့်တတင ဆကင့်စပင့်အခမကင့်အ
လကင့်အတတွ အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆိုအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င အမအိမောကြီးစတွအိမော ပအဆိုပအနင့်သတွအိမောကြီးပငတယင့်။

တစင့်ခဆိုရရှအတအိမောကအတအိမောင၊  GUI  အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င  ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သလူပအဖြေစင့်အဖြေအဆို င  အလအဆိုပငဘလူကြီး။  အခမအနင့်အတတွအပကြီး
ပပကကြီးအတအိမောငလတ အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို အရှတင့်သအိမောကြီးအနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။ သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော User Interface အရှအိမော
အတတွ ငရတတင  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆိုကကညငင့်ပပကကြီး  သဆိုသကြီးသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င  အသဆိုသကြီးပပမရတအိမောပအဆိုလတွယင့်ပင
တယင့်။  CLI အရှအိမော အတအိမောင Command အတတွကအဆို အရှတင့်ရပငတယင့်။ ဒကထကင့်အကအဆငငင့်ပအငငင့်လအိမော
ရငင့်  Bash Script  လအဆို င  Program Language  အတတွကအဆို အလငလအိမောရပငတယင့်။  Command
အတတွ အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို အခမအနင့်အပကြီးအလငလအိမောထအိမောကြီးရတကင့်ပငတယင့်။

ဒငအကကအိမောငငင့်  Linux  CLI  ကအဆို  အခမအနင့်အပကြီးပပကကြီး  စနစင့်တစင့်ကမ  အလငလအိမောထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ရငင့်အတအိမောင  ပအဆို
အကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။  အခမအနင့်အအပကြီးနအဆိုငင့်အသကြီးရငင့်လညင့်ကြီး  ပပဿနအိမောအတအိမောငအရရှအပငဘလူကြီး။  Desktop
GUI လဆိုပင့် အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွနတ ငလညင့်ကြီး OS ကအဆို အကအိမောငင့်ကြီးအကအိမောငင့်ကြီးစကအသနအဆိုငင့်တအိမောကအဆို အခနင့်ကြီးလအဆိုကင့်
ခတွတပပကကြီး  ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငအလငလအိမောခတငပပကကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒကအခနင့်ကြီးအရှအိမောအတအိမောင  အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  အအပခခသ
Command အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

File and Folder Management
Command Line Interface ကအဆို စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် Keyboard ကအန Ctrl
+ Alt + T ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး Terminal ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ အဖြေတွငငင့်အဖြေတွငငင့်ခမငင့်ကြီး Terminal အရှအိမော အရအိမောကင့်ရရှအ
အနအရှအိမောကအတအိမောင လကင့်ရရှအ Login ဝငင့်ထအိမောကြီးတတင User ရတ င Home Folder ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောပဆိုသအရှအိမော အမအိမောကြီးပပထအိမောကြီးတတင  ~  သကအကသင်္ကေတအလကြီးကအဆို သတအပပမပင။ အတငဒက သအကသင်္ကေတအလကြီးက
Home Folder  ကအဆို  ကအဆိုယင့်စအိမောကြီးပပမပငတယင့်။  လကင့်ရရှအ  Home  Folder  ထတကအဆို  အရအိမောကင့်အန

Terminal Program
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တယင့်ဆအဆိုတတငသအဘအိမောလညင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ပထအဆဆိုသကြီးအရှတင့်သအိမောကြီးထအိမောကြီးသငငင့်တတင  Command  ကအတအိမောင  ls ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ls
Command က လကင့်ရရှအအရအိမောကင့်အနတတင Folder ထတအရှအိမောရရှအတတင အဖြေအဆိုငင့်နတ င  Folder စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို List
လဆိုပင့်အပကြီးပင လအအငင့်အယင့်။

Command  အတတွကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမတတငအခင အနအိမောကင့်ကအန  Dash Operator  သဆိုသကြီးပပကကြီး  Option
အတတွ တတွတအဖြေကင့် အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ls Command က အဖြေအဆိုငင့် List အအဖြေအိမောင့်ပပတတငအခင စအိမောရငင့်ကြီး
ပဆိုသစသအအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့် -l Option ကအဆို သဆိုသကြီးရပငတယင့်။

-l Option  ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးတတငအတတွကင့်  အဖြေအဆိုငင့်  List  ကအဆို  စအိမောရငင့်ကြီးပဆိုသစသနတ င  အအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အအဖြေအိမောင့်ပပတတငစအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော  Hidden File  အတတွအတအိမောင အပငဝငင့်ပငဘလူကြီး။  Hidden File  အတတွပင
အပငအဝငင့် အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုရငင့် -a Option ကအဆို သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ Option အတတွကအဆို

Terminal: ls Command

Terminal: ls -l
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တစင့်ခဆိုထကင့်ပအဆိုပပကကြီးအတအိမောင တတွတသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ -l နတ င -a Option နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးလအဆိုရငင့် ls -la
လအဆို ငအတတွတလအဆိုကင့် သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို ls -a -l ဆအဆိုပပကကြီးအတအိမောငလတ သဆိုသကြီးလအဆိုရပငတယင့်။

-a Option  ပငသတွအိမောကြီးတတငအတတွတ အဖြေအဆိုငင့်  List  ထတအရှအိမော  Hidden File  အတတွပင ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို
အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဆကင့်လကင့်အရှတင့်သအိမောကြီးသငငင့်တတင   Command  ကအတအိမောင  cd ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ Change Directory ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပင။

cd Command  အနအိမောကင့်အရှအိမော အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးအစလအဆိုတတင  Directory Location  ကအဆို  အပကြီးရပင
တယင့်။  Command နတ င  Location အတတွ ရအဆိုကင့်တတငအခင အပပညငင့်အစဆိုသတစင့်လဆိုသကြီးအကမနင့်ရအဆိုကင့်အဖြေအဆို ငအ
လအဆိုပငဘလူကြီး။  ဥပအအိမော-  နအလူနအိမောအရှအိမောအပကြီးထအိမောကြီးသလအဆို  cd Pictures/ ဆအဆိုတတင  Command
ရအဖြေအဆို ငအ တတွကင့် cd Pic အလအိမောကင့်ရအဆိုကင့်ပပကကြီး Tab နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် ရပငတယင့်။ Pictures ဆအဆိုတတင
Directory  ရရှအအနတတငအတတွကင့်  cd Picutres/ ပအဖြေစင့်အအအိမောငင့်  Terminal  က  အလအဆို
အအလမအိမောကင့်  auto complete  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ စအိမောလဆိုသကြီးအကကကကြီးအအသကြီးအတအိမောင အရှနင့်
အအအိမောငင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Pictures Directory ထတကအဆို  cd နတ ငသတွအိမောကြီးပပကကြီး  ls ရအဆိုကင့်ကကညငင့်လအဆိုကင့်
တတငအခင Pictures Folder ထတက အဖြေအဆိုငင့် List ကအဆို ရရရှအအရှအိမောပင။

Terminal: ls -la

Terminal: cd Command
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cd Command ကအဆို အနအိမောကင့်က ဘအိမောအရှအထညငင့်ပတ ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးရအဆိုကင့်ရငင့်  Home Folder ကအဆိုပတ
ပပနင့်အရအိမောကင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအအရအိမောကင့်အနတတင  Folder  ကအန အနအိမောကင့်တစင့်ဆငငင့်  ပပနင့်ထတွကင့်လအဆို
ရငင့် cd .. လအဆို င သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ .. က Up ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပင။ လကင့်ရရှအ အရအိမောကင့်အနတတင
Pictures Folder ကအန Home Folder ထတက Downloads ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုတတငအခင -

cd ../Downloads

(သအဆို ငအဟဆိုတင့်)

cd ~/Download

လအဆို င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ../Downloads ရတ င  အဓအပပငယင့်က  အအပခေါ်တစင့်
ဆငငင့်ထတက Downloads ကအဆို သတွအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Pictures ရတ င အအပခေါ်
တစင့်ဆငငင့်က Home ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် Home ထတက Downloads ကအဆို အရအိမောကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။

~ သအကသင်္ကေတဟအိမော  Home  ကအဆို  ကအဆိုယင့်စအိမောကြီးပပမပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  ~/Downloads ရတ င
အဓအပပငယင့်က  Home  ထတကလညင့်ကြီး  Downloads  ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Directory  Separator  အတတွကအဆို  Windows  အရှအိမောလအဆို  Backslash  အသဆိုသကြီးပတ  Forward
Slash သဆိုသကြီးတတငအခမကင့်ကအဆိုလညင့်ကြီး သတအပပမပင။

Directory အတတွတညင့်အဆအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  mkdir Command ကအဆို သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ 

mkdir ebook

လအဆို ငထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  လကင့်ရရှအအရအိမောကင့်အနတတင  Folder  ထတအရှအိမော  ebook လအဆို ငအခခေါ်တတင
Directory တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Directory သဆိုသကြီးလအဆိုကင့် Folder
သဆိုသကြီးလအဆိုကင့်လဆိုပင့်အနလအဆို ငလညင့်ကြီး အမကင့်စအအလညင့်ပငနတ င။  အတလူတလူပငပတ။  CLI  က  Directory  လအဆို င
သဆိုသကြီးအလငရရှအပပကကြီး GUI က Folder လအဆို ငသဆိုသကြီးအလငရရှအလအဆို ငပင.။ ဆအဆိုလအဆိုရငင့်ကြီးက အတလူတလူပငပတ။

Directory အတတွကအဆိုအဖြေမကင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင rmdir Command ကအဆို သဆိုသကြီးရပငတယင့်။

rmdir ebook

ဆအဆိုရငင့်  ebook Folder  ကအဆို  အဖြေမကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  ဒငအပအယငင့်  ebook Folder  ထတအရှအိမော
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တစင့် ပခအိမောကြီးအဖြေအဆိုငင့်အတတွရရှအအနရငင့်အတအိမောင အဖြေမကင့်အပကြီးအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။

rmdir: failed to remove ‘ebook/’: Directory not empty

လအဆို င  အအကကအိမောငင့်ကြီးပပနင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်အတတွရရှအအနတတင  Directory  ကအဆို  အဖြေမကင့်လအဆိုရငင့်  rm
Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  rm Command  က  အဖြေအဆိုငင့်  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  Directory
အတတွကအဆို အဖြေမကင့်အဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးပငတယင့်။ 

rm filename.txt

လအဆို ငဆအဆိုလအဆိုကင့်ရငင့်  လကင့်ရရှအ  Folder  ထတက  filename.txt ကအဆို  အဖြေမကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်
အယင့်။ အကယင့်၍ အဖြေအဆိုငင့်အတတွရရှအအနတတင Directory တစင့်ခဆိုကအဆို rm နတ ငအဖြေမကင့်အဖြေအဆို င ကကအမကြီးစအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင - 

rm: cannot remove ‘ebook’: Is a directory

လအဆို ငအအကကအိမောငင့်ကြီးပပနင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  -r Option  နတ ငတတွတသဆိုသကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင အဆငင့်အပပသတွအိမောကြီး
ပငလအအငင့်အယင့်။

rm -r ebook

-r ဆအဆိုတအိမော Recursive ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပင။ အထတအရှရရှအသအမအကဆိုနင့်အဖြေမကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  -r
Option ကအဆို သတအနတ ငသဆိုသကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  Directory အတတွကအဆို Copy ကလူကြီးလအဆို
ရငင့်  cp Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  cp Command  အနအိမောကင့်အရှအိမော  အလူရငင့်ကြီးအဖြေအဆိုငင့်ရတ င
Location နတ င Copy ပတွအိမောကြီးအပကြီးရအယငင့် Location တအဆို ငကအဆို အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။

cp ~/Downloads/matrix.jpg ~/Pictures/matrix.jpg

လအဆို ငထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Home  ထတက  Downloads  ထတက  matrix.jpg
ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Home  ထတက  Pictures  ထတကအဆို  matrix.jpg ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ ငပတ
ကလူကြီးယလူအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Directory အတတွကလူကြီးလအဆိုရငင့်အတအိမောင -r Option ထညငင့်အပကြီး
ရပငတယင့်။ ဥပအအိမော -

cp -r ebook ~/Documents/ebooks
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ebook Directory  ကအဆို  Home  ထတက Documents  ထတအရှအိမော  ebooks ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င
ကလူကြီးယလူ  အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  Directory  အတတွကအဆို  Move  လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင
mv Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

mv ebook ~/Documents/ebooks

လအဆို ငထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် ebook Directory ကအဆို  Home ထတက Documents ထတအရှအိမော
ebooks ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  အရညွှ ငအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။   mv နတ င  Directory  အတတွကအဆို
အရညွှ ငအပအယငင့်  -r Option အလအဆိုပငဘလူကြီး။ အဖြေအဆိုငင့်ပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့်  Directory ပတပအဖြေစင့်ပအဖြေစင့် ဒကအတအဆိုငင့်ကြီး  mv
Command သကင့်သကင့်နတ င အရညွှ ငလအဆို ငရပငတယင့်။   mv Command ကအဆို အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Directory
အတတွ Rename လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငလညင့်ကြီး သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - 

mv matrix.jpg matrix-poster.jpg

လအဆို င  အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  matrix.jpg ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  matrix-poster.jpg ဆအဆိုတတင
အအညင့်နတ င  လကင့်ရရှအ  Directory  ထတအရှအိမောပတ အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးလအဆို င   Rename လဆိုပင့်လအဆိုကင့်သလအဆိုပတ
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုအရှအိမောပငဝငင့်တတင  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  ကကညငင့်လအဆိုရငင့်  cat Command  ကအဆို
သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင တယင့်။

cat /etc/hosts

လအဆို ငရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  /etc Directory  ထတက  hosts ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမောရရှအတတင  အခမကင့်
အလကင့်အတတွကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်အလတွတင့်တစင့်ခဆို  တညင့်အဆအိမောကင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင
touch Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

touch hello.txt

ဆအဆိုရငင့်  လကင့်ရရှအ  Directory  ထတအရှအိမော  hello.txt ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်အလတွတင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  တညင့်
အဆအိမောကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Terminal  ထတအရှအိမော ရလအိမောတတင  Output  အတတွကအဆို  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်
ခဆိုနတ င သအအင့်ကြီးအစလအဆိုရငင့်  >  Operator ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - 

ls -l > filelist
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ls -l Command အရ လကင့်ရရှအ Directory ထတကအဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆိုပပရအရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့်
ရလဒင့်ကအဆို  filelist ဆအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်ထတကအဆိုသတွအိမောကြီးထညငင့်အဖြေအဆို င  > filelist အနအိမောကင့်ကတတွတပင
လအိမောတတငအတတွကင့် အဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို လအိမောအပပအတအိမောငပတ  filelist ဆအဆိုတတင အဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီး
အပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ စအိမောတစင့်ခမအမ ငကအဆို  အဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော သတွအိမောကြီးသအအင့်ကြီးအစလအဆိုရငင့်အတအိမောင အခဆိုလအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့် - 

echo “Hello, World!” > hello

echo Command  ကအဆို  Output  ရအဆိုကင့်ထဆိုတင့်အစတတင  Command  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Hello,
World! ဆအဆိုတတငစအိမောကအဆို Terminal ထတအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပရအရှအိမောပင။ ဒငအပအယငင့် အနအိမောကင့်က > hello
လအဆိုကင့်တတငအတတွကင့်  လအိမောအပပအတအိမောငပတ  အတငဒက  Hello,  World!  ကအဆို  hello ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော
သတွအိမောကြီးအရကြီးအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပငင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  nano Command  ကအဆို
သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

nano hello လအဆို င  ရအဆိုကင့်ထညငင့်လအဆိုကင့်တတငအခင ပဆိုသအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  hello အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Text
Editor တစင့်ခဆိုနတ င အအဖြေအိမောင့်ပပလအိမောအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နရှစင့်သကင့်သလအဆိုပပငင့်ဆငင့်ပပကကြီး Save လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်
Ctrl  + O  ကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  nano ကအဆို  ပအတင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  Ctrl + X  ကအဆို  နရှအပင့်နအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

File Compression and Archives
အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အလူရငင့်ကြီး File Size ထကင့်အသကြီးပပကကြီးအနရအိမောယလူသကင့်သအိမောသတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် Compress
လဆိုပင့်လအဆိုတတငအခင gzip Command ကအဆိုသဆိုသကြီးရပငတယင့်။ ဥပအအိမော - 

gzip hello.txt

Terminal: nano Text Editor
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hello.txt အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Compress လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  hello.txt.gz နတ င အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပကြီး
သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အစအိမောကြီးအထအဆိုကြီးပတ  အလူရငင့်ကြီးအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  ခမနင့်ထအိမောကြီးအစလအဆိုရငင့်  -k Option  ကအဆို
သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

gzip -k hello.txt

Compress  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  ပပနင့်ပအဖြေညင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  -d Option  ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ Decompress ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပင။

gzip -d hello.txt.gz

အဖြေအဆိုငင့်အတတွအအမအိမောကြီးကကကကြီးကအဆို အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီး ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် စဆိုစညင့်ကြီးတတငအအနနတ င Archive လဆိုပင့်
လအဆိုရငင့် tar Command ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

tar -czf archive.tar.gz file1, file2, folder1

-c Option  ကအတအိမောင  Create  ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  -z Option  ကအတအိမောင
Archive လဆိုပင့်ယဆိုသသအိမောအက အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Compress ပင လဆိုပင့်အစလအဆိုတတငအခင သဆိုသကြီးရပငတယင့်။
-f Option  ကအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Archive  လဆိုပင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် ထညငင့်အပကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  tar Command  နတ င  Archive  တညင့်အဆအိမောကင့်တအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော
-czf Option  အအိမောကြီးလဆိုသကြီး  ပငဝငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုအပင့်ပငတယင့်။  archive.tar.gz အနရအိမောအရှအိမော
Archive  အပအဖြေစင့်  သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးလအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်ရတ ငအအညင့်ကအဆို  သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အပအဖြေစင့်
အအန လအဆိုအပင့်တအိမောအမအမကြီး  အဟဆိုတင့်အပကြီးအယငင့်  Archive  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  tar.gz Extension  နတ င
သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးကကအလင ရရှအပငတယင့်။ Command ရတ င အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးကအန Archive ပပမလဆိုပင့်လအဆိုတတင
အဖြေအဆိုငင့်နတ င  Folder  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို  အပကြီးရပငတယင့်။  နအလူနအိမောအရဆအဆိုရငင့်  file1,  file2 နတ င
folder1 တအဆို ငပငဝငင့်တတင Archive တစင့်ခဆိုကအဆို archive.tar.gz ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င ရရရှအ
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Archive အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို Extract လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင -x Option ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

tar -xzf archive.tar.gz

-x ဆအဆိုတအိမော  Extract  ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပပကကြီး  -z နတ င  -f Option  အတတွလညင့်ကြီး ပငဝငင့်အဖြေအဆို ငလအဆို
အပင့်ပငတယင့်။ Extract လဆိုပင့်လအဆိုကင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို လကင့်ရရှအ Folder ထတအရှအိမော သအအင့်ကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
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ပငတယင့်။  လကင့်ရရှအ  Folder  ထတအရှအိမော  Extract  အလဆိုပင့်အစလအဆိုပတ  တစင့်ပခအိမောကြီးအနရအိမောအရှအိမော  သတွအိမောကြီးပပကကြီး
Extract  လဆိုပင့်အစလအဆိုရငင့်  -C Option  ကအဆို  သဆိုသကြီးရပငတယင့်။  C  အကကကကြီးနတ င  အသဆိုသကြီးပပမရတအိမောကအဆို
သတအပပမပင။ -c က Create ပအဖြေစင့်ပပကကြီး -C အကကကကြီးက Change Directory ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်
ပအဖြေစင့် ပငတယင့်။

tar -xzf archive.tar.gz -C ~/Documents

-C အနအိမောကင့်အရှအိမော ~/Documents ပငလအိမောတတငအတတွကင့် Archive ထတကအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Home
ထတက Documents Folder ထတအရှအိမော Extract လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Update & Software installation
Ubuntu အရှအိမော Software အတတွ Install လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်နတ င စနစင့်ကအဆို Update လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်
apt-get ဆအဆိုတတင  Command  ကအဆို  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  အနအိမောကင့်ဆကင့်တတွတ  Option  အတတွနတ င
သဆိုသကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ Package Index ကအဆို အခဆိုလအဆို ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get update

Command  တစင့်ခဆိုကအဆို  Administrator  အအနနတ ငအသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်  အရရှ ငကအန  sudo ကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။  Command  အသဆိုသကြီးပပမသလူက  sudo Group  ထတအရှအိမောပငဝငင့်သလူ
အတအိမောင ပအဖြေစင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။ Password အတအိမောငင့်ကြီးလအိမောတတငအခင ရအဆိုကင့်ထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် apt-
get update က Package Index ကအဆို ရယလူအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

PPA Channel အသစင့်တစင့်ခဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုရငင့်အတအိမောင အခဆိုလအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

sudo apt-add-repository ppa:nilarimogard/webupd8

apt-add-repository Command  ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Comm-
and  အရရှညင့်ကကကကြီးကအဆို  အစအဆဆိုသကြီးရအဆိုကင့်အနအဖြေအဆို င  အလအဆိုပငဘလူကြီး  apt-add အလအိမောကင့်ရအဆိုကင့်ပပကကြီး  Tab
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Command  အပပညငင့်အစဆိုသကအဆို  Terminal  က  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်ထညငင့်အပကြီး
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  အနအိမောကင့်ကအန  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုတတင  PPA  Channel  ရတ င  လအပင့်စအိမောကအဆို
တတွတအဖြေကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။
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OS ကအဆို Update လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင -

sudo apt-get dist-upgrade -y

ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ apt-get က Update အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ရယလူပပကကြီး Install လဆိုပင့်အပကြီး
သတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  -y ကအတအိမောင  အထညငင့်လညင့်ကြီးရပငတယင့်။  -y အထညငင့်ထအိမောကြီးရငင့်  apt-
get က  Update  အလဆိုပင့်ခငင့်  Confirmation  အတအိမောငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ အတငဒကအခငအရှအိမော  Y ကအဆို
နရှအပင့်အပကြီးလအဆိုကင့်လညင့်ကြီး  ရပငတယင့်။  dist-upgrade Option  အစအိမောကြီး  upgrade
Option ကအဆိုလညင့်ကြီး သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ကတွအိမောပခအိမောကြီးခမကင့်က upgrade က ရရှအအနတတင Package
အတတွကအဆိုပတ  Upgrade  လဆိုပင့်အပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး  dist-upgrade ကအတအိမောင  Packages
အသစင့်အတတွ ထပင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငလအဆိုရငင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Package အသစင့်တစင့်ခဆို Install လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင -

sudo apt-get install gimp vlc

apt-get install အနအိမောကင့်အရှအိမော  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုတတင  Package  အအညင့်အတတွ  တနင့်ကြီးစက
ထညငင့်သတွငင့်ကြီး အပကြီးရပငတယင့်။ အလအဆိုအပင့်အတအိမောငတတင Package အတတွ ပပနင့်ထဆိုတင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင -

sudo apt-get remove vlc

apt-get remove အနအိမောကင့်အရှအိမော ပပနင့်ထဆိုတင့်လအဆိုတတင  Package  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို  တနင့်ကြီးစကအပကြီးရ
ပငတယင့်။ apt-get remove နတ ငအတလူ --purge ဆအဆိုတတင Option ကအဆို လအဆိုအပင့်ရငင့်တတွတ
သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  apt-get  remove က  ပဆိုသအရှနင့်ဆအဆိုရငင့်  Package  ကအဆိုပတပပနင့်ထဆိုတင့်
တအိမောပင။  အတငဒက  Package  နတ ငဆအဆိုငင့်တတင  Setting  အတတွကအဆိုအတအိမောင  ဒကအတအဆိုငင့်ကြီးခမနင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။
ဒကအတအိမောင အနအိမောငင့်လအဆိုအပင့်လအဆို င  Package ကအဆို ပပနင့်ထညငင့်ရငင့် အလူလ Setting အတအဆိုငင့်ကြီး ဆကင့်လကင့်
အသဆိုသကြီးပပမအစနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Package  ပပနင့်ထဆိုတင့်တတအခမအနင့်အရှအိမော  Setting  အတတွကအဆိုပင
တစင့်ခငတညင့်ကြီးအဖြေမကင့် သတွအိမောကြီးအစလအဆိုတတငအခင --purg Option ကအဆို သဆိုသကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Package  တစင့်ခဆိုကအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးစဉင့်  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  dist-upgrade လဆိုပင့်စဉင့်အရှအိမော  အလအဆို
အအလမအိမောကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးတတင  Package  တစင့်ခမအမ ငရရှအတကင့်ပငတယင့်။  အလူရငင့်ကြီး  Package  ကအဆို
ပပနင့်ပအဖြေမတင့်လအဆိုကင့်တတငအခင အတငဒကလအဆို တတွတအဖြေကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးတတင Package အတတွက အလအဆိုအပင့်
ပတ ပအဆိုအနတကင့်ပငတယင့်။ အတငဒကလအဆိုပအဆိုအနတတင Package အတတွကအဆို အခဆိုလအဆို ရရှငင့်ကြီးပပစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့် - 
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sudo apt-get autoremove

autoremove Option က အလအဆိုအပင့်ပတ စကင့်ထတအရှအိမော သကကြီးပခအိမောကြီးပအဖြေစင့်ပပကကြီး ပအဆိုအနတတင  Package
အတတွကအဆို ရရှငင့်ကြီးအပကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Download  ရယလူထအိမောကြီးတတင  .deb Extension  နတ င  Installer  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆိုအတအိမောင  အခဆိုလအဆို
ထညငင့် သတွငင့်ကြီးနအဆိုနို်ငပငတယင့်။

sudo dpkg -i dropbox.deb

dpkg Command  ကအဆို  -i Option  နတ င  တတွတအဖြေကင့်အသဆိုသကြီးပပမရပငတယင့်။  .deb အဖြေအဆိုငင့်ရရှအရအိမော
Location ကအဆိုအတအိမောင အရှနင့်အအအိမောငင့် အပကြီးရပငတယင့်။

အအကကအိမောငင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီးအကကအိမောငငင့် apt-get, dpkg စတတင Command အတတွသဆိုသကြီးပပကကြီး အပပကကြီးဆဆိုသကြီး
ခငင့်  အငင့်တအိမောနကင့်ပပတင့်အတအိမောကင့်သတွအိမောကြီးပခငင့်ကြီး၊  စကင့်ရဆိုတင့်တရကင့်  ပအတင့်သတွအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  တအဆို ငအကကအိမောငငင့်
Install နတ င Update ပပဿနအိမောအတတွ ရရှအခတငရငင့် အခဆိုလအဆိုအပအဖြေရရှငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install -f

-f  Option  အကကအိမောငငင့်  apt-get က  Install  နတ င  Update  ဆအဆိုငင့်ရအိမောပပဿနအိမောအတတွကအဆို
အလအဆိုလအဆို ရရှငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Download Package Dependencies for Offline Installation
ဥပအအိမောအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  ရဆိုသကြီးကကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော  အငင့်တအိမောနကင့်အဆကင့်အသတွယင့်ရရှအပပကကြီး  အအအင့်ကကတွနင့်ပမပျူ
တအိမောအရှအိမော  အငင့်တအိမောနကင့်အရရှအဘလူကြီးဆအဆိုကကပငစအဆို င။  ရဆိုသကြီးကကတွနင့်ပမပျူ တအိမောကအန  Install  လဆိုပင့်လအဆိုတတင
Package  နတ င  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Dependencies  အတတွကအဆို  Download  ရယလူလအိမောပပကကြီး  အအအင့်က
စကင့်အရှအိမော Install လဆိုပင့်လအဆို င ရပငတယင့်။ ပထအဥကြီးဆဆိုသကြီး Package Dependencies စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို
အခဆိုလအဆိုရယလူရပငတယင့်။

sudo apt-get --print-uris --yes install gimp | grep ^\' |
cut -d\' -f2 > pkglist

gimp အစအိမောကြီး  နရှစင့်သကင့်ရအိမော  Package  အအညင့်နတ ငအစအိမောကြီးထအဆိုကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  --print-
uris Option အကကအိမောငငင့် apt-get က Package ကအဆို အအရှနင့်တစင့်ကယင့် Install အလဆိုပင့်ပတ
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Package  Dependencies  အတတွ  တညင့်ရရှအရအိမော  လအပင့်စအိမောအတတွကအဆို  pkglist အဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော
သအအင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ pkglist အဖြေအဆိုငင့်ထတက လအပင့်စအိမောစအိမောရငင့်ကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို
Download ရယလူအဖြေအဆို ငအတတွကင့် ဒက Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

wget --input-file pkglist

wget Command  ကအဆို  အငင့်တအိမောနကင့်ကအန အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  Download  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးရပငတယင့်။
အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  wget အနအိမောကင့်ကအန  Download  ရယလူလအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်တညင့်ရရှအရအိမော အငင့်တအိမော
နကင့်လအပင့်စအိမောအပကြီးရပငတယင့်။  နအလူနအိမောအရှအိမောအတအိမောင  --input-file Option  ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး
လအပင့်စအိမောအတတွရရှအရအိမော  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုညညွှနင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  wget က  အတငဒကအဖြေအဆိုငင့်ထတက  လအပင့်စအိမော
စအိမောရငင့်ကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Download  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Download  ရရရှအ
လအိမောတတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  Copy  ကလူကြီးယလူသတွအိမောကြီးပပကကြီး  အအအင့်ကစကင့်ထတကအဆိုအရအိမောကင့်တတငအခင  အခဆိုလအဆို
Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo dpkg -i *.deb

Download လဆိုပင့်လအိမောတတင Package အဖြေအဆိုငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Terminal ထတအရှအိမော Download လဆိုပင့်လအိမောတတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွ တညင့်ရရှအရအိမော Directory အရအိမောကင့်အအအိမောငင့်
အရငင့်ဆဆိုသကြီး cd လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအပကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။

User Management
Linux  အရှအိမော  Password  အတတွစကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  passwd Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးပငတယင့်။
လကင့်ရရှအ  Login  ဝငင့်ထအိမောကြီးတတင  User  ရတ င  Password  ကအဆိုအပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုရငင့်  passwd လအဆို ငရအဆိုကင့်
လအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

user@trusty:~$ passwd 
Changing password for user. 
(current) UNIX password: 
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully

ပထအဆဆိုသကြီးလကင့်ရရှအ  Password  ကအဆိုအတအိမောငင့်ကြီးပငလအအငင့်အယင့်။  လကင့်ရရှအ  Password  အရှနင့်အအအိမောငင့်
အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုတတင Password ကအဆို နရှစင့်ကကအအင့် ရအဆိုကင့်ထညငင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Password
အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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တစင့်ပခအိမောကြီး User ရတ င  Password ကအဆိုလညင့်ကြီး အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆို ငရပငတယင့်။ Administrator အအနနတ င
အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောငလအဆိုပငတယင့်။ ဥပအအိမော - User john ရတ င  Password ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးလအဆို
ရငင့် အခဆိုလအဆိုအပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo passwd john

Ubuntu  အရှအိမော  Administrative Task  အတတွ အဆအိမောငင့်ရတွကင့်လအဆိုရငင့်  sudo Command ကအဆို
အပအတသဆိုသကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ Admin ကအဆိုယင့်စအိမောကြီးအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတငသအဘအိမောပင။ အတငဒကလအဆိုအဟဆိုတင့်ပတ
Administrator  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အအနနတ င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အယင့်ဆအဆိုရငင့်  su ဆအဆိုတတင  Command  ကအဆို
သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် root User ကအဆို Disabled လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတငအတတွကင့် သဆိုသကြီးလအဆို ငရဥကြီးအရှအိမော
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  အရငင့်ဆဆိုသကြီး  root User  ကအဆို  Enable  လဆိုပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  root User
အတတွကင့်  Password  သတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  root User  ကအဆို  Enable  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

sudo passwd root

root User အတတွကင့် သတင့်အရှတင့်လအဆိုတတင Password အပကြီးပပကကြီးရငင့် su Command ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး
root User  အအနနတ င  Command အတတွကအဆို ဆကင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရသတွအိမောကြီးပငပပက  sudo ထညငင့်အနစရအိမော
အလအဆိုအတအိမောငပငဘလူကြီး။ အအရှနင့်အတအိမောင  root User အအနနတ င တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တအိမော အနန္တရအိမောယင့်
အမအိမောကြီးပငတယင့်။ sudo Command ရရှအအနတတငအတတွကင့် root User အရရှအပတနတ ငလညင့်ကြီး Admin-
strative Task  အတတွ လဆိုပင့်လအဆို ငရအနလအဆို င   root User  ကအဆို  Enable  လဆိုပင့်အအနပတ  Disable
လဆိုပင့်ထအိမောကြီးလအဆိုကင့်တအိမောပတ အကအိမောငင့်ကြီးပငတယင့်။ root User ရတ င  Password ကအဆို အခဆိုလအဆို ပပနင့်ပအဖြေမတင့်
လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီး အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Disabled ပပနင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo passwd -l root

User Account အသစင့်တစင့်ခဆိုကအဆိုအတအိမောင အခဆိုလအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo useradd --create-home -d /home/james james

useradd Command ကအဆို သဆိုသကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့် --create-home Option က
User အတတွကင့် Home Folder တစင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးအဖြေအဆို င ညညွှနင့်ကကအိမောကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ -d
Option  နတ င  Home Folder  ရတ င  Location  ကအဆို  သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးက
james ကအတအိမော User အသစင့်ရတ င Login Name ပင။ နရှစင့်သကင့်ရအိမောအအညင့် သတင့်အရှတင့်အပကြီး
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နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Account  အတတွကင့်  Password  အသတင့်အရှတင့်အအပကြီးအခမငင့်ကြီး  Disable  ပအဖြေစင့်အန
အရှအိမောပင။ Password ကအဆိုအတအိမောင အစအိမောအစအိမောကအပပအိမောခတငတတငနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးအတအဆိုငင့်ကြီးပတ သတင့်အရှတင့်အပကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ 

sudo passwd james

User Account တစင့်ခဆိုကအဆို ပပနင့်အဖြေမကင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင userdel Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ 

sudo userdel -r james

-r Option  က  User Account  အတတွကင့်  သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးတတင  Home Folder  ကအဆိုပင
တစင့်ခငတညင့်ကြီး အဖြေမကင့်အစလအဆိုတတငအခငသဆိုသကြီးရတအိမောပင။ အအဖြေမကင့်အစလအဆိုရငင့်  -r အထညငင့်ပတသဆိုသကြီးလအဆို င  ရပင
တယင့်။

User Group  အသစင့်တညင့်အဆအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  groupadd Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးရပင
တယင့်။

sudo groupadd marketing

marketing လအဆို ငအခခေါ်တတင  User  Group  တစင့်ခဆိုတညင့်အဆအိမောကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Group အတတွ ပပနင့်အဖြေမကင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင groupdel Command နတ ငအဖြေမကင့်ရပငတယင့်။

sudo groupdel marketing

လကင့်ရရှအ  Group  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆိုအတအိမောင  /etc/group ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမောကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
cat Command ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီးအဖြေတွငငင့်ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်၊ Group ID အတတွ ဘအိမောအတတွ
ပင ထညငင့်ပပအနအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  အမကင့်စအအနအိမောကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Group Name  စအိမောရငင့်ကြီး သကင့်သကင့်
ကအဆို အခဆိုလအဆို ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

cut -d: -f1 /etc/group
root
user
fileshare
… 
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အလအိမောကြီးတလူပတ လကင့်ရရှအ User စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို /etc/passwd အဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

cut -d: -f1 /etc/passwd

ကအဆိုယင့်တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင  Account  အတတွတငင့်အကပတ  System Account  အတတွလညင့်ကြီး
ရရှအအသကြီးလအဆို င  User  Account  အတတွအတအိမောင  အအမအိမောကြီးကကကကြီးအတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။   cut
Command  ကအတအိမောင  Output  အရှအိမော အလအဆိုခမငင့်တတငအပအဆိုငင့်ကြီးအဖြေမကင့်ပပကကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုတတငအခင သဆိုသကြီး
ရပငတယင့်။ -d: ရတ င အဓအပပငယင့်က  Colon သကအကသင်္ကေတအထအပတ ယလူအယင့်ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပင။
-f1 ကအတအိမောင Field တစင့်ခဆိုပတလအဆိုယလူအယင့်ဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အလူရငင့်ကြီးစအိမောကဒကလအဆိုပင

fileshare:x:1003:eimg,user

အတငဒငကအဆို  cut Command  နတ င  Colon  အထအ  Field  တစင့်ခဆိုပတယလူအယင့်လအဆို င  အပပအိမောလအဆိုကင့်တတငအ
တတွကင့်  အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  fileshare တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးကအဆို  လအိမောပပအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  User  တစင့်
အယအိမောကင့်ကအဆို Group ထတထညငင့်လအဆိုရငင့် usermod Command ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင တယင့်။ 

sudo usermod -a -G fileshare james

User  james ကအဆို  fileshare Group  ထတ  ထညငင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  -a
Opting  က  Add  ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပပကကြီး  -G Option  ကအတအိမောင  ထညငင့်လအဆိုကင့်အစလအဆိုတတင
Group ကအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ User ကအဆို Group ထတကအန ပပနင့်ထဆိုတင့်
အစလအဆိုရငင့်အတအိမောင deluser Command ကအဆိုသဆိုသကြီးရပငတယင့်။

sudo deluser james fileshare

deluser Command  အနအိမောကင့်အရှအိမော ထဆိုတင့်ပယင့်လအဆိုတတင  User  နတ င  Group  ကအဆို  အတတွတလအဆိုကင့်
အပကြီးရပငတယင့်။

File Permission Management
အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Folder အတတွရတ င Permission ကအဆို စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့် chmod Command ကအဆို သဆိုသကြီးရ
ပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရှအိမောတဆိုသကြီးက Owner, Group နတ င  Other ဆအဆိုပပကကြီး User Type (၃)
အမအမကြီးရရှအအကကအိမောငင့်ကြီး အပပအိမောခတငတအိမောကအဆို အရှတင့်အအဥကြီးအရှအိမောပင။ အဖြေအဆိုငင့်အတတွအရှအိမောလညင့်ကြီး Read, Write, Execute
ဆအဆိုပပကကြီး Permission Type (၃) အမအမကြီး ရရှအပငတယင့်။
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chmod ရတ င  Option  အတတွကအဆို အရငင့်သအထအိမောကြီးရပငအယင့်။  Owner  အတတွကင့်  u Option  ကအဆို
သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ Group အတတွကင့် g Option ကအဆို သဆိုသကြီးရပပကကြီး Other အတတွကင့် o Option ကအဆို
သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ o က Other အတတွကင့်ပင၊ Owner အတတွကင့် အဟဆိုတင့်တအိမောကအဆိုသတအပပမပင။

+ သအကသင်္ကေတကအဆို  Permission  သတင့်အရှတင့်အဖြေအဆို င  သဆိုသကြီးပငတယင့်။  - သအကသင်္ကေတကအဆိုအတအိမောင
Permission ရဆိုတင့်သအအင့်ကြီးအဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးပငတယင့်။

Read Permission  အတတွကင့်  r Option  သဆိုသကြီးရပငတယင့်။  Write  အတတွကင့်  w ပအဖြေစင့်ပပကကြီး
Execute အတတွကင့်အတအိမောင  x Option ကအဆို သဆိုသကြီးရပငတယင့်။ ဥပအအိမော - Group User အတတွကအဆို
Read Permission အပကြီးလအဆိုရငင့် အခဆိုလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

chmod g+r file-name

Group  အတတွကင့်  သတင့်အရှတင့်လအဆိုတအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  g Option  သဆိုသကြီးပပကကြီး  Read  Permission
အပကြီးလအဆိုတအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  +r Option  ကအဆိုတတွတသဆိုသကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  file-name
အနရအိမောအရှအိမော အတအိမောင Permission သတင့်အရှတင့်အပကြီးလအဆိုတတင အဖြေအဆိုငင့် Location ကအဆို အပကြီးရအရှအိမောပင။

Permission  နတ ငပကင့်သကင့်ရငင့်  တစင့်ခဆိုသတအပပမရအရှအိမောရရှအပငတယင့်။  Director  အတတွကအဆို  Read
Permission အပကြီးလအဆိုရငင့် တစင့်ခဆိုတညင့်ကြီးအပကြီးလအဆို ငအရပငဘလူကြီး။  Execute Permission တတွတအပကြီး
ရပငတယင့်။  Execute  Permission  အပကြီးအထအိမောကြီးရငင့်  Directory  အတတွကအဆို  အဖြေတွငငင့်လအဆို ငရအရှအိမော
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ဥပအအိမော - 

chmod g+rx directory-name

+rx Option အတတွတလအဆိုကင့်အပကြီးပပကကြီး  directory-name အတတွကင့်  Read နတ င  Execute
Permission  အပကြီးလအဆိုကင့်တအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  အညင့်သလူအဆအဆိုအဖြေတင့်လအဆို ငရအအအိမောငင့်
Read Permission သတင့်အရှတင့်လအဆိုရငင့် အခဆိုလအဆို သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

chmod ugo+r file-name

(သအဆို ငအဟဆိုတင့်)

chmod a+r file-name
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ugo+r ဆအဆိုတအိမော  Owner,  Group,  Other  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Read  Permission
အပကြီးလအဆိုကင့်တတင သအဘအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ugo အစအိမောကြီး a ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို
အဖြေတင့်ခတွငငင့် အပခအိမောကြီးသလူအတတွကအဆို အအပကြီးလအဆိုတတငအခင အခဆိုလအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့် - 

chmod go-r file-name

Group User  အတတွနတ င  Other User  အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးအတတွကင့်  -r နတ င  Read Permission
ရဆိုတင့်သအအင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတငအတတွကင့် ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ကလတွတရငင့် တစင့်ပခအိမောကြီးသလူအတတွ အဖြေတင့်အရအတအိမောငပငဘလူကြီး။

Ubuntu နတ င Linux အတတွအရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို Run လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့် ဟဆိုတင့်အဟဆိုတင့် Execute
Permission  နတ ငဆဆိုသကြီးပအဖြေတင့်အကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရှအိမော အကကအင့်ကြီးအဖြေမငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  အအဖြေအိမောင့်ပပခတင
ပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအအနနတ င  Script အဖြေအဆိုငင့်အလကြီးတစင့်ခဆိုအရကြီးပပကကြီး Run လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်
အအအိမောငင့် အပပအိမောငင့်ကြီးကကညငင့်ပငအယင့်။

nano greeting လအဆို ငရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး  Text  Editor  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  ပပကကြီးရငင့်  အခဆိုလအဆို
Script အလကြီးနရှစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို ရအဆိုကင့်ထညငင့်အပကြီးပင။

#!/bin/sh ဆအဆိုတအိမောက ဒက Script ကအဆို တအိမောဝနင့်ယလူစကအသရအယငင့် Interpreter ရရှအရအိမောကအဆို ညညွှနင့်ကြီး
ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  တစင့်ကယင့်အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တအိမောကအတအိမောင  တစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးထတပင  Hello,
World!  ဆအဆိုတတင  စအိမောအလကြီးကအဆို  ရအဆိုကင့်ထဆိုတင့်အဖြေအဆို င  echo Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ Ctrl + O နတ င Save လဆိုပင့်ပပကကြီး Ctrl + X နတ င Text Editor ကအဆို ပအတင့်လအဆိုကင့်ပင။

ပပကကြီးရငင့်  ls -l လအဆို ငရအဆိုကင့်ထညငင့်ကကညငင့်ပင။  greeting အဖြေအဆိုငင့်အတတွကင့်  Permission  က
rw-rw-r ပအဖြေစင့်အနတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့် အယင့်။ Owner အတတွကင့် Read/Write, Group
အတတွကင့်  Read/Write  နတ င  Other  အတတွကင့်  Read  Permission  အတတွ  ရရရှအအနပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ Execute အတအိမောငအပငဝငင့်အသကြီးပငဘလူကြီး။

Nano: Greeting Script
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Execute Permission ကအဆို အခဆိုလအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

chmod +x greeting

+x ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Execute Permission  သတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်  ပငတယင့်။ အခဆိုအန  ls
-l ပပနင့်ရအဆိုကင့်ကကညငင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

greeting အတတွကင့်  Permission  က  rwxrwxr-x ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပငပပကကြီး  Owner
အတတွကင့်  Read/Write/Execute,  Group  အတတွကင့်လညင့်ကြီး  Read/Write/Execute  နတ င

Terminal: ls -l

Terminal: ls -l
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Other  အတတွကင့်  Read/Execute  Permission  အတတွ  ကအဆိုယင့်စကရရရှအသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Execute  Permission  ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးလအဆို င  ဒကအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအအနနတ င  Run  နအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

./greeting လအဆို ငထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီး  Run နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Hello, World!  ဆအဆိုတတင စအိမောအလကြီး
ထတွကင့်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။  ./ ရတ င  အဓအပပငယင့်က  "လကင့်ရရှအ   Folder"  ဆအဆိုတတင  အဓအပပငယင့်ပင။
./greeting ဆအဆိုအတအိမောင လကင့်ရရှအ  Folder ထတက greeting ကအဆို  Run ခအဆိုငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတင
သအဘအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုရတ င  အလူလပအဆိုငင့်ရရှငင့်ကအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးလအဆိုရငင့်အတအိမောင   chown Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ဥပအအိမော -

sudo chown john hello

john ကအဆို  hello အဖြေအဆိုငင့်ရတ ငအလူလပအဆိုငင့်ရရှငင့်အပအဖြေစင့်   အပပအိမောငင့်ကြီးလတသတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်ရတ င  Group Access ကအဆိုလညင့်ကြီး တစင့်ပခအိမောကြီး Group တစင့်ခဆိုထသ အခဆိုလအဆိုအပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီး
လအဆိုကင့်လအဆို ငရပငတယင့်။

sudo chown john:fileshare hello

အဖြေအဆိုငင့်ရတ င  အလူလပအဆိုငင့်ရရှငင့်က  john ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးပပကကြီး  fileshare Group  အရှအိမောပငဝငင့်သလူအတတွက
hello အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို Group Access ရရရှအသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Terminal: Running a Script
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Other Commands
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး အပခအိမောကြီးအရှတင့်သအိမောကြီးသငငင့်တတင Command တစင့်ခမအမ ငကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငအယင့်။

wget Command ကအဆို အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Download လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအသဆိုသကြီးပပမအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပငတယင့်။
wget အရှအိမော  အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Option  တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်  -c Option  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Download  အပပကကြီးပပတင့်ခငင့်  အအကကအိမောငင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီးအကကအိမောငငင့်  ရပင့်သတွအိမောကြီးခတငရငင့်  -c Option  က
အရအိမောကင့်တတငအနရအိမောကအန  ပပနင့်စအပကြီးလအဆို င  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  အစအဆဆိုသကြီးပပနင့်ပပကကြီး  Download  လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို င
အလအဆိုအတအိမောငပငဘလူကြီး။

wget -c  http://releases.ubuntu.com/14.04/ubuntu-14.04-
desktop-amd64.iso 

wget  က -c Option အကကအိမောငငင့်လဆိုပင့်လကင့်စ Download  ရရှအထအိမောကြီးအဖြေလူကြီးရငင့် အရအိမောကင့်တတင
အနရအိမောက ပပနင့်စအပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

လကင့်ရရှအအသဆိုသကြီးပပမအနတတင  Ubuntu Version  ကအဆို  သအလအဆိုရငင့်  /etc/lsb-release  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  cat
နတ ငအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04 LTS"

Terminal: chown Command
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CPU Usage,  Memory  Usage  နတ င  အခမကင့်အလကင့်အတတွနတ င  လကင့်ရရှအအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတင
Process အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို သအရရှအလအဆိုရငင့် top Command ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အအပခေါ်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  CUP, Memory Usage  အတတွကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအနပပကကြီး အအအိမောကင့်ဘကင့်အရှအိမော လကင့်ရရှအ
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတင  Process စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအနအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ စအိမောရငင့်ကြီးထတက PID ဆအဆို
တတင  Column ကအဆို သတအပပမကကညငင့်ပင။ တစင့်ခမအမ င  Process အတတွကအဆို  Force Stop လဆိုပင့်ခမငင့်ရငင့်
kill Command  ကအဆို အတငဒက  PID နတ င တတွတသဆိုသကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ ဥပအအိမော  -  နအလူနအိမောအရှအိမော  conky ရတ င
PID က 4917 ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် conky ကအဆို Force Stop လဆိုပင့်လအဆိုရငင့် -

sudo kill 4917

ဆအဆိုတတင Command နတ င လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  kill Command ကအဆို Super User အအနနတ င
Run  အဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။  top Command  အပငအဝငင့်  လကင့်ရရှအအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတင  Comm-
and အတတွကအနထတွကင့်လအဆိုရငင့် Keyboard ကအန q ကအဆို နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။

CPU Information အအသကြီးစအတင့်ကအဆို သအလအဆိုရငင့်အတအိမောင lscpu Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

Terminal: top Command
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lscpu
Architecture:          x86_64 
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit 
Byte Order:            Little Endian 
CPU(s):                1 
Thread(s) per core:    1 
Core(s) per socket:    1 
Socket(s):             1 
Vendor ID:             GenuineIntel 
CPU MHz:               1685.480 
L2d cache:             6144K 
NUMA node0 CPU(s):     0 

စကင့်အရှအိမောတပင့်ဆငင့်ထအိမောကြီးတတင  PCI  Devices  အတတွရတ ငအခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  သအလအဆိုရငင့်အတအိမောင
lspci Command ကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ လကင့်ရရှအတပင့်ဆငင့်ထအိမောကြီးတတင USB Devices အတတွ
ကအဆို သအရရှအလအဆိုရငင့်အတအိမောင lsusb Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Matching Hub 
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub 
Bus 003 Device 005: ID 0cf3:3005 AR3011 Bluetooth 
Bus 003 Device 003: ID 13d3:5163 IMC Networks 
Bus 003 Device 002: ID 192f:0916 Avago Technologies, Pte. 

စကင့်ရတ င  Network Connection Configuration ကအဆို သအရရှအလအဆိုရငင့်  ifconfig Com-
mand ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ifconfig 
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:9e:01:2e:8c:4b
          inet addr:192.168.11.180  Bcast:192.168.11.255   
          Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
          collisions:0 txqueuelen:1000 

အငင့်တအိမောနကင့်ဆကင့်သတွယင့်အလှု အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အလဆိုပင့် သအရရှအလအဆိုရငင့်အတအိမောင  nslookup ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ အအရှနင့်အတအိမောင nslookup က Domain Name တစင့်ခဆိုရတ င IP Address ကအဆို ရရှအိမော
အအဖြေတွအပကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်ပင။  Domain Name ရတ င  IP  ကအဆို ရရှအိမောအပကြီးနအဆိုငင့်ရငင့် အငင့်တအိမောနကင့် အလဆိုပင့်
လဆိုပင့်အနအကကအိမောငင့်ကြီးသအရရှအနအဆိုငင့်လအဆို င အငင့်တအိမောနကင့်ရအရ အပအနင့်စအင့်ကြီးလအဆိုရငင့် သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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nslookup www.google.com 
Server: 127.0.1.1 
Address: 127.0.1.1#53 

Non-authoritative answer: 
Name: www.google.com 
Address: 173.194.126.84 
Name: www.google.com 
Address: 173.194.126.83 

nslookup အနအိမောကင့်ကအန Domain Name တစင့်ခဆိုအတအိမောင တတွတထညငင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်အတတွ ရရှအိမောအအဖြေတွအဖြေအဆို ငအတတွကင့်  find Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  - Pictures
Folder ထတက .png  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အခဆိုလအဆို ရရှအိမောအအဖြေတွနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

find Pictures -name *.png

find Command  အနအိမောကင့်အရှအိမော  သတွအိမောကြီးအရအိမောကင့်ရရှအိမောအအဖြေတွအစလအဆိုတတင  Location  အပကြီးရပငတယင့်။
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  -name Option  နတ ငအတလူ  ရရှအိမောအအဖြေတွအစလအဆိုတတင  အဖြေအဆိုငင့်အအညင့်ကအဆို  အပကြီးရပငတယင့်။
အအညင့်အတအအကမအသအရငင့် * ကအဆို Wildcat အပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အဖြေအဆိုငင့်အတတွငင့်ကြီးအရှအိမောပငတတင  Content  ကအဆို  ရရှအိမောလအဆိုရငင့်အတအိမောင  grep Command  ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  -  /etc Directory  ထတက  trusty ဆအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးပငတတင  အဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီး
ကအဆိုလအဆိုခမငင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို ရရှအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo grep -rnw /etc -e "trusty"

-r Opting  က  Recursive  ဆအဆိုတတငအဓအပပငယင့်ပင။  -n ကအတအိမောင  Line  Number  ကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအစလအဆိုတတငအတတွကင့် သဆိုသကြီးထအိမောကြီးတအိမောပင။ -w ကအတအိမောင  Whole Word ဆအဆိုတတင
အဓအပပငယင့်ပင။  စအိမောလဆိုသကြီးအတအအကမပတရရှအိမောအယင့်၊  တစင့်စအတင့်ပအဆိုငင့်ကြီးပငတအိမောအတတွ  ထညငင့်အရရှအိမောနတ ငဆအဆိုတတင
သအဘအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  /etc Directory  ထတက  တစင့်ခမအမ ငအဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို   သအိမောအအိမောနင့်   User
ကကညငင့်ခတွငငင့်အရရှအတတငအတတွကင့်  sudo အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  trusty ဆအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီး
ပငတတင အဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးပငလအအငင့်အယင့်။

လကင့်ရရှအ  Terminal  Screen  အရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးတတင  အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  ရရှငင့်ကြီးခမငင့်ရငင့်
clear Command ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ စကင့်ကအဆို Shutdown လဆိုပင့်လအဆိုရငင့် halt
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Command ကအဆို သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပပကကြီး စကင့်ကအဆို Restart လဆိုပင့်အစလအဆိုရငင့်အတအိမောင reboot Command
ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  halt နတ င  reboot Command  အတတွကအဆို  Super User  အအနနတ င
Run အပကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - 

sudo halt

Command တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးစကနတ င တတွတအဖြေကင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  Option အတတွနတ င အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို သအခမငင့်ရငင့်
--help ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဥပအအိမော  ls --help ဆအဆိုရငင့်  ls Command
အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသနတ င တတွတအဖြေကင့်သဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  Option စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို ရရရှအအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင Command အတတွကအဆိုအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့် အရှတင့်သအိမောကြီးရအခကင့်ခတလရှသလအဆို အသဆိုသကြီးပပမရ
လညင့်ကြီး အခကင့်ခတလရှတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ စနစင့်ပအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုငင့်ရအိမော စကအသတတင  အလဆိုပင့်အတတွကအဆို
အကကအိမောအကကအိမောလဆိုပင့်ရသလူအတတွအတတွကင့်  ဒက  Command  အတတွကအဆို  အသဆိုသကြီးခမတကင့်ရငင့်  ခမတကင့်
သလအဆို အလဆိုပင့်ပအဆိုတတွငင့်အစအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Server Administrator အတတွဆအဆိုရငင့်
CLI ကအဆို အပအဖြေစင့်အအန ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်ကကရအလင ရရှအသလအဆို CLI နတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတအိမောကအဆိုလညင့်ကြီး ပအဆိုအအဆို
နရှစင့်သကင့်ကကအလငရရှအပငတယင့်။ CLI အသအလညင့်ကြီး အလဆိုပင့်လဆိုပင့်လအဆို င ရနအဆိုငင့်အပအယငင့်  CLI သအတတငသလူ
နတ ငအသအတတငသလူ၊ စနစင့်စကအသအလှု လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအရှအိမော Productivity ပအဆိုငင့်ကြီး အအမအိမောကြီးကကကကြီးကတွအိမောသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။



“ I don't ask for money. I just ask for the thing 

I gave you: source code that I can use myself. ”

– Linus Torvalds
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နအဂဆိုသကြီးခမမပင့်
အနအိမောဂငတင့်နညင့်ကြီးပညအိမောကအမအိမောနရှငငင့် Ubuntu

ကအန ငအခမအနင့်အရှအိမော  Personal Computing Needs လအဆို ငအခခေါ်အယငင့် အန ငစဉင့်သဆိုသကြီး တစင့်ကအဆိုယင့်ရညင့်
လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအတတွကင့် Desktop Computer အတတွရတ ငအနရအိမောကအဆို  Smart Phone နတ င Tablet
လအဆို  Mobile  Device  အတတွက  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးဝငင့်အရအိမောကင့်လအိမောတအိမောကအဆို  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအသအပတပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ အကကအိမောအတအိမောငတတငကအိမောလအမအိမောကြီးအရှအိမော  Wearable Device  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Smart Watch,
Smart Glass  နတ င  အပခအိမောကြီး  Device  အတတွထပင့်အသတတွငင့်ကမယင့်လအိမောအယငင့် အလအိမောကြီးအလအိမောအတတွကအဆို
လညင့်ကြီး အတတွ ငပအငင့်အနကကရပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကလအဆိုတအဆိုကြီးတကင့်အပပအိမောငင့်ကြီးလတလအိမောတတင နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွနတ ငအတလူ  iOS, Android  တအဆို ငလအဆို  Mobile
OS  အတတွထတွကင့်အပခေါ်လအိမောသလအဆို၊  Google  Chrome OS  လအဆို  Cloud Based  OS  အတတွ
လညင့်ကြီး ထတွကင့်အပခေါ်လအိမောခတငပငတယင့်။ ဒငငအပပငင့်  Firefox OS  ဆအဆိုတတင  Web Technologies
အမအိမောကြီးကအဆို  အဓအကအသဆိုသကြီးပပမ တညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးတတင  Mobile OS  တစင့်ခဆိုကအဆိုလညင့်ကြီး  Mozilla
က အအကအိမောငင့်အထညင့်အအဖြေအိမောင့် အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အနပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒက OS အတတွအရှအိမော ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ Android, Chrome OS နတ င Firefox OS
တအဆို ငဟအိမော  Linux  Kernel  အပခေါ်အရှအိမော  အအပခပပမတညင့်အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးကကပခငင့်ကြီးပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Linux  ဆအဆိုတတင  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်ပအဆိုငင့်ကြီး  အလတွနင့်အကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်ပပကကြီး  အညင့်သလူအဆအဆို  လတွပင့်လပင့်စတွအိမောရယလူ
အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ယဆိုသအမအက၊  လတွပင့်လပင့်စတွအိမောပပငင့်ဆငင့်ပပကကြီး  လတွပင့်လပင့်စတွအိမောပပနင့်လညင့်ပအဖြေန ငင့် အဝခတွငငင့်အပကြီးထအိမောကြီး
တတင  Open Source OS  တစင့်ခဆိုရရှအအနခတငပခငင့်ကြီးဟအိမော အခဆိုလအဆို  OS  ကဏ္ဍအရှအိမော  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွ
အလမငင့်အပအနင့် တအဆိုကြီးတကင့်လအိမောရပခငင့်ကြီးရတ င အအကကအိမောငင့်ကြီးရငင့်ကြီးတစင့်ရပင့် ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

တစင့်ခမအနင့်က Desktop နတ င  Server ဆအဆိုပပကကြီး OS အမအိမောကြီးအတတွကင့် အဓအက Area နရှစင့်ခဆိုရရှအခတငရအိမောအရှအိမော
Microsoft  Windows  ကအဆို  Desktop  ဘကင့်အရှအိမော  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးပပကကြီး  Linux  ကအဆို  Server
ဘကင့်အရှအိမော အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးခတငကကပငတယင့်။ ကအန င  Mobile  အခတင့်အရှအိမောအတအိမောင  Google Android
ဟအိမော  လလူသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီး  Mobile  OS  တစင့်ခဆို  ပအဖြေစင့်လအိမောတအိမောနတ ငအညက  Linux  ဟအိမောလညင့်ကြီး
Desktop,  Server,  Mobile  ဆအဆိုတတင  Area  သဆိုသကြီးခဆိုအပငငင့်ကြီးအရှအိမော  လလူသဆိုသကြီးအအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီး  OS
Kernel တစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်လအိမောခတငပပကပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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Android  ဟအိမော  Linux OS  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တယင့်ဆအဆိုတတငအဆအဆိုကအဆို  နညင့်ကြီးနညင့်ကြီးအတအိမောင အပငငင့်ကြီးပတွအိမောကြီး
ကကပငတယင့်။  Linux OS လအဆို ငအပပအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  Linux Kernel  ကအဆို  GNU လအဆို ငအခခေါ်တတင အအဖြေတွတ င
အစညင့်ကြီးရတ ငလအင့်ကြီးညညွှနင့်အလှုအအအိမောကင့်အရှအိမော အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင  Open Source ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ အပငငင့်ကြီးစပင့်
ပငဝငင့်တတင  Operating System တစင့်ခဆိုကအဆို ဆအဆိုလအဆိုခတငကကတတငသအဘအိမောရရှအပငတယင့်။  Distro  အတတွ
ဘယင့်လအဆိုပတအပပအိမောငင့်ကြီးသတွအိမောကြီးသတွအိမောကြီး  Linux OS လအဆို ငဆအဆိုလအဆိုကင့်ရငင့်  Linux Kernel  နတ င  GNU ပရအဆို
ဂရအင့်အတတွ  အပငငင့်ကြီးစပင့်ထအိမောကြီးပခငင့်ကြီးပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Google  က တစင့်ခမအမ င  အငင့်ဂမငင့်နကယအိမောအတတွက
Android  ဟအိမော  Linux Kernel  အပခေါ်အအပခခသထအိမောကြီးတအိမော အရှနင့်အပအယငင့်  GNU  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
အပငဝငင့်ပတ  Google  ပအဆိုငင့်နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွနတ င  အပငငင့်ကြီးစပင့်အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတငနညင့်ကြီးပညအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င
အအမအိမောကြီးလကင့်ခသထအိမောကြီးတတင  Linux OS အတတွနတ င  သအဘအိမောတရအိမောကြီးအတလူဘလူကြီးလအဆို င  ဆအဆိုကကတအိမောအတတွရရှအပင
တယင့်။ ဘအိမောပတအပပအိမောအပပအိမော အသခမအိမောတတငအခမကင့်ကအတအိမောင  Linux Kernel ရတ င စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်နတ င
အအိမောကြီးသအိမောခမကင့်အတတွရတ င  အကလူအညကနတ င  Android OS ဟအိမောလညင့်ကြီး ပပညငင့်စဆိုသအကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်အနပခငင့်ကြီး
ပအဖြေစင့်တယင့်လအဆို င ဆအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ကအန ငအခတင့်   Mobile  Device  အတတွအတတွကင့်  အဓအက  OS  နညင့်ကြီးပညအိမောသဆိုသကြီးခဆိုပအဖြေစင့်တတင
Android, iOS နတ င Windows Mobile တအဆို ငကအဆို အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးကကတတင  Google, Apple နတ င
Microsoft တအဆို င အပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငကကအမစအိမောကြီးအနကကတတင ပပဿနအိမောတစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။  Apple က သလူတအဆို င
ရတ င Mobile OS ပအဖြေစင့်တတင iOS နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးကအဆို Desktop ဘကင့်အရှအိမောအသဆိုသကြီးပပမလအိမောအနသလအဆို
Microsoft  ကလညင့်ကြီး  Windows  8  အရှအိမော  Metro  Interface  နတ င  Desktop,  Smart
Phone  နတ င  Tablet  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမောအလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင  OS  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်အအအိမောငင့် အအိမောကြီးထဆိုတင့်လအိမောခတငပင
တယင့်။  Google  ကအတအိမောင  Desktop OS  ဘကင့်ကအဆို  ဒကအလအိမောကင့်အအိမောရဆိုသအစအဆိုကင့်ပငဘလူကြီး။ ဒငအပ
အယငင့်သလူလညင့်ကြီးပတ  Android Ware  ဆအဆိုပပကကြီး  Mobile OS  ပအဖြေစင့်တတင  Android  ကအဆိုပတအအပခခသ
ထအိမောကြီးတတင  Wearable Device အတတွအတတွကင့် နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးကအဆို အဖြေနင့်တကကြီးလအိမောခတငပငတယင့်။
သလူတအဆို ငအအိမောကြီးလဆိုသကြီး  အပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို င  ကကအမကြီးစအိမောကြီးအနကကတအိမောကအတအိမောင  အအမအမကြီးအစအိမောကြီးအတလူတတငအပပငင့်  အရတွယင့်
အစအိမောကြီးအတတွပငကတွတပပအိမောကြီးတတင  Devices အတတွအအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင OS တစင့်ခဆို အဖြေနင့်တကကြီးနအဆိုငင့်
အရကြီးပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကပပဿနအိမောကအဆို အပအဖြေရရှငင့်ကြီးအဖြေအဆို ငကကအမကြီးစအိမောကြီးအနတတငအထတအရှအိမော Canonical လညင့်ကြီး အပငဝငင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
၂၀၁၁ ခဆိုနရှစင့်၊  အအအိမောကင့်တအဆိုဘအိမောလကစပပကကြီး  Canonical  က  Ubuntu  Touch  လအဆို ငအခခေါ်တတင
နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးကအဆို  အကကပငအိမောခတငပငတယင့်။  လအဆိုရငင့်ကြီးကအတအိမောင  Mobile  Device အတတွအရှအိမော
အသဆိုသကြီးပပမလအဆို ငရတတင  Ubuntu OS  ပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အအရှနင့်အတအိမောင  Unity  ကအဆို  Canonical  က
အဖြေနင့်တကကြီးခတငရအိမောအရှအိမောလညင့်ကြီး  Desktop,  Table  နတ င  Smart  Phone  တအဆို ငအရှအိမော  ပဆိုသစသတလူအလဆိုပင့်လဆိုပင့်
နအဆိုငင့်တတင User Interface တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအိမောအစအဖြေအဆို င ရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်အတတွနတ ငပတ အဖြေနင့်တကကြီးခတငတအိမောပင။
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Ubuntu  Touch  ဟအိမော အအပခခသနညင့်ကြီးပညအိမောအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Ubuntu  Desktop  နတ င  အတလူတလူပတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ သလူ ငအရှအိမော ထလူကြီးပခအိမောကြီးတတင  စအတင့်ကလူကြီးအလကြီးတစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။  Canonical  က ကအန င
ခတင့်  Mobile  Device  အတတွဟအိမော  Desktop  PC  အတတွအလအိမောကင့်နကကြီးနကကြီး  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်ရရှအ
တယင့်လအဆို ငဆအဆိုပငတယင့်။ အနအိမောငင့်ကအဆိုလညင့်ကြီး Mobile Device အတတွရတ ငစတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်ဟအိမော ဆကင့်
လကင့်တအဆိုကြီးတကင့်လအိမောအနဥကြီးအရှအိမောပင။  PC  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမော တစင့်လဆိုသကြီးကတငသအဆို င  စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်ပအငငင့်တတင
Smart Phone  အတတွရတ ငအအိမောကြီးသအိမောခမကင့်ကအဆို အပပညငင့်အဝသဆိုသကြီးပပကကြီး  Smart Phone  ကအဆို လအဆိုအပင့်
တတငအခမအနင့်အရှအိမော PC ကတငသအဆို င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အအအိမောငင့်အဆအိမောငင့်ရတွကင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။

Ubuntu  Touch  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Phone  တစင့်လဆိုသကြီးဟအိမော  သလူ ငအတအဆိုငင့်ကြီးဆအဆိုရငင့်  Smart
Phone  တစင့်လဆိုသကြီးအပအဖြေစင့်  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပင။  ဒငအပအယငင့်  အတငဒကအဖြေဆိုနင့်ကြီးကအဆို  Monitor
Screen  နတ ငခမအတင့်ဆကင့်လအဆိုကင့်တတငအခငအရှအိမောအတအိမောင၊  အဖြေဆိုနင့်ကြီးက   PC  ရတ င  System  Unit  ကတငသအဆို င
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးပပကကြီး Ubuntu Touch ရတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသကလညင့်ကြီး  Monitor Screen အပခေါ်
အရှအိမော Ubuntu Desktop အပအဖြေစင့် အပပအိမောငင့်ကြီးလတအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Canon-
ical ရတ င ရညင့်ရတွယင့်ခမကင့်က  Device အအိမောကြီးလဆိုသကြီးအရှအိမော သဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  OS အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  Phone
အရှအိမောသဆိုသကြီးလအဆို ငရတတင  Mobile OS တစင့်ခဆိုပငပတ၊ ဒငအပအယငင့် အတငဒက  OS ထတအရှအိမော Ubuntu Desktop
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးလညင့်ကြီး  ပငဝငင့်အနလအဆို င  Monitor  နတ ငခမအတင့်ဆကင့်လအဆိုကင့်ခမအနင့်အရှအိမော
Desktop  အပအဖြေစင့်  အပပအိမောငင့်ကြီးလတအလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်အယငင့်  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးပတပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

Ubuntu Touch
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ဒကစအိမောအရကြီးသအိမောကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော  တတွငင့်တတွငင့်ကမယင့်ကမယင့်  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်တတငအဆငငင့်ကအဆိုအအရအိမောကင့်အသကြီးအပအယငင့်
တစင့်ခမအနင့်အရှအိမော  Mobile  Phone  အပအဖြေစင့်သအိမောအက သတွအိမောကြီးအလရအိမော အအတင့်ထတထညငင့်သယင့်သတွအိမောကြီးလအဆို င
ရတတင  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးလအဆို င  ဆအဆိုရအယငင့်  Ubuntu  Touch  အသဆိုသကြီးပပမထအိမောကြီးတတင  Mobile
Device အတတွ ထတွကင့်အပခေါ်လအိမောလအအငင့်အယင့်လအဆို င အအမအိမောင့်လငငင့်ရပငတယင့်။

နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွရတ င  တအဆိုကြီးတကင့်အလှုနလှုနင့်ကြီးဟအိမော လမငင့်ပအနင့်လရှတတငအတတွကင့်  ပအဖြေစင့်လအိမောနအဆိုငင့်တတင  အအပပအိမောငင့်ကြီး
အလတအတတွကအဆို  ကကအမတငင့်ခန ငင့် အရှနင့်ကြီးရတအိမောအတအိမောင  ခကင့်ပငတယင့်။  Canonical  ရတ င  Solution  ဟအိမော
နညင့်ကြီးပညအိမောအလအိမောကအတတွကင့်  လအဆိုအပင့်အနတတငအအပအဖြေတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်အလအိမောကြီးဆအဆိုတအိမောကအဆိုအတအိမောင  အခမအနင့်
က အဆဆိုသကြီးအပအဖြေတင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပငလအအငင့်အယင့်။ အသခမအိမောတအိမောတစင့်ခဆိုကအတအိမောင အပပအိမောငင့်ကြီးလတအနတတင နညင့်ကြီး
ပညအိမောအမအိမောကြီးအနအိမောကင့်ကအဆို  Ubuntu  ကလညင့်ကြီး  အမကင့်အပခအပမကင့်တအင့်ကြီး  လအဆိုကင့်အနအရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပင
အကကအိမောငင့်ကြီး တငင့်ပပလအဆိုကင့်ရပငတယင့်ခငင့်ဗမအိမော။

Ubuntu Touch



Bonus Chapter
အနအိမောကင့်ဆကင့်တတွတအခနင့်ကြီးပအဆို



“ We all know Linux is great...

it does infinite loops in 5 seconds. ”

– Linus Torvalds
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Bonus – Creating a Development Environment

Git, Programming Language အမအိမောကြီးနရှငငင့် Development ဆအဆိုငင့်ရအိမော Package အမအိမောကြီး 

အလူလက ဒကစအိမောအဆိုပင့်ရတ င  အအညင့်ကအဆို  Ubuntu  for  Developer ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  အရကြီးအယင့်လအဆို င
ရညင့်ရတွယင့်ခတငတအိမောပင။ ကကျွနင့်အတအိမောငင့်ရတ ငပထအစအိမောအဆိုပင့်ပအဖြေစင့်တတင  Professional Web Developer
အတတွကင့်  အနအိမောကင့်ဆကင့်တတွတအအနနတ င၊  Web  Developer  အတတွရတ င  အန ငစဉင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကအဆို
Ubuntu  အပခေါ်အရှအိမော  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်ပဆိုသအအကကအိမောငင့်ကြီး  အအသကြီးစအတင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအဖြေအဆို င  ရညင့်ရတွယင့်ခတငတအိမောပင။
လကင့်အတတွ ငအရကြီးသအိမောကြီးကကညငင့်တတငအခင Ubuntu OS ရတ င အအပခခသပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမောကအဆို အပပအိမောစရအိမောအလကြီးအတတွ
အအမအိမောကြီးကကကကြီး ရရှအအနအသကြီးတအိမောကအဆို သတအပပမအအလအိမောပငတယင့်။ ဒငအတတွကအဆိုအကမအိမောင့်ပပကကြီး Development
Tool  အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး  တအဆိုကင့်ရအဆိုကင့်အပပအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  Linux  OS  အအပခခသ  အရရှအထအိမောကြီးသလူအတတွ
အတတွကင့် အခကင့်အခတအတတွရရှအနအဆိုငင့်ပပကကြီး ရညင့်ရတွယင့်သအလအိမောကင့် အထအအရအိမောကင့်တအိမောအမအမကြီး ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးစရအိမော
ရရှအပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Developer  အတတွအတတွကင့်ရယင့်လအဆို င  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ  နညင့်ကြီးပညအိမော
စအတင့်ဝငင့်စအိမောကြီးသလူ  အညင့်သလူအဆအဆို  အဖြေတင့်ရလှု ငအလငလအိမောနအဆိုငင့်အအအိမောငင့်ပတ  အရကြီးအတအိမောငအယင့်ဆအဆိုတတင  စအတင့်ကလူကြီးနတ င
Ubuntu: သငငင့်အတတွကင့် Linux ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င အပပအိမောငင့်ကြီးလတအရကြီးသအိမောကြီးခတငပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အလူလရညင့်ရတွယင့်ထအိမောကြီးသလအဆို  အအသကြီးစအတင့်အအဖြေအိမောင့်ပပနအဆိုငင့်အရှအိမော  အဟဆိုတင့်အပအယငင့်၊  ဒကစအိမောအဆိုပင့်ရတ င  အနအိမောကင့်
ဆကင့်တတွတ အခနင့်ကြီးပအဆိုတစင့်ခဆိုအအနနတ င  Ubuntu အပခေါ်အရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်တတင  Development Tool
အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Git – Source Code Management System
ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောပရအဆိုဂရအင့်အတတွအရှအိမော  Version 1, Version 1.0.2, Version 19.10.2654  စ
သပအဖြေငငင့် ပငဝငင့်တတငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အလအဆိုကင့် Version အတတွခတွတပခအိမောကြီးထအိမောကြီးအလငရရှအပငတယင့်။ Ver-
sion  ပအငငင့်သတွအိမောကြီးတအိမောနတ ငအအမ ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  နညင့်ကြီးပညအိမောနတ င  ပငဝငင့်တတငလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်  အတတွလညင့်ကြီး
အဆငငင့်ပအငငင့်သတွအိမောကြီးအလငရရှအပငတယင့်။ ပရအဆိုဂရအင့်အရကြီးသအိမောကြီးသလူ ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွက လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
တစင့်ခဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးတအဆိုငင့်ကြီး ပရအဆိုဂရအင့် Source Code ကအဆို အအရှတင့်တစင့်ခဆိုအအနနတ င သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီး
ထအိမောကြီးအလငရရှအပငတယင့်။  Git  ဆအဆိုတအိမော အတငဒကလအဆို ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  အဆငငင့်လအဆိုကင့် သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးပခငင့်ကြီး၊ စကအသ
ပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်တတင  စနစင့်တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  သလူ ငကအဆို  Source  Code
Management System (SCM)  လအဆို ငအခခေါ်သလအဆို  Version Control System (VCS)
လအဆို ငလညင့်ကြီး အခခေါ်ပငတယင့်။



Ubuntu – Bonus – Creating a Development Environment 290

Git  ကအဆို  Software Center  အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  အခနင့်ကြီး  (၁၄) အရှအိမော  CLI
ကအန ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ Install လဆိုပင့်ပဆိုသကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုတတင ပရအဆိုဂရအင့်
ကအဆို  အတအအကမသအတယင့်ဆအဆိုရငင့်  အခမအနင့်ကဆိုနင့်ခသပပကကြီး  Software Center  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ရရှအိမောအနအဖြေအဆို ငအလအဆို
ပငဘလူကြီး။ CLI ကအနပတ Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်တအိမောက ပအဆိုပအနင့်ပငတယင့်။ apt-get Command
ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး အခဆိုလအဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install git

Git ဟအိမော Linux ရတ ငအဖြေနင့်တကကြီးရရှငင့်  Linus Torvalds ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် အရကြီးသအိမောကြီးခတငတတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်
ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Command Line ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီးပအဖြေစင့်လအဆို င  Git ရတ င လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Command  အတတွနတ င  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ စတငင့် အသဆိုသကြီးအပပမခငင့်အရှအိမော၊ အသဆိုသကြီးပပမ
အယငင့် User ရတ င Email နတ င အအညင့်ကအဆို အခဆိုလအဆိုသတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။

git config --global user.email "you@example.com" 
git config --global user.name "Your Name"

you@example.com အနရအိမောအရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမအယငင့်သလူရတ င  Email လအပင့်စအိမောနတ င  Your Name
အနရအိမောအရှအိမော အအညင့်တအဆို ငကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Version  စကအသလအဆိုတတင  Code  အဖြေအဆိုငင့်
အတတွရရှအရအိမော  Folder  ထတကအဆို  cd လဆိုပင့်ပပကကြီး၊  init Option  နတ င  Git  ကအဆို  စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

git init

git init Command  အပကြီးလအဆိုကင့်တအိမောနတ င  လကင့်ရရှအ  Folder  ဟအိမော  Git  Repo  တစင့်ခဆို
ပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး Git က တအိမောဝနင့်ယလူစကအသအစလအဆိုတတင အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အခဆို
လအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးရ ပငတယင့်။

git add .

Dot သအကသင်္ကေတရတ င အဓအပပငယင့်က၊ လကင့်ရရှအ  Folder ထတက အဖြေအဆိုငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးဆအဆိုတတင အဓအပပငယင့်ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  Git  က  Folder  ထတကအဖြေအဆိုငင့်အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  အစအိမောငငင့်ကကညငင့်ပပကကြီး  ပပမလဆိုပင့်တတင
ပပငင့်ဆငင့်တညင့်ကြီးပအဖြေတင့်အလှုအတတွကအဆို  အရှတင့်တအင့်ကြီးတငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်အတတွရတ င  လကင့်ရရှအ
အအပခအအနကအဆို အအရှတင့်တစင့်ခဆိုအအနနနတ င အတညင့်ပပမသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် git commit
Command ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမရပငတယင့်။
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git commit -m “Commit Comment”

-m Option ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး ဒက  Commit အအရှတင့်ကအဆို အရှတင့်သအိမောကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးရပခငင့်ကြီး အအကကအိမောငင့်ကြီး
ရငင့်ကြီးကအဆို  အရှတင့်ခမကင့်အပအဖြေစင့်  တတွတအဖြေကင့်ထညငင့်  သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။  သတင့်အရှတင့်သအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးခတငတတင
Commit အအရှတင့်အတတွ အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို ပပနင့်ကကညငင့်လအဆိုရငင့် အခဆိုလအဆို ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

git log
commit fe0ff55f4d32d4ae3a83f5c3ce02b09197a828b8 
Author: Ei Maung <eimg@fairwayweb.com> 
Date:   Mon Jun 2 11:08:16 2014 +0630 

    Removed a file 

commit cc230c12c924382b83ad399cf3cd0a717f70dc12 
Author: Ei Maung <eimg@fairwayweb.com> 
Date:   Mon Jun 2 11:07:05 2014 +0630 

    initial commit

git log က အရှတင့်သအိမောကြီးခတငတတင  Commit အတတွကအဆို  Commit ID, Commit ပပမလဆိုပင့်သလူရတ င
အအညင့်၊  Commit  ပပမလဆိုပင့်ခတငတတငရကင့်စတွတတအဆို ငနတ ငအတလူ   Commit Comment  တအဆို ငကအဆို  တတွတအဖြေကင့်
အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ယခငင့်အရှတင့်သအိမောကြီးသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးခတငတတင အအရှတင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ပပနင့်သတွအိမောကြီးလအဆို
ရငင့် အခဆိုလအဆိုသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

git checkout cc230c1 

git checkout အနအိမောကင့်အရှအိမော ပပနင့်သတွအိမောကြီးလအဆိုတတင Commit ID ကအဆို အပကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Commit ID အရရှညင့်ကကကကြီးကအဆို အစအဆဆိုသကြီးရအဆိုကင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငအလအဆိုပငဘလူကြီး။ အရရှ ငဆဆိုသကြီး  (၇) လဆိုသကြီးအပကြီးရငင့်
လဆိုသအလအိမောကင့်ပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Commit ကအဆို ပပနင့်သတွအိမောကြီးလအဆိုရငင့် -

git checkout master

ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒကနညင့်ကြီးနတ င  အရှတင့်သအိမောကြီးခတငတတင  အဆငငင့်အတတွထတက  ပပနင့်သတွအိမောကြီးခမငင့်တတင
အဆငငင့်တအဆိုငင့်ကြီးကအဆို အခမအနင့်အအရတွကြီးပပနင့်သတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်အစအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Commit ID တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးစက
ကအဆို အအညင့်အတတွလညင့်ကြီး အပကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော -

git tag v0.1
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ဆအဆိုရငင့် လကင့်ရရှအ  Commit  ကအဆို  v0.1 လအဆို င  အအညင့်အပကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပင တယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်
အနအိမောငင့် ဒက Commit ကအဆို ပပနင့်လအိမောခမငင့်ရငင့် -

git checkout v0.1 

လအဆို င  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Commit ID  အတတွ သဆိုသကြီးစရအိမောအလအဆိုအတအိမောငပငဘလူကြီး။ ဒကနညင့်ကြီးနတ င
ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င အရကြီးသအိမောကြီးအလှုအဆငငင့်တအဆိုငင့်ကြီးကအဆို အရှတင့်သအိမောကြီးစကအသသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ပရအဆိုဂရအင့်ရတ င  Source Code အတတွကအဆို  Server တစင့်ခဆိုအရှအိမောစဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးပပကကြီး Git နတ င  ရယလူအသဆိုသကြီး
ပပမနအဆိုငင့်ပဆိုသ၊  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Version  အအရှတင့်သအိမောအက၊  စအင့်ကြီးသပင့်အဆငငင့်၊  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအဆငငင့်၊
စသပအဖြေငငင့်  အဆငငင့်အတတွခတွတပခအိမောကြီးနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Branch  အတတွ  ခတွတထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပဆိုသ  စတတငအခမကင့်အတတွ
ကမနင့်ပငအသကြီး  တယင့်။  SCM  စနစင့်အတတွအအကကအိမောငင့်ကြီး  အသအအသကြီးသလူအတတွ  အအဆိုငင့်ဒကယအိမောရအအအိမောငင့်
အကကအင့်ကြီးအဖြေမငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသ  အအသကြီးစအတင့်ကအဆို  ဒကအနရအိမောအတတွအရှအိမော ဆကင့်
လကင့် အလငလအိမောသတွအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://git-scm.com/book/
http://gitimmersion.com/
https://try.github.io/

အပကြီးထအိမောကြီးတတငလအပင့်စအိမောအတတွထတအရှအိမော  တစင့်ခဆိုအပငအဝငင့်ပအဖြေစင့်တတင  GitHub  ဟအိမော  Git  Repo  အတတွ
အတတွကင့်  Server  အပအဖြေစင့်  လကင့်ခသအဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးနအဆိုငင့်တတင  Website  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
အအမအိမောကြီးနတ င  ပလူကြီးအပငငင့်ကြီးအရကြီးသအိမောကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်တတင   Project  အတတွအရှအိမော  ကကအိမောကြီးခသ  Server  အပအဖြေစင့်
အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င အထလူကြီးသငငင့်အတအိမောင့်ပငတယင့်။ Project ရတ င  Git Repo ကအဆို  GitHub အရှအိမော တငင့်ထအိမောကြီး
ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  ပငဝငင့်အရကြီးသအိမောကြီးအယငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွက  Source  Code  နတ င  Commit
အတတွကအဆိုရယလူပခငင့်ကြီး၊  သလူတအဆို ငရတ င   Commit  အတတွကအဆို  ပပနင့်လညင့်တငင့်ပအဆို ငပခငင့်ကြီး၊  စတတင  ကအစစ္စအတတွကအဆို
အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်အစအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အရှတင့်ခမကင့် ။ ။ ဒကစအိမောအဆိုပင့်အရကြီးသအိမောကြီးအနစဉင့်အရှအိမောပတ၊ အနအိမောကင့်ထပင့်  Software Development  နတ င  ပကင့်သကင့်တတင
စအိမောအဆိုပင့်တစင့်အဆိုပင့်ကအဆို  Rockstar Developer ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င ဆကင့်လကင့် အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေအဆို င  စကစဉင့်အနပငတယင့်။
Rockstar  Developer  အရှအိမောအတအိမောင  Git  အသဆိုသကြီးပပမပဆိုသကအဆို  အအသကြီးစအတင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအရှအိမော  ပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး
ကကအမတငင့်အသအအပကြီးလအဆိုပငတယင့်။

Git  ကအဆို  Graphical User Interface  နတ င  အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုသလူအတတွအတတွကင့်လညင့်ကြီး  Git GUI
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ  ရရှအပငတယင့်။  git-cola,  SmartGit,  GitEye,  Giggle,  Gitg  စသပအဖြေငငင့်

https://try.github.io/
http://gitimmersion.com/
http://git-scm.com/book/
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အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  အတငဒကထတက အရအဆိုကြီးရရှငင့်ကြီးဆဆိုသကြီးတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတင  Giggle  ကအဆို  apt-get နတ င
အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install giggle

Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင  Dash  အရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီးအဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Git Repo အတတွကအဆို Giggle နတ ငအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး GUI နတ င စကအသနအဆိုငင့်အရှအိမောပင။

Zsh and Oh-My-Zsh
ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Git  နတ ငအတလူ  တတွတအဖြေကင့်အသဆိုသကြီးပပမလအဆို ငအကအိမောငင့်ကြီးတတင   Command  Interpreter
တစင့်ခဆိုကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးခမငင့်ပငတယင့်။ အတအဆိုအကအိမောကင့် zsh လအဆို ငအခခေါ်တတင Z Shell ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Ubuntu ရတ င  Terminal ထတအရှအိမော Default အပအဖြေစင့် ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို င အသဆိုသကြီးပပမအန
တတင  Command  Interpreter  ကအဆို  bash  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  sh,  tcsh,  ksh  စသပအဖြေငငင့်
Command Interpreter အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအပငအသကြီးတယင့်။

bash နတ င zsh ဟအိမော အအပခခသလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော အတလူတလူပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ zsh အရှအိမော  ပအဖြေညငင့်
စတွကင့်ပငဝငင့်တတင ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်တစင့်ခမအမ ငရရှအပငတယင့်။ ဥပအအိမော - Command History စကအသပဆိုသပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ bash အရအိမော zsh အရှအိမောပင အရငင့်အသဆိုသကြီးပပမခတငတတင Command အတတွကအဆို Up Arrow Key

Giggle - Git GUI Program
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နရှအပင့်ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  ပပနင့်အခခေါ်ကကညငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  Terminal  ပရအဆိုဂရအင့်ကအဆို  Tab
နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆို အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတငအခမအနင့်အရှအိမောအတအိမောင bash က အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Tab ရတ င  History
ကအဆိုပတ  အရှတင့်သအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။  zsh  ကအတအိမောင  Tab  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးရတ င  Command History  ကအဆို
အရှတင့်သအိမောကြီးအပကြီးလအဆို င ပအဆိုအဆငင့်အပပပငတယင့်။

အနအိမောကင့်တစင့်ခဆိုကအတအိမောင  Command Auto-Correct ပင။ Command အတတွကအဆို  bash အရှအိမော
လအဆို  Auto-Complete  လဆိုပင့်အပကြီးယဆိုသတငင့်အက၊  စအိမောလဆိုသကြီးအပငငင့်ကြီးအအရှအိမောကြီးအတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အလအဆို
အအလမအိမောကင့်ပပငင့်ဆငင့်  အပကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။  ပပကကြီးအတအိမောင  zsh  က စအိမောလဆိုသကြီး  အကကကကြီးအအသကြီးကအဆို
လညင့်ကြီး  တငင့်ကြီးကကပင့်အထအိမောကြီးပတ  အကကကကြီးအအသကြီးအရှအိမောကြီးအနရငင့်  အလအဆိုအအလမအိမောကင့်  ပပငင့်ဆငင့်ပပကကြီး
အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးပငတယင့်။  bash  အရှအိမောအတအိမောင  Command  အတတွ  Folder Path  အတတွ စအိမောလဆိုသကြီး
အကကကကြီးအအသကြီးလတွတအနရငင့်  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။  ဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်  အလကြီးအတတွ
က ကကကကြီးကမယင့်လရှတအိမော အဟဆိုတင့်အပအယငင့်  Command  အတတွနတ င  အပအတအလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရသလူအတတွကင့်
ရရရှညင့်အရှအိမော သအသအိမောအစပငတယင့်။ zsh ကအဆို apt-get နတ င အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install zsh

Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးအနအိမောကင့်၊  zsh  ကအဆို  Default  Command  Interpreter  အပအဖြေစင့်  chsh
Command ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

chsh -s `which zsh`

chsh အနအိမောကင့်ကအန -s Option  နတ င  zsh  ရရှအရအိမော  Location  ကအဆို အပကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
နအလူနအိမောအရှအိမော  Location  ကအဆို  which Command  နတ င  ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်တတငအတတွကင့်
/usr/bin/zsh  ဆအဆိုတတင  Location  အပပညငင့်အစဆိုသကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ရအဆိုကင့်ထညငင့်အနအဖြေအဆို င  အလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။  ပပကကြီးရငင့်  စကင့်ကအဆို   Restart  လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုပငတယင့်။ ဒငအရှအဟဆိုတင့်   Logout
လဆိုပင့်ပပကကြီး ပပနင့်ဝငင့်လအဆိုကင့်ရငင့်လညင့်ကြီး ရပငတယင့်။

zsh  ရတ င  အနအိမောကင့်ထပင့်ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်ကအတအိမောင  အလူလကအပငဝငင့်တတင  ပအဖြေညငင့်စတွကင့်လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
အတတွကအဆို  Plugin  အအနနတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  zsh Plugin  အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Oh-My-Zsh  ဆအဆိုတတင  Project  တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။  Plugin  တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးကအဆို
ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်လအဆိုကင့်ပပကကြီး စအင့်ကြီးအနအယငင့်အစအိမောကြီး Oh-My-Zsh ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်
တတင  Plugin  အတတွကအဆို  တစင့်ခငတညင့်ကြီး ရရရှအသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Oh-My-Zsh  ကအဆို  အခဆိုလအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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wget http://install.ohmyz.sh -O - | sh

wget Command နတ င Oh-My-Zsh Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို Download ရယလူလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးက  sh ကအတအိမော  Download  ရယလူလအဆိုကင့်တတင  Installer  အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို
တစင့်ခငတညင့်ကြီး Run ခအဆိုငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတငသအဘအိမောပင။

Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင  Git Repo Folder  တစင့်ခဆိုကအဆို  Terminal  အရှအိမော သတွအိမောကြီးကကညငင့်
လအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

zsh က လကင့်ရရှအ Folder ဟအိမော Git Repo တစင့်ခဆိုအရှနင့်ကြီး အလအဆိုလအဆိုသအပပကကြီး Git နတ င ပကင့်သကင့်တတင
အခမကင့်အလကင့်အတတွကအဆို  Terminal  အရှအိမော  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအနတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
git:(master) ရတ ငအဓအပပငယင့်က လကင့်ရရှအ  master Branch အရှအိမော အရအိမောကင့်ရရှအအနအကကအိမောငင့်ကြီး
အအဖြေအိမောင့်ပပပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပပကကြီး Cross သအကသင်္ကေတအလကြီးကအတအိမောင အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ပပငင့်ဆငင့်ထအိမောကြီးလအဆို င Commit
လဆိုပင့်အဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်အနအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ပဆိုသအရှနင့်ဆအဆိုရငင့် လကင့်ရရှအ Git Repo ရတ င အအပခအအနကအဆို သအခမငင့်ရငင့်  git status ကအဆို Run
ကကညငင့်ရပငတယင့်။ အခဆိုအတအိမောင  Oh-My-Zsh  က ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးတတင  Git Plugin  ရတ င
အကလူအညကနတ င တစင့်ခငတညင့်ကြီးသအရလအဆို င ပအဆိုပပကကြီးအလဆိုပင့်တတွငင့်အစအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Guake
Git,  zsh  တအဆို ငနတ င  တတွတအဖြေကင့်အသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  အနအိမောကင့်ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို  ကအတအိမောင
Guake  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Quake,  Counter-Strike  စတတင  Game  အတတွအရှအိမော  Command
တစင့်ခဆို  ရအဆိုကင့်အဖြေအဆို ငအခခေါ်လအဆိုကင့်ရငင့်  Screen  ရတ င  အအပခေါ်ကအန  Transparent Terminal တစင့်ခဆို
အပခေါ်လအိမောအလငရရှအပငတယင့်။  Guake  က အတငဒက  Interface  ကအဆို  နအလူနအိမောယလူထအိမောကြီးတတင  Terminal
ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ apt-get နတ င အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

zsh with Git Plugin (via Oh-My-Zsh)
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sudo apt-get install guake

Install  လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင  Dash  အရှအိမော  ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး  အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။  Guake  Terminal  က
အနအိမောကင့်ကတွယင့်အရှအိမော  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောအအဆို င  Notification  တစင့်ခဆိုကလတွတရငင့်  ဘအိမောအရှအပခေါ်လအိမောအရှအိမော
အဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ Guake Terminal ကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအစအဖြေအဆို ငအတတွကင့် သဆိုသကြီးရတတင Shortcut က F12
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့် F12 ကအဆို နရှအပင့်အရှသအိမော အခဆိုလအဆို Screen ရတ င အအပခေါ်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော  Terminal
တစင့်ခဆို အပခေါ်လအိမောတအိမောကအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

Guake  Terminal  ထတအရှအိမော  Right-click  နရှအပင့်ပပကကြီး  Preferences  ကအဆို  အရတွကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်
Transparency  Level,  Shortcut  စတတင  အခမကင့်အတတွအပငအဝငင့်  အပခအိမောကြီး  Setting
အတတွကအဆို ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Guake  ကအဆို စကင့်အတကင့်အရှအိမော အလအဆိုလအဆိုစတငင့်
အစအဖြေအဆို ငအတတွကင့် Startup App အပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်ထအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

Guake Terminal

Startup Applications: Guake
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Dash အရှအိမော  Startup Applications လအဆို င ရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး နအလူနအိမောအရှအိမောပပထအိမောကြီးသလအဆို  guake ဆအဆိုတတင
Command Entry အသစင့်တစင့်ခဆိုကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။

Terminal တစင့်ခဆို အပအတအသငငင့်ရရှအအနပပကကြီး Command တစင့်ခဆို Run လအဆိုတအဆိုငင့်ကြီး F12 ကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး
အပအနင့် Run နအဆိုငင့်လအဆို င အလဆိုပင့်တတွငင့်အစအဖြေအဆို င အကလူအညကအပကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Programming Languages
Software  Development  အတတွကင့်  ကအန ငအခတင့်အရှအိမော  အသဆိုသကြီးအမအိမောကြီးတတင  Programming
Language  အတတွကအတအိမောင  C/C++, Java, PHP, C#, Python, Ruby, JavaScript
စတတင Language အတတွ ပအဖြေစင့်ကကပငတယင့်။

အတငဒကထတကအရှ  C/C++  နတ င  Python  တအဆို ငအတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင  Compiler  အတတွဟအိမော  Ubuntu
နတ ငအတလူ  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်လအိမောပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  C/C++  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  gcc လအဆို င
အခခေါ်တတင  GNU Compiler  Collection  နတ င  Compile  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Python  ပရအဆို
ဂရအင့်အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး python Command သဆိုသကြီးပပကကြီး Run နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော -

gcc hello.c -o hello

gcc က hello.c ဆအဆိုတတင C အသဆိုသကြီးပပမအရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင Code အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  hello အအညင့်
ရရှအတတင  ပရအဆိုဂရအင့်အပအဖြေစင့်  Compile  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Compile  လဆိုပင့်ပပကကြီးရလအိမော
တတင Output ပရအဆိုဂရအင့်အအညင့်ကအဆို -o Option နတ င တတွတအဖြေကင့်သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။

အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရှအိမောလညင့်ကြီး အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Linux အရှအိမော Run လအဆို ငရတတင ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်အဖြေအဆို င
.exe Extension သတင့်အရှတင့်အနစရအိမောအလအဆိုပငဘလူကြီး။ File Permission အရှအိမော Execute ကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  gcc က  Output  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်တတင  hello ကအဆို
တစင့်ခငတညင့်ကြီး  Execute  Permission  သတင့်အရှတင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်
gcc နတ င Compile လဆိုပင့်ပပကကြီး ရရရှအလအိမောတတင hello ကအဆို ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုအပအဖြေစင့် စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Python  ကအတအိမောင  Scripting  Language  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  Compile  လဆိုပင့်စရအိမော
အလအဆိုပငဘလူကြီး။

python hello.py
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- လအဆို င အပပအိမောလအဆိုကင့်ရငင့်  Python အသဆိုသကြီးပပမအရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးတတင  hello.py အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Compile
တစင့်ခငတညင့်ကြီး တနင့်ကြီး Run အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Python အရှအိမော Interactive Mode လအဆို င
အခခေါ်တတင  Code  အတတွကအဆို  Live  အရကြီးသအိမောကြီးစအင့်ကြီးသပင့်လအဆို ငရတတင လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်လညင့်ကြီး ပငဝငင့်ပင
တယင့်။  python Command  ကအဆို  အနအိမောကင့်ကအန Run  ရအယငင့်အဖြေအဆိုငင့် တတွတအအပကြီးပတ ဒကအတအဆိုငင့်ကြီး
Run  လအဆိုကင့်ရငင့်  Interactive  Mode  ကအဆိုအရအိမောကင့်သတွအိမောကြီးပပကကြီး  Python Code  အတတွ  စတငင့်
အရကြီးသအိမောကြီး စအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

နအလူနအိမောအရှအိမော  Python Interactive Mode အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော  for Loop တစင့်ခဆိုကအဆို  Python နတ င
စအင့်ကြီးသပင့်အရကြီးသအိမောကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပထအိမောကြီးပငတယင့်။

ဒငအကကအိမောငငင့် အအပခခသ C/C++ ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င Python ပရအဆိုဂရအင့် အတတွကအဆို ဘအိမောအရှထပင့်ထညငင့်အန
အဖြေအဆို ငအလအဆိုပတ အရကြီးသအိမောကြီးအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အအပခခသထကင့်ပအဆိုတတင အဆငငင့်ပအငငင့်ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေအဆို ငဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  API  အတတွ  Library  အတတွ ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င  လအဆို
အပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  - Python  ကအဆို  Web Application  အတတွ  အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့်
အသဆိုသကြီးပပမအယင့်ဆအဆိုရငင့်  Web Server  နတ င  Django  လအဆို  Web Application Framework
အတတွ ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အပခအိမောကြီး Programming Language အတတွ ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးပဆိုသကအဆို ဆကင့်လကင့်အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Oracle Java 8 JDK
အခနင့်ကြီး  (၅) အရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးသငငင့်တတင  Package  အပအဖြေစင့် အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင  OpenJDK ကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် Java Programming Language လညင့်ကြီးတစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်သတွအိမောကြီး
အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  JDK7  အတအဆိုငင့်ခငင့်က  OpenJDK  အရှအိမော  တစင့်ခမအမ င  Java  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွနတ င

Python Interactive Mode
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အဆငင့်အအပပတတင  bug တစင့်ခမအမ င ရရှအခတငအဖြေလူကြီးပငတယင့်။ JDK7  အနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရအိမောကင့်တတငအခငအရှအိမောအတအိမောင
OpenJDK နတ င  Oracle JDK တအဆို ငဟအိမော အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် ဘအိမောအရှအကတွအိမောအတအိမောငပတ အတလူတလူပအဖြေစင့်
သတွအိမောကြီးပငတယင့်။ လကင့်ရရှအဒကစအိမောအရကြီးသအိမောကြီးအနခမအနင့်အရှအိမော အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးထတွကင့်ရရှအထအိမောကြီးတအိမောက JDK8 ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

OpenJDK  ဟအိမော  Official  Repo  ထတအရှအိမော  ရရှအအနတတငအတတွကင့်  apt-get နတ င  အလတွယင့်
တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  တစင့်ခငတစင့်ရသ  Java  Developer  အတတွ
အတတွကင့် Oracle JDK ကအဆိုအရှ အပအဖြေစင့်အအန Install လဆိုပင့်အဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်တကင့်ပငတယင့်။  Oracle
JDK ကအတအိမောင အခအတငရနအဆိုငင့်အပအယငင့် Official Repo ထတအရှအိမော အရရှအပငဘလူကြီး။ Oracle Website
ကအန Download ရယလူပပကကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

အပကြီးထအိမောကြီးတတငလအပင့်စအိမောကအဆိုသတွအိမောကြီးပပကကြီး 64bit (သအဆို ငအဟဆိုတင့်) 32bit လအဆိုအပင့်တတင JDK Version ကအဆို
အရတွကြီးခမယင့်ရယလူရပငတယင့်။  ရရရှအလအိမောတတင  Archive  ကအဆို  Extract  လဆိုပင့်ပပကကြီး  /usr/lib
Directory ထတအရှအိမော jvm  ဆအဆိုတတင Folder တစင့်ခဆိုနတ င ထအိမောကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ စကင့်ထတအရှအိမော Oracle
JDK  နတ င  OpenJDK  နရှစင့်ခဆိုလဆိုသကြီး ရရှအအနတအိမောအမအမကြီး ပအဖြေစင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Oracle JDK
ကအဆို အဓအက JVM အပအဖြေစင့် အသဆိုသကြီးပပမအစအဖြေအဆို င ဒကလအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" \
"java" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/java" 1

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" \
 "javac" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javac" 1

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" \
 "javaws" "/usr/lib/jvm/jdk1.8.0/bin/javaws" 1

Terminal  ထတအရှအိမော  Command တစင့်ခဆို  Run အဖြေအဆို င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတငအခင  Terminal  က
Command  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွရရှအရအိမော  File System Directory  အတတွထတကအန ရရှအိမောအအဖြေတွအလဆိုပင့်
လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ တစင့်ခငတစင့်ရသ  Command  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကင့် အလူကတွတနရှစင့်ခဆို
ရရှအအနတကင့်ပငတယင့်။  အအပခေါ်အရှအိမောအပကြီးထအိမောကြီးတတင  Command  က  java,  javac,
javaws စတတင  Oracle  JDK  နတ ငအတလူ  ပငဝငင့်လအိမောတတင  Command  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို
အပခအိမောကြီးအလူကတွတရရှအအနရငင့်လညင့်ကြီး  Priority 1  အပအဖြေစင့် ဥကြီးစအိမောကြီးအပကြီး အသဆိုသကြီးပပမအပကြီးပငလအဆို င  သတင့်အရှတင့်
လအဆိုကင့်တတငသအဘအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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\  သအကသင်္ကေတကအဆို  Command  သအပင့်ရရှညင့်လအဆို င  တစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးထကင့်ပအဆိုပပကကြီး  အရကြီးရတတငအခင
တတွတဆကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Terminal  က  \  ကအဆိုအတတွ ငတတငအခင   Command
နရှစင့်လအဆိုငင့်ကြီးကအဆို တစင့်လအဆိုငင့်ကြီးတညင့်ကြီးကတငသအဆို င တတွတဆကင့်အလဆိုပင့် လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Oracle  JDK  Command  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွကအဆို  Execute  Permission
သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငဥကြီးအယင့်။

sudo chmod a+x /usr/bin/java 
sudo chmod a+x /usr/bin/javac 
sudo chmod a+x /usr/bin/javaws 
sudo chown -R root:root /usr/lib/jvm/jdk1.8.0

chmod ရတ င  a Option  က  User  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  ရညင့်ညညွှနင့်ကြီးပပကကြီး  +x က  Execute
Permission သတင့်အရှတင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို  အခနင့်ကြီး  (၁၀) အရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတငပပကကြီး ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။  ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  chown Command  နတ င  root User  ကအဆို  Oracle  JDK  အဖြေအဆိုငင့်
အအိမောကြီးလဆိုသကြီးရတ င Owner အပအဖြေစင့် သတင့်အရှတင့်အပကြီးထအိမောကြီးပငအသကြီးတယင့်။

အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအအနနတ င  Oracle  JDK  ကအဆို  အဓအက  Java  အပအဖြေစင့်  သတင့်အရှတင့်ပခငင့်ကြီးလဆိုပင့်ငနင့်ကြီး
အတညင့်ပပမ နအဆိုငင့်အဖြေအဆို င အခဆိုလအဆို  Command အတတွကအဆို Run အပကြီးရပငတယင့်။

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config javaws

အဆအိမောငင့်ရတွကင့်ရတတငအဆငငင့်အတတွအမအိမောကြီးတအိမောကအဆို  အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Command  အလူကတွတအတတွထတ
က တစင့်ခဆိုကအဆို  ဥကြီးစအိမောကြီးအပကြီးအပအဖြေစင့်  သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်အကကအိမောငင့်ကြီး ဥပအအိမောရသတွအိမောကြီးအအအိမောငင့်သအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတင
တအိမောပင။  ဒကထကင့်လတွယင့်ကလူတတငနညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆို  ရရှအပငအသကြီးတယင့်။  အခဆိုလအဆိုလညင့်ကြီး  Oracle
JDK ကအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

ppa:webupd8team/java ဆအဆိုတတင  PPA Channel  အသစင့်တစင့်ခဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပပကကြီး
apt-get နတ င  oracle-java8-installer Package  ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်
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ပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အစအိမောအစအိမောကလအဆို တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပပကကြီး ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့် Setting လဆိုပင့်အနအဖြေအဆို ငအလအဆို
အတအိမောငလအဆို င  ပအဆိုလတွယင့်သတွအိမောကြီးပငပပက။  Install  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးယဆိုသအက  Java  Browser  Plugin
အပအဖြေစင့်လညင့်ကြီး  Oracle JDK  ကအဆို  သတင့်အရှတင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  ဒက  PPA  ကအန  Install
လဆိုပင့်တအိမောက ပအဆိုအအဆိုလတွယင့်ကလူပပညငင့်စဆိုသအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Java 8 တငင့်အကပတ လအဆိုအပင့်ရငင့်  Java 7 ကအဆိုလညင့်ကြီး oracle-java7-installer
Package  ကအနတစင့်ဆငငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။  စကင့်ထတအရှအိမော  Oracle  Java
ခမညင့်ကြီးပတ  Version  နရှစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်သတွအိမောကြီးလအဆို င  အပပနင့်အလရှနင့်အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးလအဆိုတတင  အခငအရှအိမောလညင့်ကြီး  အခဆို
လအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle

ဒငဆအဆိုရငင့်  Java Version နရှစင့်ခဆိုထတက Java 7 ကအဆို  Default  အပအဖြေစင့် သဆိုသကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။  Java  8  ကအဆို  Default  အပအဖြေစင့်  ပပနင့်ထအိမောကြီးလအဆိုရငင့်  java-7-oracle အစအိမောကြီး
java-8-oracle နတ င အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပတ ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကနညင့်ကြီးနတ င Oracle JDK
ကအဆို  Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပပကကြီး  Java  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွလညင့်ကြီး စတငင့်အရကြီးသအိမောကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။

PHP (with Apache and MySQL)
PHP  ကအဆိုလညင့်ကြီး  apt-get နတ ငအလတွယင့်တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်လအဆို ငရပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်
လကင့်အတတွ ငအရှအိမော  PHP က Java  တအဆို င  Python  တအဆို ငလအဆို  General Purpose Programming
Language တစင့်ခဆိုအဟဆိုတင့်ပတ  Web  Programming  Language တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င  PHP
နတ ငအတလူ  Web Server  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို င  လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။
PHP နတ ငအတလူ တတွတအဖြေကင့် အသဆိုသကြီးပပမအလငရရှအတတင Web Server ကအတအိမောင Apache Web Server
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ သလူ ငကအဆိုလညင့်ကြီး  apt-get နတ င အလတွယင့်တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်ယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
ဒငအပအယငင့် ပအဆိုအကအိမောငင့်ကြီးတတင နညင့်ကြီးလအင့်ကြီးတစင့်ခဆို ရရှအပငတယင့်။

Web Development လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကင့် AMP Package လအဆို ငအခခေါ်တတင PHP, Apache နတ င
MySQL  Database  Server  တအဆို ငကအဆို  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  အပငငင့်ကြီးစပင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Package
အတတွရရှအပငတယင့်။  Linux  အတတွကင့်  AMP Package  ကအဆို  LAMP  လအဆို င  အတအဆိုအကအိမောကင့်အခခေါ်
ပငတယင့်။  AMP Package  အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအတတငထတကအရှ  Apache Friends  လအဆို ငအခခေါ်တတငအအဖြေတွတ ငက
အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင   XAMPP  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Package  တစင့်ခဆိုက အဆငင့်အအပပဆဆိုသကြီးပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။
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အပကြီးထအိမောကြီးတတငလအပင့်စအိမောကအန  XAMPP  Linux  Package  ကအဆို  Download  ရယလူနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ရရရှအလအိမောတတင Installer အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို Execute Permission သတင့်အရှတင့်ပပကကြီး အခဆိုလအဆို Run
အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

chmod +x xampp-linux-1.8.3-installer.run
sudo ./xampp-linux-1.8.3-installer.run

Install  က  လအဆိုအပင့်တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွ  ပငဝငင့်တတင  lampp အအညင့်နတ င  Folder  တစင့်ခဆိုကအဆို  /opt
Directory အအအိမောကင့်အရှအိမော တညင့်အဆအိမောကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

PHP  Programming  Language  နတ ငအတလူ  Apache  Web  Server,  MySQL
Database Server တအဆို င တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ PHP ဟအိမော Web Pro-
gramming Language  ပအဖြေစင့်လအဆို င  အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Command Line  ကအနသဆိုသကြီးအဖြေအဆို င  အလအဆို
အပင့်ပငဘလူကြီး။ အအကကအိမောငင့်ကြီးအအမအမကြီးအမအမကြီးအကကအိမောငငင့်  လအဆိုအပင့်လအဆို င  Command  အအနနတ ငအသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်
အတအိမောင  /etc/environment ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော  /opt/lampp/bin ဆအဆိုတတင  Path
ကအဆို  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  /etc/environment ကအဆို  အဖြေတွငငင့်ကကညငင့်လအဆိုကင့်  ရငင့်
အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရ အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်.။

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးကအန /opt/lampp/bin ကအဆို အခဆိုလညငင့် ပအဖြေညငင့်စတွကင့်အပကြီးရပငတယင့်။ 

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/
sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/opt/lampp/bin"

ဒကအတအိမောငအရှအိမော  php Command  ကအဆို  ရအဆိုကင့်လအဆိုကင့်တတငအခင  Terminal  က php Command
ရရှအရအိမောအနရအိမောကအဆိုသအရရှအပပကကြီး  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  /etc/environment
ဟအိမော File System Directory ထတကအဖြေအဆိုငင့်ပအဖြေစင့်လအဆို င  Super User အအနနတ င အဖြေတွငငင့်ပပငင့်အရှ ပပငင့်လအဆို င
ရအရှအိမောပအဖြေစင့်တယင့်ဆအဆိုတတငအခမကင့်ကအဆို သတအပပမပင။ ပပငင့်ထအိမောကြီးတတင Environment Variable စတငင့်
သကင့်အရအိမောကင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် စကင့်ကအဆို Restart လဆိုပင့်အပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.apachefriends.org/
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Environment Variable ပပငင့်ဆငင့်သတင့်အရှတင့်ပပကကြီးပပကဆအဆိုရငင့် PHP Code အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  php
Command  ကအနတစင့်ဆငငင့်  Run  နအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  PHP  ဟအိမောလညင့်ကြီး  Scripting
Language တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င Code အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို တစင့်ခငတညင့်ကြီး တနင့်ကြီး Run နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

php script.php

XAMPP  နတ ငအတလူ တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်သတွအိမောကြီးတတင  Apache  နတ င  MySQL Server  အတတွကအဆို
Run လအဆိုရငင့်အတအိမောင အခဆိုလအဆို Command ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမရပငတယင့်။

sudo /opt/lampp/lampp start

start အစအိမောကြီး stop နတ င restart တအဆို ငကအဆိုလညင့်ကြီး လအဆိုအပင့်သလအဆို အစအိမောကြီးထအဆိုကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။ ကမနင့်အခမကင့်အတတွကအဆိုအတအိမောင ဒကအနရအိမောအရှအိမော အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့် - 
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XAMPP  အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး  Web Application  အတတွ  တညင့်အဆအိမောကင့်ပဆိုသအအသကြီးစအတင့်ကအဆို  အလင
လအိမောလအဆိုရငင့်အတအိမောင ကကျွနင့်အတအိမောင့်ရတ င ပထအစအိမောအဆိုပင့်ပအဖြေစင့်တတင  Professional Web Developer
အရှအိမော အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နကကြီးစပင့်ရအိမောစအိမောအဆိုပင့်ဆအဆိုငင့်အတတွအရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွဝယင့်ယလူနအဆိုငင့်သလအဆို၊ ဒကစအိမောအဆိုပင့်ရတ င
အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအရှအိမောပငဝငင့်တတင  ဆကင့်သတွယင့်ရနင့် အခမကင့်အလကင့်အမအိမောကြီးအတအဆိုငင့်ကြီး  ဆကင့်သတွယင့်စဆိုသစအင့်ကြီးနအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

C# (with Mono)
C# ဟအိမော Microsoft .NET Common Language Run-time (CLR) အပခေါ်အရှအိမောအလဆိုပင့်
လဆိုပင့်တတင  Language  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  သလူလညင့်ကြီးပတ  Language  အပပငင့်
လအဆိုအပင့်တတင  Run-time ကအဆိုပင တစင့်ခငတညင့်ကြီးထညငင့် သတွငင့်ကြီးအပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ .NET ဟအိမော
Microsoft  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပပကကြီး  အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  Windows  အပခေါ်အရှအိမောသအိမော အလဆိုပင့်
လဆိုပင့်တတင  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆို ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  .NET  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွကအဆို  Linux  နတ င
အပခအိမောကြီး OS အတတွအရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အအအိမောငင့် ရညင့်ရတွယင့်အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင Mono လအဆို ငအခခေါ်တတင Run-
time နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။

.NET နတ င  Mono ဟအိမော Standard Class အတတွ API အတတွကအဆို စဆိုစညင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင နညင့်ကြီးပညအိမော
Platform  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င  IDE  လအဆို ငအခခေါ်တတင  ပရအဆိုဂရအင့်  Designer  အတတွနတ ငလညင့်ကြီး  တတွတအဖြေကင့်
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အသဆိုသကြီးပပမရအလငရရှအပငတယင့်။  Windows  အရှအိမောဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  Microsoft Visual Studio  လအဆို င
အခခေါ်တတင  IDE  ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး  Linux  အတတွကင့်  MonoDevelop  လအဆို ငအခခေါ်တတင   IDE  ကအဆို
အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအကကအိမောငငင့်  MonoDevelop  ကအဆိုလညင့်ကြီး  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
သငငင့်ပငတယင့်။  MonoDevelop  ကအဆို  Software  Center  (သအဆို ငအဟဆိုတင့်)  apt-get နတ င
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် လအဆိုအပင့်တတင  Dependencies အတတွကအဆိုပင တစင့်ခငတညင့်ကြီး ထညငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီး
အရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င Mono Run-time အရအိမော C# ပင တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အခဆို
လအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install monodevelop

Install လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင MonoDevelop ကအဆို Dash အရှအိမောရရှအိမောအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး C# အပငအဝငင့် အပခအိမောကြီး
.NET CLR Language အတတွနတ င ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ စတငင့်အရကြီးသအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Ruby (via RVM)
Ruby Programming Language ဟအိမော Rails လအဆို ငအခခေါ်တတင Web Application Fram-
ework နတ ငအတလူ တတွတအဖြေကင့်ထငင့်ရရှအိမောကြီးတတင Language တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Ruby
ကအဆို  apt-get နတ င အလတွယင့်တစင့်ကလူ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  Rails အပငအဝငင့်
Ruby  နတ င  ဆကင့်စပင့်နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွက  Version  အရတွကြီးပငတယင့်။ ဥပအအိမော  - Rails 4.1  ကအဆို
Install လဆိုပင့်လအဆိုအပအယငင့် apt-get က ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးတအိမောက Ruby 1.8.x ပအဖြေစင့်အန

MonoDevelop: ASP.NET MVC Project with C#



Ubuntu – Bonus – Creating a Development Environment 305

ရငင့် Rails 4.1 ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆို ငရအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ Rails 4.1 အလဆိုပင့် လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်
Ruby 1.9.2 နတ ငအထကင့် လအဆိုအပင့်လအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကလအဆိုပပဿနအိမော တစင့်ခမအမ ငအကကအိမောငငင့်  Ruby ကအဆို
Ruby  Version  Manager  (RVM)  လအဆို ငအခခေါ်တတင  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်အမအမကြီးကအန  တစင့်ဆငငင့်
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီးက ပအဆိုအအဆိုအဆငင့်အပပအစအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

RVM ကအဆို  Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  curl လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုလအဆိုအပင့်ပငတယင့်။
curl က  wget လအဆိုပတ  အငင့်တအိမောနကင့်ကအန  အဖြေအဆိုငင့်အတတွ  Download  ရယလူအပကြီးနအဆိုငင့်တတင
Command တစင့်ခဆိုပင။ apt-get နတ င curl ကအဆို အရငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။

sudo apt-get install curl

ပပကကြီးအတအိမောငအရှ curl ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး RVM Installation အခဆိုလအဆိုရယလူပပကကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီး Install
လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

curl -sSL https://get.rvm.io | bash

RVM ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးသတွအိမောကြီးတတငအခင စတငင့်အသဆိုသကြီးအပပမခငင့် ဒက  Command  ကအဆို အရငင့်  Run
အပကြီးရပငအသကြီးတယင့်။

source ~/.rvm/scripts/rvm 

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  RVM  ကအနတစင့်ဆငငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆို ငရတတင  Ruby Version  စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို
အခဆိုလအဆို ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

rvm list known 
# MRI Rubies 
[ruby-]1.8.6[-p420] 
[ruby-]1.8.7[-p374] 
[ruby-]1.9.1[-p431]
[ruby-]2.0.0[-p451] 
[ruby-]2.1[.1] 
...

စအိမောရငင့်ကြီးက သအပင့်ရရှညင့်အနလအဆို င  Terminal Screen နတ ငအဆန ငင့် တတငအခင  (q) ကအဆို နရှအပင့်ပပကကြီး ထတွကင့်
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  စအိမောရငင့်ကြီးထတအရှအိမော  အတတွ ငအနရတတင   Ruby  Version  အတတွထတက  နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို
အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။
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rvm install 2.1

Ruby 2.1  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး  Version  နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုကအဆို နရှစင့်သကင့်သလအဆို
တတွတအဖြေကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးတတင  Ruby အတတွထတက အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင
Version ကအဆို use Option နတ င အခဆိုလအဆို အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

rvm use 2.1

အခဆိုအန ruby Command ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး Ruby Code အတတွကအဆို  Run တတငအခင Ruby 2.1
ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  ruby -v လအဆို င  ရအဆိုကင့်ထညငင့်ပပကကြီး
လကင့်ရရှအ အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အနတတင Ruby Version ကအဆို အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ruby -v
ruby 2.1.1p76 (2014-02-24 revision 45161) [x86_64-linux]

Ruby အရှအိမောလညင့်ကြီး Python လအဆိုပတ Interactive Mode ရရှအပငတယင့်။ irb ဆအဆိုတတင Command
ကအနတစင့်ဆငငင့် အခဆိုလအဆို ဝငင့်အရအိမောကင့်ပပကကြီး Ruby Code အတတွကအဆို  Live အရကြီးသအိမောကြီးစအင့်ကြီးသပင့်နအဆိုငင့်
ပငတယင့်။

Ruby နတ ငအတလူ ပအတတတွတအဖြေကင့်သဆိုသကြီးရအလငရရှအတတင gem လအဆို ငအခခေါ်တတင Package Management စနစင့်
တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့်။ apt-get က Ubuntu အတတွကင့် Package အတတွကအဆို Install လဆိုပင့်အပကြီး
နအဆိုငင့်သလအဆိုပတ  gem က  Ruby  အတတွကင့်  Package  အတတွကအဆို  Install  လဆိုပင့်ပခငင့်ကြီး  Update
ပပမလဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးတအဆို ငကအဆို  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးပငတယင့်။  gem ကအဆိုလညင့်ကြီး  RVM  ကအန  တစင့်ဆငငင့်
အခဆိုလအဆို Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Interactive Ruby
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rvm rubygems current

Ruby Gem  အရှအိမောလညင့်ကြီး  Version  အအမအမကြီးအမအမကြီး  ရရှအပငအသကြီးတယင့်။  Ruby Version  အတတွကအဆို
RVM  ကအနတစင့်ဆငငင့်  နရှစင့်သကင့်သလအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်သလအဆိုပတ   Gem Version  အတတွကအဆို
လညင့်ကြီးနရှစင့်သကင့်သလအဆို  အပပအိမောငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။  အအသကြီးစအတင့်ကအဆိုဒကအနရအိမောအရှအိမော  ဆကင့်လကင့်
အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://rvm.io/rubies/rubygems

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  Ruby Library  နတ င  Component  အတတွကအဆို  gem ကအနတစင့်ဆငငင့်  အခဆိုလအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပင တယင့်။

gem install rails -v 4.1.0

Rails Web Application Framework ရတ င Version 4.0.1 ကအဆို gem က Install လဆိုပင့်
အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အအရှနင့်အတအိမောင  gem အရအိမော  rails ကအဆိုပင  apt-get နတ င  တအဆိုကင့်
ရအဆိုကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဒငအပအယငင့်  Version  ပပဿနအိမောအတတွအကကအိမောငငင့်  အခငငင့်ကြီးကအဆိုကင့်ရ
တကင့်လအဆို င  ruby နတ င  gem ကအဆို  RVM  နတ င  Install  လဆိုပင့်ပပကကြီး  rails ကအဆိုအတအိမောင  gem နတ င
Install လဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးက ပအဆိုအအဆို အဆငင့်အပပအစအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

JavaScript (or NodeJS)
JavaScript ဟအိမော အအပခခသအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Web Browser အတတွငင့်ကြီးအရှအိမော အလဆိုပင့်လဆိုပင့်တတင Client-
side Language  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Web Browser  ရရှအရငင့်  Java Script  ရရှအတယင့်လအဆို င
ဆအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် အခဆိုအနအိမောကင့်ပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော JavaScript ကအဆို Browser ထတအရှအိမောသအိမောအက
အပခအိမောကြီးအနရအိမောအတတွအရှအိမောလညင့်ကြီး  အသဆိုသကြီးပပမလအိမောကကပငတယင့်။  ဒကလအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အအအိမောငင့်  အဆအိမောငင့်
ရတွကင့်အပကြီးတအိမောကအတအိမောင NodeJS လအဆို ငအခခေါ်တတငနညင့်ကြီးပညအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

NodeJS  ကအဆိုလညင့်ကြီး  apt-get နတ င  အလတွယင့်တစင့်ကလူ  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်
အခနင့်ကြီး  (၄) အရှအိမောလညင့်ကြီး အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ Ubuntu Official Repo ရတ င သဘအိမောဝက၊
နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆိုကအဆို စအင့်ကြီးသပင့်ပပကကြီး အသခမအိမောအရှ သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော Ubuntu Version နတ င တတွတအဖြေကင့်
အပကြီးတအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  Official  Repo  ထတက  Version  က တစင့်ဆငငင့်အလအိမောကင့်အနအိမောကင့်ကမအလင
ရရှအတကင့်ပငတယင့်။  အန ငစဉင့်သဆိုသကြီးပရအဆိုဂရအင့်အတတွအရှအိမော  ပပဿနအိမောသအပင့်အရရှအအပအယငင့်  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအပခေါ်
နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွနတ င  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ရတတငအနရအိမောအတတွအရှအိမော သအပင့်အဆငင့်အအပပပငဘလူကြီး။ အရရှ ငအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတင

https://rvm.io/rubies/rubygems


Ubuntu – Bonus – Creating a Development Environment 308

တတင  PHP  နတ င  Ruby  တအဆို ငကအဆိုလညင့်ကြီး ဒငအကကအိမောငငင့်ပတ  Official Repo  ကအန ရယလူ ပခငင့်ကြီးအပပမပတ
သကကြီးပခအိမောကြီးနညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးရတ င  အကလူအညကနတ င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးခတငပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  NodeJS  ရတ င
အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး  Version  ကအဆို ရယလူလအဆိုရငင့် အခဆိုလအဆို  PPA အသစင့်တစင့်ခဆိုထညငင့်ပပကကြီး  Install  လဆိုပင့်
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs

ppa:chris-lea/node.js ဆအဆိုတတင  PPA  Channel  အသစင့်တစင့်ခဆိုထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ပပကကြီး
apt-get နတ င nodejs Package ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

NodeJS အရှအိမောလညင့်ကြီး Ruby Gem လအဆိုပတ  Package Manager တစင့်ခဆိုရရှအပငတယင့် npm လအဆို င
အခခေါ်ပငတယင့်။ အစအိမောအစအိမောကထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်တတင  PPA Channel  က  npm ရတ င  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး
Version  ကအဆိုလညင့်ကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးလအဆို င  apt-get နတ ငပတ  အခဆိုလအဆို အလတွယင့်တစင့်ကလူ
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install npm

ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  npm ကအနတစင့်ဆငငင့်  NodeJS Library  အတတွနတ င  Component  အတတွကအဆို
စတငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

npm install -g express

ExpressJS  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Web Application Framework  တစင့်ခဆိုကအဆို  npm က ထညငင့်
သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  JavaScript  နတ င  Web Application  အတတွ စတငင့်တညင့်အဆအိမောကင့်
နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

RVM  လအဆိုအမအမကြီး  Version  Manager  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး  NodeJS  အတတွကင့်  ရရှအပငအသကြီးတယင့်။
NVM  လအဆို ငအခခေါ်ပငတယင့်။  Version  Manager  အတတွရတ င  သအဘအိမောသဘအိမောဝကအဆို  RVM
အအကကအိမောငင့်ကြီးအလငလအိမောစဉင့်က ပအငင့်ခတငအယင့်လအဆို ငယလူဆပငတယင့်။  NVM  အအကကအိမောငင့်ကြီး  အအသကြီးစအတင့်
ကအဆိုအတအိမောင ဒကအနရအိမောအရှအိမော ဆကင့်လကင့်အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://github.com/creationix/nvm

https://github.com/creationix/nvm
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Code Editors and IDE
အခဆိုဆအဆိုရငင့် အဓအက Major Programming Language အတတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနညင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပ
ပပကကြီးသတွအိမောကြီးပငပပက။  ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး  ပရအဆိုဂရအင့်အရကြီးသအိမောကြီးရအိမောအရှအိမော  အသဆိုသကြီးပပမတတင  Code Editor  အတတွ
အအကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးသတွအိမောကြီးပငအယင့်။

Gedit Color Schemes
အခနင့်ကြီး  (၆) အရှအိမော  Gedit  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Ubuntu  နတ ငအတလူ  တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောတတင  Text
Editor ဟအိမော စအိမောအတတွအရကြီးသအိမောကြီးယဆိုသအကပတ ပရအဆိုဂရအင့် Code အတတွပင အရကြီးသအိမောကြီးနအဆိုငင့်အကကအိမောငင့်ကြီး အအဖြေအိမောင့်
ပပခတငပငတယင့်။  Language  အပငငင့်ကြီး  (၁၀၀)  ခန ငင့် အတတွကင့်  Syntax Highlight  နတ င  အပခအိမောကြီး
အအပခခသ Support အတတွပငဝငင့်ပပကကြီးပအဖြေစင့်လအဆို င အတအိမောင့်ယဆိုသပရအဆိုဂရအင့်အတတွအတတွကင့် Gedit ဟအိမော ပပညငင့်စဆိုသ
လဆိုသအလအိမောကင့်ပငတယင့်။ ပအဖြေညငင့်စတွကင့်ခမကင့်အအနနတ င Color Scheme အတတွ Plugin အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး
ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။

Color  Scheme  အတတွပငဝငင့်တတင  Zip  အဖြေအဆိုငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို  ဒက  အနရအိမောအရှအိမော  Download  ရယလူပပကကြီး
Extract လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ပင။

http://eimaung.com/u4urc/gedit-themes.zip

Extract လဆိုပင့်ပပကကြီးတတငအခင ပငဝငင့်လအိမောတတင  install.sh ကအဆို  Terminal အရှအိမော အခဆိုလအဆို  Run အပကြီး
ပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့် Color Scheme (၃၀) ခန ငင့် ကအဆို  Gedit အတတွကင့် ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

./install.sh

Extract  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင  Color Scheme Folder  ထတကအဆို  အရငင့်ဆဆိုသကြီး  cd လဆိုပင့်ထအိမောကြီးအပကြီးအဖြေအဆို င
အတအိမောင လအဆိုပငတယင့်။

install.sh က  အအရှနင့်အတအိမောင  ~/.local/share/gedit Folder  ထတအရှအိမော
styles ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  Folder  တစင့်ခဆိုအဆအိမောကင့်ပပကကြီး  Download  ရရရှအထအိမောကြီးတတင  Color
Schemes အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို အတငဒက Folder ထတအရှအိမော Copy ကလူကြီးယလူအပကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးသအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
တစင့်ပခအိမောကြီးအနရအိမောက  Download  ရယလူထအိမောကြီးတတင  Gedit Color Scheme  အတတွရရှအရငင့်လညင့်ကြီး
~/.local/share/gedit/styles Folder  ထတကအဆို ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  Copy  ကလူကြီးယလူ
အပကြီးပခငင့်ကြီးအအိမောကြီးပအဖြေငငင့်လညင့်ကြီး Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://eimaung.com/u4urc/gedit-themes.zip
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Style အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို Install လဆိုပင့်ပပကကြီးသတွအိမောကြီးရငင့် Edit  Preferences → ကအန အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင
Color Scheme ကအဆို အရတွကြီးခမယင့်သတင့်အရှတင့်နအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အသဆိုသကြီးပပမအနတတင  Editor ရတ င  Color Scheme က အအဖြေအိမောင့်ပပသငငင့်တတင အအရအိမောငင့်အတတွကအဆို သလူ ငအနရအိမော
နတ ငသလူ  လအဆိုကင့်အဖြေကင့်အအအိမောငင့်  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးအရှသအိမော  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွအတတွကင့်  အအရှအိမောကြီးသကင့်သအိမောအရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပပကကြီး  အန ငစဉင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွအတတွကင့်  အပအတကကညငင့်အနရအရှအိမော  ပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့်  ပအငင့်သအိမောအပအယငင့်
အမကင့်စအအစလူကြီးအစတတင အအရအိမောငင့်အတတွပအဖြေစင့်အဖြေအဆို ငလညင့်ကြီး လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။ အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Color Sche-
me အတတွထတက အဆငင့်အပပအယငင့်တစင့်ခဆိုကအဆို အရတွကြီးခမယင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Gedit Styles and Plugins Location

Gedit: Style Preferences
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အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Plugin  အတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  Gedit  အရှအိမော  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး  နအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။
ဥပအအိမော  - Gedit  ကအဆိုပအတင့်လအဆိုကင့်စဉင့်အရှအိမော အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို  အရှတင့်သအိမောကြီးပပကကြီး အနအိမောကင့်တစင့်
ကကအအင့်  Gedit ကအဆို ပပနင့်အဖြေတွငငင့်တတငအခင အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအဖြေတွငငင့်ခတငတတငအဖြေအဆိုငင့်စအိမောရငင့်ကြီးကအဆို အသငငင့်အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးအပကြီးနအဆိုငင့်
တတင  Session Saver လအဆို လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အမအမကြီးဟအိမော အအတအိမောင့်အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။ Gedit  အရှအိမော
အတငဒကလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်  အပငဝငင့်လအဆို င  Plugin  အအနနတ င  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီး  နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို
Save  လဆိုပင့်လအဆိုကင့်စဉင့်အရှအိမော  Code  လအဆိုငင့်ကြီးအတတွရတ ငအနအိမောကင့်အရှအိမော  အအတအိမောင့်တစင့်ဆဝငင့်အနတတင  Empty
Space  အတတွကအဆို  အလအဆိုအအလမအိမောကင့် အဖြေယင့်ထဆိုတင့်အပကြီးတတင  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အမအမကြီးကလညင့်ကြီး အသဆိုသကြီး
ဝငင့်ပငတယင့်။ ပပကကြီးအတအိမောင  တစင့်ခမအမ င  Code  အတတွကအဆို  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရကြီးအနစရအိမော အလအဆိုပတ  Gedit  ကအဆို
အလအဆိုအအလမအိမောကင့်အရကြီးပအဖြေညငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် စကအသထအိမောကြီးနအဆိုငင့်တတင  Snippet  လအဆို လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
အမအမကြီးကလညင့်ကြီး အလဆိုပင့်တတွငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် အအမအိမောကြီးကကကကြီး အအထအိမောကင့်အကလူပပမပငတယင့်။

Gedit Plugins အတတွထတကအခမအမ ငကလအဆို အခဆိုလအဆို အလတွယင့်တစင့်ကလူ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install gedit-plugins

gedit-plugins Package  က  အပကြီးတတင  Plugin  အတတွအပပငင့်  ထပင့်အသပအဖြေညငင့်စတွကင့်လအဆို
အသကြီးတယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး  ဒကအနရအိမောအရှအိမော ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်အရတွကြီးခမယင့် ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit

Install  လဆိုပင့်ပဆိုသကအတအိမောင အစအိမောအစအိမောက  Color Scheme  နတ င  အတလူတလူပငပတ။  Gedit Plugin
Folder ပအဖြေစင့်တတင ~/.local/share/gedit/plugins Folder ထတကအဆို Down-
load ရယလူထအိမောကြီး တတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။ ပပကကြီးရငင့်  Edit  Preferences→
ထတက Plugins Tab အရှအိမော အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Plugins ကအဆို အရတွကြီးခမယင့်ပပကကြီး စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Sublime Text – Packages
ဒကစအိမောအရကြီးသအိမောကြီးအနစဉင့်အရှအိမော  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွအကကအိမောကြီး  လလူကကအမကင့်အအမအိမောကြီးဆဆိုသကြီးလအဆို ငဆအဆိုရအယငင့်  Code
Editor  ကအတအိမောင  Sublime  Text  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  www.sublimetext.com/2 ကအန
Download ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Ubuntu အတတွကင့် .deb Installer နတ ငအပကြီးသလအဆို Archive
အဖြေအဆိုငင့်အအနနတ ငလညင့်ကြီး အပကြီးပငတယင့်။ နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို အရတွကြီးခမယင့်ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Archive အဖြေအဆိုငင့်
ကအတအိမောင  Install  လဆိုပင့်အနစရအိမောအလအဆိုပတ နရှစင့်သကင့်ရအိမောအနရအိမောအရှအိမော Extract လဆိုပင့်ပပကကြီးသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်လအဆို င ပအဆို
အဆငင့်အပပပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Archive အဖြေအဆိုငင့်  (tarball) ကအဆို ရယလူသငငင့်ပငတယင့်။ Extract

http://www.sublimetext.com/2
https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit
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လဆိုပင့်ပပကကြီး sublime_text ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Double-click လဆိုပင့်အဖြေတွငငင့်ပပကကြီး စတငင့်အသဆိုသကြီး ပပမနအဆိုငင့်အရှအိမော
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Sublime Text  ကအဆို  ပဆိုသအရှနင့်အအိမောကြီးပအဖြေငငင့်  /opt Directory  ထတအရှအိမော  Extract
လဆိုပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  တစင့်ပခအိမောကြီးအနရအိမောအရှအိမော  Extract  လဆိုပင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး  သဆိုသကြီးလအဆို ငရအပအယငင့်
Unity  Launcher  Bar ထတအရှအိမောအအဖြေအိမောင့်ပပတတင  Icon  အအရှနင့်တတငပပဿနအိမော  ကကမသရတကင့်ပငတယင့်။
အခဆိုလအဆို ပပငင့်ဆငင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Gedit ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး ဒက Code ကအဆို ကလူကြီးယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးပင - 

[Desktop Entry]
Version=2.0
Type=Application
Name=Sublime Text
GenericName=Text Editor
Comment=Sophisticated text editor for code and prose
Exec=/home/[user]/sublime_text_2/sublime_text %F
Terminal=false
MimeType=text/plain;
Icon=sublime-text
Categories=TextEditor;Development;
Actions=Window;Document;

Exec အနအိမောကင့်က  /home/[user]/sublime_text_2/sublime_text
အနရအိမောအရှအိမော  Extract လဆိုပင့်ထအိမောကြီးတတင အဖြေအဆိုငင့်ရရှအရအိမောအနရအိမောအအရှနင့်နတ င အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုအပင့်ပငတယင့်။
ပပကကြီးရငင့် အတငဒက Code ကအဆို  sublime_text.desktop ဆအဆိုတတငအအညင့်နတ င  Extract လဆိုပင့်
ထအိမောကြီးတတင  Sublime Text Folder  ထတအရှအိမောပတ  သအအင့်ကြီးအပကြီးပပကကြီး  File Permission  အရှအိမောလညင့်ကြီး
Execute ကအဆို သတင့်အရှတင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Sublime Text Editor ကအဆို အဖြေတွငငင့်တတငအခင  Unity
Launcher Bar ထတအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပတတင Icon အရှနင့်သတွအိမောကြီးတအိမောကအဆို အတတွ ငရပငလအအငင့်အယင့်။

Sublime Text  ဟအိမော  Gedit  နတ င  နနှိုငင့်ယရှဉင့်ရငင့် လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ အအမအိမောကြီးကကကကြီးပအဆိုအအဆိုပပညငင့်စဆိုသ
ပငတယင့်။ ဥပအအိမော - အနရအိမောအတလူတတင  Text အတတွကအဆို တစင့်ပပအငင့်ကြီးတတင  Select လဆိုပင့်နအဆိုငင့်တတင  Multi-
select  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပငဝငင့်ပငတယင့်။  အဖြေအဆိုငင့်နရှစင့်ခဆိုသဆိုသကြီးခဆိုကအဆို  တစင့်ပပအမငင့်တညင့်ကြီးပပနအဆိုငင့်တတင
Column  Layout  ပငဝငင့်ပငတယင့်။  Auto-Complete  နတ င  Snippet  လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်
အတတွလညင့်ကြီး  Plugin  အလအဆိုပတ  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ပငဝငင့်ပငတယင့်။  Color Scheme  အတတွလညင့်ကြီး
ထပင့်ထညငင့်အနစရအိမောအလအဆိုပတ  တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်ပငတယင့်။  ဒငနတ င  အအကမနပင့်အသကြီးလအဆို င  ပအဖြေညငင့်စတွကင့်
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွ ထပင့်ထညငင့်ခမငင့်အသကြီးတယင့်ဆအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး Package အအနနတ င ထပင့်ထညငင့်
နအဆိုငင့်ပငအသကြီးတယင့်။
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Sublime Text  အရှအိမော  ထပင့်ထညငင့်လအဆို ငရတတင  Package  စအိမောရငင့်ကြီးနတ င  Package  တစင့်ခဆိုပခငင့်ကြီးစကရတ င
လဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့် အအသကြီးစအတင့်ကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမော အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://sublime.wbond.net/

Package အတတွကအဆို တစင့်ခဆိုခမငင့်ကြီး  Download ရယလူထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို  Package Mana-
ger  ကအန တစင့်ဆငငင့်လညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Package Manager  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပဆိုသ
ကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမော အလငလအိမောနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

https://sublime.wbond.net/installation

JavaScript  Code  အတတွကအဆို  အရကြီးသအိမောကြီးအနစဉင့်အရှအိမော  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  အအရှအိမောကြီးစစင့်အဆကြီးအပကြီးတတင
JSLint, HTML5 နတ င  jQuery အတတွကင့်  Auto-Complete, Code အတတွကအဆို  File Size
အသကြီးသတွအိမောကြီးအအအိမောငင့် ခမမသ ငအပကြီးနအဆိုငင့်တတင  Minifier စသပအဖြေငငင့် အသဆိုသကြီးဝငင့်တတင  Package အတတွ အအမအိမောကြီး
ကကကကြီးရရှအပငတယင့်။  ကကျွနင့်အတအိမောင့်က  Web  Developer  တစင့်အယအိမောကင့်အအဆို င  ကကျွနင့်အတအိမောင့်အသဆိုသကြီးပပမ
အလငရရှအတတင  Web Development  ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Package  အတတွကအဆို  အပပအိမောအနတအိမောပင။ လကင့်အတတွ င
အရှအိမော  သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Language  နတ င  နညင့်ကြီးပညအိမောအလအဆိုကင့်  လအဆိုအပင့်တတင  Package  အတတွကအဆို
အရတွကြီးခမယင့်ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Sublime Text

https://sublime.wbond.net/installation
https://sublime.wbond.net/
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Vim – Advanced Text Editor
Vim  ဟအိမော  Command Line Code Editor တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Menu  အတတွဘအိမောအတတွ
ပငဝငင့်တတင Graphical User Interface နတ င အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်အတအိမောင Gvim လအဆို ငအခခေါ်တတင ပရအဆိုဂရအင့်
ကအဆို  အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  apt-get နတ င  အခဆိုလအဆို  အလတွယင့်တစင့်ကလူ  Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပင
တယင့်။

sudo apt-get install vim-gnome

Gvim ရတ င Package အအညင့်က vim-gnome ပအဖြေစင့်ပပကကြီး Gvim ကအဆို Install လဆိုပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်
Vim  လညင့်ကြီးတစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  သကကြီးပခအိမောကြီးထပင့်ပပကကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအနစရအိမောအလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။

Vim ဟအိမောအလတွနင့်ထလူကြီးပခအိမောကြီးပပကကြီး စတွအင့်ကြီးအဆအိမောငင့်ရညင့်အကအိမောငင့်ကြီးအတွနင့်တတင  Editor  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
ထလူကြီးပခအိမောကြီးလတွနင့်ကြီးတတငအတတွကင့်  သလူ ငကအဆိုကကျွအင့်ကြီးကကျွအင့်ကြီးကမငင့်ကမငင့်  အသဆိုသကြီးပပမတကင့်အဖြေအဆို င  အလငလအိမောရတအိမောက
Programming  Language  တစင့်ခဆိုကအဆို  အလငလအိမောရသအလအိမောကင့်  ခကင့်ခတပပကကြီး  အခမအနင့်အပကြီးရ
တကင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့် ကကျွအင့်ကြီးကမငင့်သတွအိမောကြီးပပကဆအဆိုရငင့် တစင့်ပခအိမောကြီး Code Editor အတတွ လအဆိုကင့်အ
အရှကနအဆိုငင့်တတင  Productivity  ကအဆို  ရရရှအနအဆိုငင့်လအဆို င  အလငလအိမောထအိမောကြီးအယင့်ဆအဆိုရငင့်  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွအတတွကင့်
အကမအမကြီးအမအိမောကြီးအယငင့် အရညင့်အခမငင့်ကြီးတစင့်ရပင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အထလူကြီးသပအဖြေငငင့်  Graphic  User  Interface  အရရှအတတင  Server  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောတစင့်လဆိုသကြီးအပခေါ်အရှအိမော
Code အတတွ အရကြီးသအိမောကြီးစကအသရအဖြေအဆို င ရရှအလအိမောတတငအခင  Vim ကလတွတပပကကြီး အအိမောကြီးကအဆိုကြီးစရအိမောအရရှအအတအိမောငပငဘလူကြီး။
Nano လအဆို  Command Line Editor အတတွက Setting အဖြေအဆိုငင့်အလကြီးအတတွပပငင့်တတငအခင ပပဿ
နအိမော  အရရှအအပအယငင့်  Code  အတတွ  အရကြီးသအိမောကြီးအဖြေအဆို ငတတွကင့်အတအိမောင  Syntax  Highlight  တအဆို င  Line
Number  တအဆို င  Auto-Indent  တအဆို ငလအဆို  အအပခခသလဆိုပင့်အဆအိမောငင့်ခမကင့်အတတွအတအိမောငင့်  အပငဝငင့်လအဆို င
ဘယင့်လအဆိုအရှ အဆငင့်အပပအရှအိမောအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။ ဒငအကကအိမောငငင့် ခကင့်ခတအပအယငင့် အခမအနင့်အပကြီးပပကကြီး အလငလအိမော
ထအိမောကြီးသငငင့်တတင  Editor  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Terminal  ထတအရှအိမော  vim Command
ကအနတစင့်ဆငငင့် စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo vim /etc/environment

/etc/environment အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို  Super  User  အအနနတ င  Vim  Command  Line
Editor  ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး အဖြေတွငငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Gvim  ကအဆို  Install  လဆိုပင့်ထအိမောကြီးရငင့်အတအိမောင
Dash အရှအိမောရရှအိမောအအဖြေတွပပကကြီး အဖြေတွငငင့်လအဆိုကင့်ပင။ အခဆိုလအဆို အတတွ ငရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
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Code  Edit  အလဆိုပင့်လဆိုပင့်ပဆိုသအအလငလအိမောခငင့်  ဒက  .vimrc ဆအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုအရငင့်  Download
လဆိုပင့်ပပကကြီး Home Folder ထတအရှအိမော ထအိမောကြီးအပကြီးပင။

http://eimaung.com/u4urc/.vimrc

Auto Indent, Line Number  စတတင  အအပခခသ  Setting  အတတွကအဆို  အသငငင့်သတင့်အရှတင့်အပကြီး
ထအိမောကြီးတတင Setting အဖြေအဆိုငင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Gvim: sublime_text.desktop

Gvim with Line Numbers

http://eimaung.com/u4urc/.vimrc
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Gvim ကအဆို အနအိမောကင့်တစင့်ကကအအင့် ပပနင့်အဖြေတွငငင့်တတငအခင .vimrc ထတအရှအိမော အသငငင့်အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Setting
အတတွကအဆို   တစင့်ခငတညင့်ကြီး သတင့်အရှတင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ထပင့်သတင့်အရှတင့်အနအဖြေအဆို င  အလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။  Color Scheme  အတတွလညင့်ကြီး  Gvim  နတ ငအတလူ တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်လအိမောပပကကြီး
ပအဖြေစင့်လအဆို င Edit  Color Scheme→  Menu ကအန နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို အရတွကြီးခမယင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

Vim အရှအိမော  Mode သဆိုသကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Insert Mode, Normal Mode  နတ င  Visual Mode
တအဆို ငပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Gvim  ကအဆို  အဖြေတွငငင့်အဖြေတွငငင့်ပခငင့်ကြီးရရရှအအနတအိမောက  Normal  Mode  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Normal Mode  အရှအိမော  Command  အတတွပတ  Run  လအဆို ငရပငတယင့်။ စအိမောအရကြီးလအဆို ငအရပငဘလူကြီး။ စအိမော
အရကြီးလအဆိုရငင့် Insert Mode ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးပပကကြီးအရှ အရကြီးရပငတယင့်။

Insert Mode ကအဆို အပပအိမောငင့်ကြီးတတင Command အအမအမကြီးအမအမကြီး ရရှအပငတယင့်။ အတငဒငအတတွကအတအိမောင i, o,
a  တအဆို ငပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  i  ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  လကင့်ရရှအ  Cursor  အရအိမောကင့်အနတတငစအိမောလဆိုသကြီးအရရှ ငကအန
စပပကကြီး  Edit  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  a  ကအဆိုနရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင လကင့်ရရှအ  Cursor  အရအိမောကင့်အန
တတင စအိမောလဆိုသကြီးရတ င အနအိမောကင့်ကအန စတငင့်  Edit လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ o ကအဆို နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်အတအိမောင
လကင့်ရရှအ  Cursor  အရအိမောကင့်အနတတင  စအိမောအကကအိမောငင့်ကြီးရတ င  အအအိမောကင့်တစင့်အကကအိမောငင့်ကြီးအရှအိမော လအဆိုငင့်ကြီးအသစင့်တစင့်
ခဆိုတအဆိုကြီးပပကကြီး စတငင့်  Edit  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ O အကကကကြီးဆအဆိုရငင့်အတအိမောင အအပခေါ်အရှအိမော လအဆိုငင့်ကြီးအ
သစင့်တစင့်လအဆိုငင့်ကြီးနတ င  စတငင့်  Edit  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပင။  I  အကကကကြီးဆအဆိုရငင့်အတအိမောင လအဆိုငင့်ကြီးရတ င  အရရှ ငဆဆိုသကြီးကအန
စတငင့်  Edit  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပပကကြီး  A  အကကကကြီးဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  လအဆိုငင့်ကြီးရတ င  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးကအန စတငင့်
Edit လဆိုပင့်နအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

i, o, a, I, O, A စတတင Command အတတွထတက နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆိုနရှအပင့်ပပကကြီး Code အတတွ စတငင့်
အရကြီးသအိမောကြီး စကအသနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Insert Mode  ကအနထတွကင့်ပပကကြီး  Normal  Mode ကအဆို
ပပနင့်သတွအိမောကြီးလအဆိုရငင့်အတအိမောင  Esc  ကအဆို  နရှအပင့်အပကြီးရပငတယင့်။  Normal Mode  ပပနင့်အရအိမောကင့်သတွအိမောကြီးတအိမော
နတ င  Keyboard  က ရအဆိုကင့်လအဆိုကင့်သအမကအဆို  စအိမောအအနနတ ငထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမော  အဟဆိုတင့်အတအိမောငပတ
Command အအနနတ င အလဆိုပင့်လဆိုပင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Normal Mode အရှအိမော h, j, k, l တအဆို ငကအဆို သဆိုသကြီးပပကကြီး Cursor ကအဆို Navigate လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ h
က Left  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ j  က Down ပအဖြေစင့်ပပကကြီး  k က Up ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ l  ကအတအိမောင  Right
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  တစင့်ခမအနင့်က  Arrow  Key  အပငတတင  Keyboard  အတတွအရှအိမော  ဒကနညင့်ကြီးနတ ငပတ
Navigate  လဆိုပင့်ခတငရအယင့်ထငင့်ပငတယင့်။ အခဆိုခမအနင့်အရှအိမောအတအိမောင  Keyboard  အရှအိမော  Arrow Key
အတတွ ရရှအတယင့်ဆအဆိုရငင့် Arrow Key အတတွနတ ငပတ သတွအိမောကြီးလအဆို ငလညင့်ကြီး ရပငတယင့်။

Normal Mode ထတအရှအိမော စအိမောအရကြီးလအဆို ငအရအပအယငင့် ရရှအအနတတငစအိမောအတတွကအဆိုအတအိမောင စကအသလအဆို င ရပငတယင့်။



Ubuntu – Bonus – Creating a Development Environment 317

အတငဒကလအဆို စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အရှတင့်သအိမောကြီးသငငင့်တတင Command အတတွကအဆိုအအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

• u – Undo 
• Ctrl+r – Redo 
• y – Copy (yank) 
• yy – Copy Current Line 
• p – Paste 
• d – Delete 
• dd – Delete Current Line (or) Cut Current Line

ဒကနညင့်ကြီးနတ င  Copy, Paste, Undo, Redo လအဆိုသလအဆို အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အပခအိမောကြီးအသဆိုသကြီး
ဝငင့်တတင Navigation Command အတတွလညင့်ကြီး ရရှအပငအသကြီးတယင့်။

• 0 – Zero ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ လအဆိုငင့်ကြီးရတ ငအရရှ ငဆဆိုသကြီးကအဆို သတွအိမောကြီးအဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးပငတယင့်။ 
• ^ – သလူလညင့်ကြီးပတ လအဆိုငင့်ကြီးရတ ငအရရှ ငဆဆိုသကြီးကအဆိုသတွအိမောကြီးအဖြေအဆို ငပငပတ။ 
• $ – လအဆိုငင့်ကြီးအဆဆိုသကြီးကအဆို သတွအိမောကြီးခမငင့်တတငအခင သဆိုသကြီးပငတယင့်။ 
• % –  Matching  Bracket  ကအဆို  သတွအိမောကြီးခမငင့်တတငအခင  သဆိုသကြီးပငတယင့်။  ဥပအအိမော  -

ဝအဆိုကင့်ကတွငင့်ကြီးအအဖြေတွငငင့်အရှအိမော  Cursor ခမပပကကြီး  % နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့် အတငဒကအအဖြေတွငငင့်အတတွကင့် အပအတင့်
ရရှအရအိမော ဝအဆိုကင့်ကတွငင့်ကြီးအပအတင့်ကအဆို အရအိမောကင့်သတွအိမောကြီးအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ 

• :n<enter> –  အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  Colon  ခသပပကကြီး  n အနရအိမောအရှအိမော  သတွအိမောကြီးခမငင့်တတင
လအဆိုငင့်ကြီးနသပငတင့်ကအဆို  ထညငင့်ရပငတယင့်။  <enter>  ဆအဆိုတအိမော ရအဆိုကင့်ထညငင့်အဖြေအဆို ငအဟဆိုတင့်ပငဘလူကြီး။
Keyboard ကအန Enter နရှအပင့်အပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုတယင့်လအဆို င ဆအဆိုလအဆိုတအိမောပင။

• * – Cursor အရအိမောကင့်အနတတငစအိမောလဆိုသကြီးနတ ငတလူတတင အနအိမောကင့်စအိမောလဆိုသကြီးကအဆို သတွအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။
• # – Cursor အရအိမောကင့်အနတတငစအိမောလဆိုသကြီးနတ ငတလူတတင အရရှ ငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆိုသတွအိမောကြီးအပကြီးပငတယင့်။ 

Command  တစင့်ခဆိုကအဆို  တစင့်ကကအအင့်ထကင့်ပအဆိုလဆိုပင့်အစလအဆိုရငင့်  အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  အကကအအင့်အရ  ထညငင့်ပပကကြီး
Run  နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော  -  2dd ဆအဆိုရငင့်  လအဆိုငင့်ကြီးနရှစင့်လအဆိုငင့်ကြီး  အဖြေမကင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။
Command  အတတွကအဆို  တတွတပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  ဥပအအိမော  -  0y$ ဆအဆိုရငင့်၊  (0)
လအဆိုငင့်ကြီးအစကအဆိုသတွအိမောကြီးပင၊  (y)  Copy  ကလူကြီးပင၊  ($)  လအဆိုငင့်ကြီးအဆဆိုသကြီးထအ။  အဓအပပငယင့်ကအတအိမောင  လအဆိုငင့်ကြီး
အစကအန အဆဆိုသကြီးထအ Copy ကလူကြီးပငလအဆို င Command အပကြီးလအဆိုကင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အဖြေတွငငင့်ထအိမောကြီးတတငအဖြေအဆိုငင့်ထတအရှအိမော  Search  လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်  /  သအကသင်္ကေတကအဆိုသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  /  အနအိမောကင့်အရှအိမော
ရရှအိမောလအဆိုတတင စအိမောလဆိုသကြီးကအဆိုထညငင့်ပပကကြီး Enter နရှအပင့်အပကြီးရပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဥပအအိမော -  /hello
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hello ဆအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆို ရရှအိမောအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ n ကအဆို  Find Next အအနနတ ငသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်
ပပကကြီး  N အကကကကြီးကအဆို  Find Previous  အအနနတ ငသဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Search and Replace  ပပမ
လဆိုပင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင အခဆိုလအဆိုပပမလဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

:%s/[search]/[replace]/gc<enter>

အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  Colon အလကြီးခသအပကြီးရပငတယင့်။ [search] အနရအိမောအရှအိမော ရရှအိမောအအဖြေတွလအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆိုအပကြီး
ပပကကြီး [replace] အနရအိမောအရှအိမော အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပကြီးအစလအဆိုတတငစအိမောလဆိုသကြီးကအဆို ထညငင့်အပကြီးရပငတယင့်။ Comm-
and  သဆိုသကြီးရတအိမော ခကင့်တယင့်ထငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး  Edit  Find and Replace  → ကအဆို  သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပင
တယင့်။ ဆကင့်လကင့်ပပကကြီး အဖြေအဆိုငင့် Open, Save Command အတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

• :w<enter> – Save File (Write) 
• :e /path/to/file<enter> –  /path/to/file အနရအိမောအရှအိမော

အဖြေတွငငင့်လအဆိုတတငအဖြေအဆိုငင့်တညင့်ရရှအရအိမော Path အပပညငင့်အစဆိုသထညငင့်ပပကကြီးအဖြေတွငငင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 
• :saveas /path/to/file<enter> – /path/to/file အန

ရအိမောအရှအိမော Path အပပညငင့်အစဆိုသအပကြီးပပကကြီး လကင့်ရရှအအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို သအအင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 
• :q<enter> – Quit 
• :wq<enter> – Save and Quit 
• :q!<enter> – Quit without Save 

အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးတစင့်ခဆိုအအနနတ င Vim ကအန System Command အတတွကအဆို လရှအင့်ကြီး Run နအဆိုငင့်ပဆိုသကအဆို
အရှတင့်သအိမောကြီးသငငင့်ပငတယင့်။

:![command]<enter>

အရရှ ငဆဆိုသကြီးက  Colon နတ င  Exclamation ခသပပကကြီး  Run လအဆိုတတင  Command ကအဆို  [command]
အနရအိမောအရှအိမောထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရပငတယင့်။ ဒကနညင့်ကြီးနတ င Vim ကအန ခတွအိမောစရအိမောအလအဆိုပတ အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Folder
အတတွကအဆိုစကအသတတင Command အတတွ လရှအင့်ကြီး Run နအဆိုငင့်လအဆို င အသဆိုသကြီးဝငင့်ပငတယင့်။

Visual Mode  ကအတအိမောင  Text  အတတွ  Select  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငသဆိုသကြီးတအိမောပင  Normal Mode  အရှအိမော  v
နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Visual Mode  ကအဆိုအရအိမောကင့်ပငတယင့်။  Gvim  အရှအိမောအတအိမောင  Mouse  နတ င  Select
လဆိုပင့်တအိမောက ပအဆိုပအနင့်ပငတယင့်။  Mouse  အရရှအတတငအနရအိမောအတတွအရှအိမော  Text  အတတွ  Select  လဆိုပင့်လအဆိုတတင
အခငအရှသအိမော အသဆိုသကြီးဝငင့်အရှအိမောအအဆို င သကကြီးပခအိမောကြီးအအဖြေအိမောင့်ပပအအနအတအိမောငပငဘလူကြီး။
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အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတငအခမကင့်အတတွကအဆိုအလငလအိမောကကညငင့်ရငင့်  Command အတတွနတ င  Text အတတွကအဆို စကအသနအဆိုငင့်လအဆို င
သဆိုသကြီးတကင့်ရငင့်  အသဆိုသကြီးဝငင့်နအဆိုငင့်တတင  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်အတတွနတ င  Text  Editor  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်အကကအိမောငင့်ကြီး
သတအပပမအအအရှအိမောပင။  အအသကြီးစအတင့်  ဆကင့်လကင့်အလငလအိမောလအဆိုတယင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  ဒက  Article  အတတွ
ကအန စတငင့်အလငလအိမောသငငင့်ပငတယင့်။

http://yannesposito.com/Scratch/en/blog/Learn-Vim-Progressively/
http://blog.interlinked.org/tutorials/vim_tutorial.html

Netbeans IDE
Code Editor  သအိမောအက  Drag & Drop Designer  အတတွ၊  Debugger  အတတွ ပငဝငင့်တတင
IDE အတတွ အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုရငင့်အတအိမောင Netbeans, Eclipse စတတင IDE အတတွကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီး
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

အရရှ ငပအဆိုငင့်ကြီးအရှအိမော အအဖြေအိမောင့်ပပခတငတတင   MonoDevelop  ကလညင့်ကြီး  IDE  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပပကကြီး  C#  နတ င  .NET
နညင့်ကြီးပညအိမောအမအိမောကြီးအတတွကင့်  ရညင့်ရတွယင့်အဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Netbeans  IDE  က
အတအိမောင Java, C/C++, PHP, JavaScript စတတင  Language နတ င နညင့်ကြီးပညအိမော အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို
Support လဆိုပင့်ပငတယင့်။

Netbeans IDE ကအဆို apt-get နတ င အလတွယင့်တစင့်ကလူ Install လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install netbeans

အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Version ကအဆိုလအဆိုခမငင့်ရငင့်အတအိမောင ဒကအနရအိမောအရှအိမော Download ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://netbeans.org/downloads/

ပပဿနအိမောတစင့်ခဆိုအတအိမောင ရရှအပငတယင့်။ ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အထအ Netbeans Website က ပအနင့်အအိမော
နအဆိုငင့်ငသကအန ဝငင့်အရအိမောကင့်အသဆိုသကြီးပပမပခငင့်ကြီးကအဆို ခတွငငင့်အပပမပတ ကန ငင့် သတင့်ထအိမောကြီးပငတယင့်။ Netbeans ကအဆို
အရငင့်က Sun လအဆို င  အခခေါ်တတင အအအရအကနင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးတစင့်ခဆိုက ပအဆိုငင့်ဆအဆိုငင့်ပပကကြီး အအအရအကနင့်အစအဆိုကြီးရ
ရတ င ပအနင့်အအိမောနအဆိုငင့်ငသအပခေါ် စကကြီးပတွအိမောကြီးအရကြီးပအတင့်ဆအဆို ငအလှုအကကအိမောငငင့်  Sun ကလညင့်ကြီး Netbeans Website ကအဆို
ပအနင့်အအိမောနအဆိုငင့်ငသကအန ဝငင့်ခတွငငင့်အပပမပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒငအပအယငင့်  Sun  ကအဆို  Oracle  လအဆို ငအခခေါ်တတင
အနအိမောကင့်လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးတစင့်ခဆိုက  ဝယင့်ယလူလအဆိုကင့်တတငအတတွကင့်  အခဆိုအခငအရှအိမောအတအိမောင  Netbeans  ဟအိမော
Oracle  ပအဆိုငင့်  နညင့်ကြီးပညအိမောတစင့်ခဆို  ပအဖြေစင့်အနပငပပက။  စကကြီးပတွအိမောကြီးအရကြီးပအတင့်ဆအဆို ငအလှုအတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  အအအရအ

http://netbeans.org/downloads/
http://blog.interlinked.org/tutorials/vim_tutorial.html
http://yannesposito.com/Scratch/en/blog/Learn-Vim-Progressively/
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ကနင့် အစအဆိုကြီးရက အတအဆိုငင့်ကြီးအတအိမောတစင့်ခဆိုထအ အပအဖြေအလမအိမောငလအဆိုကင့်လအဆို င အရငင့်က Netbeans နညင့်ကြီးတလူ
ပအနင့်အအိမောနအဆိုငင့်ငသကအန ဝငင့်အရအိမောကင့်ခတွငငင့်အပပမခတငတတင  Website  အတတွက ဝငင့်ခတွငငင့်ပပမလအိမောခတငကကပပက  ပအဖြေစင့်ပင
တယင့်။ ဒငအပအယငင့် Netbeans ကအတအိမောင ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်အထအ ဝငင့်ခတွငငင့်အပပမအသကြီးလအဆို င Down-
load ရယလူလအဆိုရငင့် Your Freedom လအဆို Bypass Proxy Software အတတွရတ င အကလူအညကနတ င
ဝငင့်အရအိမောကင့်အဖြေအဆို င လအဆိုပငတယင့်။ Your Freedom ကအဆို ဒကအနရအိမောအရှအိမော Download ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.your-freedom.net/

စတငင့်အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို င  အတတွကင့်  Your  Freedom User  Account  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီး  တညင့်
အဆအိမောကင့်အပကြီးအဖြေအဆို င လအဆိုပငတယင့်။ Your Freedom Bypass Proxy အကလူအညကနတ င Netbeans
Website ကအဆိုဝငင့်ပပကကြီး Download ကအဆို သတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် အခဆိုလအဆိုအတတွ ငရအရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Java SE, Java EE, C/C++, HTML5 & PHP စသပအဖြေငငင့် နရှစင့်သကင့်ရအိမောကအဆို အရတွကြီးခမယင့်ရ
ယလူနအဆိုငင့်သလအဆို  အအိမောကြီးလဆိုသကြီးပငဝငင့်တတင  Version  ကအဆိုလညင့်ကြီး  ရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ အစအိမောအစအိမောကအပပအိမောခတင
တတင Your Freedom အရအိမော Netbeans ကပင Java အသဆိုသကြီးပပမအဖြေနင့်တကကြီးထအိမောကြီးတတင ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ
ပအဖြေစင့်လအဆို င  စကင့်ထတအရှအိမော  Java Run-time  ကအဆို  OpenJDK  သအဆို ငအဟဆိုတင့်  Oracle JDK  ကအန
တစင့်ဆငငင့်  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီးအဖြေအဆို ငအတအိမောင  လအဆိုပငတယင့်။  အအဆိုငင့်ဒကယအိမောရအအအိမောငင့်  အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးတအိမောပင။
ဒငအတတွ  အလဆိုပင့်ရလှုပင့်တယင့်ထငင့်ရငင့်လညင့်ကြီး  Official  Repo  ထတကအနပတ  apt-get နတ င

netbeans.org/downloads/

http://www.your-freedom.net/
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Install  လဆိုပင့်ယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  apt-get က လအဆိုအပင့်တတင  Dependencies  အတတွကအဆို အလအဆို
အအလမအိမောကင့်  ထညငင့်အပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်လအဆို င  Java Run-time  ရရှအအရရှအလအဆိုကအစစ္စအမအမကြီးကအဆို  ပလူအနအဖြေအဆို င  အလအဆို
အတအိမောငပငဘလူကြီး။ apt-get က လအဆိုအပင့်ရငင့် Java Run-time ကအဆို တစင့်ခငတညင့်ကြီး  ထညငင့်အပကြီး
သတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Eclipse IDE
Eclipse ကအတအိမောင  IDE တစင့်ခဆိုသအိမောအကပတ အပခအိမောကြီး  IDE အတတွရတ င အအပခခသ  Development
Platform  တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီးပငတယင့်။  Eclipse  ကအဆိုလညင့်ကြီး  apt-get နတ င  အခဆိုလအဆို  Install
လဆိုပင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install eclipse

အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီး Version ကအဆို Download ရယလူလအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး ဒကအနရအိမောအရှအိမောရယလူနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

http://www.eclipse.org/downloads/

Eclipse  ရတ င  ထလူကြီးပခအိမောကြီးခမကင့်က အသဆိုသကြီးပပမလအဆိုတတင  Language  နတ င  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွကအဆို  Plugin
အအနနတ င  ထပင့်အသထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Eclipse  ကအဆို  အအပခခသထအိမောကြီးတတင  အပခအိမောကြီး
IDE နတ င Tool အတတွ အအမအိမောကြီးကကကကြီးရရှအပငတယင့်။ အဓအကကမတတင Eclipse Development Tool
အတတွကအဆို Download ရယလူနအဆိုငင့်တတင လအပင့်စအိမောအတတွကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပအပကြီးလအဆိုကင့်ပငတယင့်။

Aptana: http://www.aptana.com/products/studio3
Android: http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
C/C++: http://www.eclipse.org/cdt/
Java: http://www.eclipse.org/jdt/
NodeJS: http://www.nodeclipse.org/
PHP: http://projects.eclipse.org/projects/tools.pdt
Python: http://pydev.org/
Ruby: http://www.easyeclipse.org/site/plugins/rubyeclipse.html
Rails: http://www.aptana.com/products/radrails

Aptana  Studio  ဟအိမော  သကကြီးပခအိမောကြီး  Install  လဆိုပင့်နအဆိုငင့်တတင  IDE  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်သလအဆို  Eclipse
Plugins  အအနနတ ငလညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  JavaScript, PHP, Python,

http://www.aptana.com/products/radrails
http://www.easyeclipse.org/site/plugins/rubyeclipse.html
http://pydev.org/
http://projects.eclipse.org/projects/tools.pdt
http://www.nodeclipse.org/
http://www.eclipse.org/jdt/
http://www.eclipse.org/cdt/
http://developer.android.com/tools/sdk/eclipse-adt.html
http://www.aptana.com/products/studio3
http://www.eclipse.org/downloads/
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Ruby နတ င HTML5 အတတွကင့် လအဆိုအပင့်တတင Support အတတွ ပငဝငင့်လအဆို င အအတအိမောင့်ပပညငင့်စဆိုသတတင IDE
လအဆို င ဆအဆိုနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ 

Android App အတတွအတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင ADT လအဆို ငအခခေါ်တတင Eclipse Pligin ကအဆို အသဆိုသကြီးပပမ
နအဆိုငင့်ပငတယင့်။  C/C++  အတတွကင့်  CDT,  Java  အတတွကင့်  JDT, PHP  အတတွကင့်  PDT  နတ င
Ruby  အတတွကင့်  RDT  တအဆို ငကအဆိုလညင့်ကြီး လအဆိုအပင့်ရငင့်သကကြီးပခအိမောကြီးထညငင့်သတွငင့်ကြီး အသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်ပငတယင့်။
PyDev ကအတအိမောင Python Development အတတွကင့် သကကြီးပခအိမောကြီး IDE သအဆို ငအဟဆိုတင့် Eclipse
Plugin  အအနနတ င  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်တတင  Tool  တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  NodeJS  အတတွကင့်လညင့်ကြီး
Nodeclipse  ဆအဆိုတတင  Plugin  ရရှအပငတယင့်။  Rails  Development  အတတွကင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင
Aptana ကပတ အပကြီးထအိမောကြီးတတင RedRails လအဆို ငအခခေါ်တတင IDE ရရှအပငတယင့်။

အပပအိမောရအယင့်ဆအဆိုရငင့် Development နညင့်ကြီးပညအိမော အအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  Plugins အတတွရတ င အကလူအညကနတ င
Support  လဆိုပင့်အပကြီးနအဆိုငင့်တတင  IDE Platform  တစင့်ခဆိုပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Eclipse  ကအဆို  apt-
get နတ င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုကင့်ရငင့် JDT ကအဆိုပငတစင့်ခငတညင့်ကြီး တတွတအဖြေကင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးသတွအိမောကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။ CDT ကအဆိုလညင့်ကြီး apt-get နတ ငပတ အခဆိုလအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install eclipse-cdt

ကမနင့်  Plugins  အတတွကအဆိုအတအိမောင  Eclipse IDE  ရတ င  Help   Software  Updates  → →
Find and Install Menu  ကအန ရရှအိမောအအဖြေတွထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို သကင့်ဆအဆိုငင့်ရအိမော  Website
ကအန Download လဆိုပင့်ပပကကြီးအတအိမောငလညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်အရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Server Admin Tools
အခဆိုဆအဆိုရငင့်  Source Code Manager အတတွ Programming Language အတတွနတ င  Code
Editor  အတတွ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပပကကြီးပပကအအဆို င  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  Software Application  အတတွ အရကြီးသအိမောကြီး
အဖြေနင့်တကကြီးအဖြေအဆို ငအတတွကင့် အအတအိမောင့်ပပညငင့်စဆိုသအနပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အရကြီးသအိမောကြီးထအိမောကြီးတတငပရအဆိုအတတွကအဆို အအမအိမောကြီးရ
ယလူအသဆိုသကြီးပပမနအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  Server  အတတွအရှအိမော  တငင့်ထအိမောကြီးအပကြီးတတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်
တတင  ပရအဆိုဂရအင့်အတတွပတ  လအဆိုပငအတအိမောငတယင့်။  Server  အရှအိမောရရှအတတင  အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို  စကအသနအဆိုငင့်တတင  FTP
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊ Software Installation နတ င Update အတတွပပမလဆိုပင့်နအဆိုငင့်တတင Remote Admin
ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ၊  အအမအမကြီးအမအမကြီးရရှအပငတယင့်။  Ubuntu  နတ င  တစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောတတင  Tool  အတတွ
ထတက SSH နတ င Nautilus Connect တအဆို ငအအကကအိမောငင့်ကြီးကအဆို အအဖြေအိမောင့်ပပပငအယင့်။
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SSH and SCP
ပထအတစင့်ခဆိုကအတအိမောင  SSH  လအဆို ငအခခေါ်တတင  Secure Shell  ပရအဆိုဂရအင့်ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  SSH  အရှအိမော
Client နတ င Server ဆအဆိုပပကကြီး နရှစင့်အမအမကြီးရရှအပငတယင့်။ Ubuntu နတ ငအတလူ  SSH Client တစင့်ခငတညင့်ကြီး
ပငဝငင့်လအိမောပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  SSH Server  ရရှအတတင  အညင့်သညငင့်  ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောကအဆိုအဆအဆို  ခမအတင့်
ဆကင့်ပပကကြီး  စကအသနအဆိုငင့်ပငတယင့်။  Ubuntu  အရှအိမော  SSH Server  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးလအဆိုရငင့်လညင့်ကြီး အခဆိုလအဆို
အလတွယင့်တစင့်ကလူ ထညငင့်သတွငင့်ကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

sudo apt-get install openssh-server

ကကျွနင့်အတအိမောင့်တအဆို ငက Server  ကအဆို ခမအတင့်ဆကင့်စကအသယဆိုသသကင့်သကင့်ဆအဆိုရငင့်အတအိမောင  SSH Server  ကအဆို
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအနအဖြေအဆို ငအလအဆိုပငဘလူကြီး။  ပငဝငင့်လအိမောပပကကြီးပအဖြေစင့်တတင   Client  နတ ငတငင့်  လဆိုသအလအိမောကင့်ပငတယင့်။
ssh Command ကအဆိုအသဆိုသကြီးပပမပပကကြီး Server ကအဆို အခဆိုလအဆို ခမအတင့်ဆကင့်ဝငင့်အရအိမောကင့်နအဆိုငင့်ပငတယင့်။

ssh user@domain

user အနရအိမောအရှအိမော Username အအရှနင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးအဖြေအဆို ငလအဆိုပပကကြီး domain အနရအိမောအရှအိမော Server
ရတ င IP Address သအဆို ငအဟဆိုတင့် Domain Name ကအဆို ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Username  နတ င  IP/Domain  အရှနင့်တယင့်ဆအဆိုရငင့်  SSH က Password  အတအိမောငင့်ကြီးလအိမောပငလအအငင့်
အယင့်။  Password  အပကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  Server  ကအဆို  ခမအတင့်ဆကင့်အအပပကပအဖြေစင့်လအဆို င  လအဆိုသလအဆို  စတငင့်စကအသ
နအဆိုငင့်ပပက ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ ဒကအနရအိမောအရှအိမော  CLI  နတ င  Vim တအဆို ငက အအရကြီးပငလအိမောပပကပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  SSH
ဟအိမော Command Line Tool တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်တတငအတတွကင့် Server ကအဆိုလညင့်ကြီး CLI နတ ငသအိမော စကအသ
ရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ အခနင့်ကြီး (၁၄) အရှအိမောလညင့်ကြီး အပပအိမောခတငပပကကြီးပအဖြေစင့် ပငတယင့်။ Linux OS တစင့်ခဆိုအရှအိမော
စနစင့်နတ ငပကင့်သကင့်တတင  ကအစစ္စအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို  CLI  နတ ငစကအသနအဆိုငင့်သလအဆို  CLI  နတ ငစကအသပခငင့်ကြီးက GUI  အတတွ
သဆိုသကြီးအနတအိမောထကင့် ပအဆိုအအဆိုထအအရအိမောကင့် အလဆိုပင့်တတွငင့်ပငတယင့်။ ဒငအကကအိမောငငင့်  Linux Server အတတွကအဆို
ခမအတင့်ဆကင့် စကအသအဖြေအဆို ငအတတွကင့်   SSH  က ထအအရအိမောကင့်သလအဆို  အအရပငတတင  စနစင့်တစင့်ခဆိုလညင့်ကြီးပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

SSH  နတ ငတတွတအဖြေကင့်သဆိုသကြီးအလငရရှအတတင  ပရအဆိုဂရအင့်တစင့်ခဆိုကအတအိမောင  SCP  ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  SCP  ကအတအိမောင
Server ထသ အဖြေအဆိုငင့်အတတွအပကြီးပအဆို ငပခငင့်ကြီးနတ င ရယလူပခငင့်ကြီးတအဆို ငကအဆို အဆအိမောငင့်ရတွကင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။

scp file user@domain:/home/user/



Ubuntu – Bonus – Creating a Development Environment 324

scp Command  နတ ငအတလူ အပကြီးပအဆို ငလအဆိုတတင အဖြေအဆိုငင့်အအညင့်ကအဆို   file အနရအိမောအရှအိမော ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီး
ရပငတယင့်။  user နတ င  domain ကအတအိမောင  SSH နတ ငအတလူတလူပငပတ။  Domain  ရတ ငအနအိမောကင့်အရှအိမော
Colon ခသပပကကြီး Server အရှအိမော အဖြေအဆိုငင့်ကအဆိုသအအင့်ကြီးဆညင့်ကြီးရအယငင့် Path ကအဆို တတွတအဖြေကင့်အပကြီးရပငတယင့်။

scp user@domain:/home/user/file ~/Desktop

scp ကအဆိုပတသဆိုသကြီးပပကကြီး Server ကအဖြေအဆိုငင့်ကအဆို ရယလူပခငင့်ကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။ user နတ င domain အနအိမောကင့်
အရှအိမော  Colon  ခသပပကကြီး  Server  အရှအိမောရရှအတတငအဖြေအဆိုငင့်  Path  ကအဆိုအပကြီးရပငတယင့်။ အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးကအန အဖြေအဆိုငင့်ကအဆို
ထအိမောကြီးရရှအအပကြီးရအယငင့် ကအဆိုယငင့်စကင့်ထတက Path ကအဆိုတတွတအဖြေကင့်အပကြီးရပခငင့်ကြီး ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

ဒကနညင့်ကြီးနတ င Server ကအဆိုခမအတင့်ဆကင့်ပပကကြီး စကအသနအဆိုငင့်သလအဆို Server ထသ အဖြေအဆိုငင့်အတတွအပကြီးပအဆို ငပခငင့်ကြီး ရယလူပခငင့်ကြီး
တအဆို ငကအဆို အဆအိမောငင့်ရတွကင့်နအဆိုငင့်အရှအိမော ပအဖြေစင့်ပငတင့်။

Nautilus Connect
Server  အရှအိမောရရှအတတငအဖြေအဆိုငင့်အတတွ စကအသတတငလဆိုပင့်ငနင့်ကြီးကအဆို  GUI  နတ င  အဆအိမောငင့်ရတွကင့်လအဆိုရငင့်အတအိမောင  Nautilus
File Manager ကအဆိုပတ သဆိုသကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ Nautilus အရှအိမော Connect to Server ဆအဆိုတတင လဆိုပင့်
အဆအိမောငင့်ခမကင့်ပငဝငင့်ပငတယင့်။ SSH, FTP, SFTP, SMB စသပအဖြေငငင့် Protocol အအမအမကြီးအမအမကြီးကအဆို
Support လဆိုပင့်ပငတယင့်။

File Manager  ကအဆိုအဖြေတွငငင့်ပပကကြီး  File  Connect to Server...  → ကအဆိုသတွအိမောကြီးလအဆိုကင့်ရငင့်  ပဆိုသအရှအိမောပပ

Nautilus: Connect to Server
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ထအိမောကြီးသလအဆို Connection Box အပခေါ်လအိမောပငလအအငင့်အယင့်။ Server Address အနရအိမောအရှအိမော နအလူနအိမော
အအနနတ င -

ssh://user@domain/var/www

လအဆို င ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ Server ကတွနင့်ပမပျူ တအိမောအရှအိမော FTP Server ထညငင့်သတွငင့်ကြီးထအိမောကြီး
လအဆို င FTP နတ င အသဆိုသကြီးပပမခမအတင့်ဆကင့်လအဆိုရငင့် ssh အနရအိမောအရှအိမော ftp လအဆို င အပပအိမောငင့်ကြီးအပကြီးလအဆိုကင့်ယဆိုသပငပတ။
user နတ င domain ကအတအိမောင SSH တဆိုနင့်ကြီးကလအဆိုပတ Username နတ င Domain (သအဆို ငအဟဆိုတင့်)
IP  အအရှနင့်  နတ င  အစအိမောကြီးထအဆိုကြီးအပကြီးရအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးကအန  သတွအိမောကြီးလအဆိုတတင  Path
ကအဆိုလညင့်ကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီး ထညငင့်အပကြီးနအဆိုငင့်ပငတယင့်။ နအလူနအိမောအရှအိမောအတအိမောင /var/www Directory
ကအဆိုတစင့်ခငတညင့်ကြီး သတွအိမောကြီးခအဆိုငင့်ကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။ Connect  နရှအပင့်လအဆိုကင့်ရငင့်  Nautilus က Server
Password  လအိမောအတအိမောငင့်ကြီးအရှအိမောပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  Password  အပကြီးလအဆိုကင့်လအဆို င  ခမအတင့်ဆကင့်အအသတွအိမောကြီးပပက
ဆအဆိုရငင့်  Server က အဖြေအဆိုငင့်အတတွကအဆို ကအဆိုယငင့်စကင့်ထတက အဖြေအဆိုငင့်အတတွစကအသသကတငသအဆို ငပတ စတငင့်စကအသနအဆိုငင့်ပပကပအဖြေစင့်
ပငတယင့်။

ဒကနညင့်ကြီးနတ င  FTP ပရအဆိုဂရအင့်အတတွ ထပင့်ထညငင့်အနအဖြေအဆို ငအလအဆိုပတ  Ubuntu နတ ငတစင့်ခငတညင့်ကြီးပငဝငင့်လအိမောတတင
Nautilus ကအဆိုသဆိုသကြီးပပကကြီး  Server ကအဖြေအဆိုငင့်အတတွ စကအသပခငင့်ကြီး၊ အဖြေအဆိုငင့်အတတွ Server ထသအပကြီးပအဆို ငပခငင့်ကြီး၊ ရယလူ
ပခငင့်ကြီး လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကအဆို Copy/Paste လဆိုပင့်ယဆိုသနတ င စကအသနအဆိုငင့်အရှအိမောပတပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

Conclusion
Linux  ဆအဆိုတအိမော ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွအသဆိုသကြီးပပမအဖြေအဆို င  ပရအဆိုဂရအင့်အအိမောအတတွကပတ  အဖြေနင့်တကကြီးအပကြီးထအိမောကြီးတတင  OS
တစင့်ခဆိုပအဖြေစင့်လအဆို င  ပရအဆိုဂရအင့်အရကြီးသအိမောကြီးပခငင့်ကြီး  လဆိုပင့်ငနင့်ကြီးအတတွကင့်  အအပခခသလအဆိုအပင့်ခမကင့်အတတွ  အလူလက
တညင့်က အသငငင့်ပငဝငင့်အနပငတယင့်။ 

Development Tool  အတတွကအဆို  အပပအိမောခတငတတငနညင့်ကြီးအတတွအတအဆိုငင့်ကြီး ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်ထပင့်အသ ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
ပပကကြီး  All-in-one  Development  OS  တစင့်ခဆိုကအဆို  Ubuntu  နတ င  အလတွယင့်တစင့်ကလူ  တညင့်
အဆအိမောကင့်ထအိမောကြီးနအဆိုငင့်သလအဆို၊  လအဆိုအပင့်တတင  Package  အတတွကအဆို  တစင့်ခငတညင့်ကြီး  အသငငင့်ထညငင့်သတွငင့်ကြီး
အပကြီးထအိမောကြီးတတင  Development Edition Laptop အတတွလညင့်ကြီး ရရှအပငတယင့်။ ဒကစအိမောအရကြီးအနခမအနင့်
အရှအိမော ထငင့်ရရှအိမောကြီးတအိမောကအတအိမောင Dell XPS Development Edition ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

http://www.dell.com/us/business/p/xps-13-linux/pd

Version Control System နတ င Programming Language အတတွသအိမောအက Virtualbox လအဆို

http://www.dell.com/us/business/p/xps-13-linux/pd
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အအပခခသ Development အအထအိမောကင့်အကလူပပမ Package အတတွ တစင့်ခငတညင့်ကြီး ပငဝငင့်ပငတယင့်။
Linux Kernel  ကအဆိုလညင့်ကြီး  Touchscreen Laptop နတ ငလအဆိုကင့်အဖြေကင့်အအအိမောငင့် ပပငင့်ဆငင့် အတွနင့်ကြီးအသ
ပပကကြီး  ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငတယင့်။  ဒငအပပငင့်  အဆငငင့်ပအငငင့်  Tool  အတတွပအဖြေစင့်တတင  Profiler  နတ င
Cloud Launcher တအဆို ငကအဆိုလညင့်ကြီး တစင့်ခငတညင့်ကြီး ထညငင့်သတွငင့်ကြီးအပကြီးထအိမောကြီးပငအသကြီးတယင့်။

Development OS  တစင့်ခဆိုဆအဆိုတအိမော နညင့်ကြီးပညအိမောအပပအိမောငင့်ကြီးလတအနတအိမောနတ ငအအမ  Package  အတတွ
ထညငင့်သတွငင့်ကြီးပခငင့်ကြီး၊  Update  ပပမလဆိုပင့်ပခငင့်ကြီးတအဆို ငကအဆို  အခမအနင့်နတ ငအအမလဆိုပင့်အနရတကင့်ပငတယင့်။
တစင့်ခမအမ င  အနအိမောကင့်ဆဆိုသကြီးအပခေါ်  နညင့်ကြီးပညအိမောအတတွကအဆိုလညင့်ကြီး  စအင့်ကြီးသပင့်အဆငငင့်အရှအိမောကတညင့်ကြီးက အသဆိုသကြီး
ပပမ နအဆိုငင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့် ကအဆိုယင့်တအဆိုငင့်  Compile ပပမလဆိုပင့်ရတကင့်ပငအသကြီးတယင့်။ Linux OS အတတွအရှအိမော
apt-get လအဆို  Package  Manager  အတတွနတ င  Compile  လဆိုပင့်အဖြေအဆို ငအတတွကင့်  လအဆိုအပင့်တတင
Build  Tool  အတတွက  အသငငင့်ရရှအအနပပကကြီးပအဖြေစင့်ပငတယင့်။  အန ငစဉင့်သဆိုသကြီး  Desktop  အတတွကင့်
တစင့်ပခအိမောကြီး OS အတတွက သဆိုသကြီးရပအဆိုလတွယင့်အကအိမောငင့်ကြီး လတွယင့်နအဆိုငင့်အပအယငင့် Development OS တစင့်ခဆို
တညင့်အဆအိမောကင့် အသဆိုသကြီးပပမရအိမောအရှအိမောအတအိမောင  Linux OS  အတတွက ပအဆိုအအဆိုလတွယင့်ကလူ အဆငင့်အပပအစအရှအိမောပတ
ပအဖြေစင့်ပငတယင့်။

အအိမောကြီးလဆိုသကြီးပတ  ကအဆိုယင့်စအတင့်နရှစင့်ပအဖြေအိမော  ကမနင့်ကြီးအအိမောခမအင့်ကြီးသအိမောကကပငအစအကကအိမောငင့်ကြီး  ဆဆိုအတွနင့်အကအိမောငင့်ကြီးအတအိမောငင့်ကြီး
ရငင့်ကြီး ဒကအနရအိမောအရှအိမောပတ နအဂဆိုသကြီးခမမပင့်လအဆိုကင့်ရပငတယင့်ခငင့်ဗမအိမော။

အအအအအိမောငင့်    
(Fairway Web)

Dell XPS Developer Edition with Ubuntu



ကအမအိမောအနရှသ ငအရှ  Open Source Contributors အမအိမောကြီးအအိမောကြီးလဆိုသကြီးကအဆို

ဤစအိမောအဆိုပင့်ပအဖြေငငင့် ဂငရဝပပမလအဆိုကင့်ပငသညင့်။
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