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ความรูพื้นฐาน
1. Unix เปนระบบปฏิบัติการแบบ Multi User และ Multi Tasking ซึ่ง กลาวคือ ณ เวลาหนึ่งๆ บนระบบ
Unix จะมีผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอรไดมากกวา 1 คนพรอมกัน ทําให Unix มีระบบการจัดการ Permission
และระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
2. ระบบ File System ของ Unix นั้นจะเปนระบบ Single Root คือจะมี Logical Driver เพียง Drive เดียวเทา
นั้น และกรณีมี Harddisk หลายตัวหรือหลาย Partition แตละ Partition จะถูกกําหนดใหเปนเพียง Directory
ยอยของระบบ ซึ่งจะตางกับ DOS/Window ที่เปนระบบ Multiple Root ที่จะแยก Drive / Parition ตามตัว
อักษร เชน A: , C: เปนตน
3. เนื่องจาก Unix เปนระบบปฏิบัติการที่พัฒนาดวยภาษา C ดังนั้นชื่อตางๆ บน Unix จึงมีลักษณะเปน Casesensitive เชน กรณีแฟมขอมูลชื่อ MyFile กับ myfile จะเปนแฟมขอมูลคนละชื่อกัน
4. ระบบ Permission ของ Unix จะแบงเปน 3 ระดับคือ ระดับเจาของ (User หรือ Owner) ระดับกลุม (Group)
และ ระดับบุคคลอื่น (Other) โดยในแตละระดับจะแบงออกเปนสิทธิในการประมวลผล (execute) การอาน
(read) และ การเขียน (write) ทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมใหดูจากคําสั่ง chmod
5. กรณีที่ผูใชกระทําคําสั่งใดผิดพลาดนั้น บน Unix เราสามารถที่จะ Interrupt เพื่อยกเลิกการทํางานของคําสั่ง
หรือโปรแกรมนั้นๆ ไดโดยการกด CTRL + C
6. มาตรฐานของระบบ Keyboard บนเครื่อง Unix บางเครื่องอาจจะแตกตางกับมาตรฐาน Keyboard บนเครื่อง
ที่เราใชอยู ดังนั้นในบางกรณี เชน การ telnet จากเครื่องอื่นเขาสูระบบ Unix เราจึงไมอาจใช Key บางอัน
ตามปกติได เชน backspace ดังนั้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหเราสามารถใช backspace ไดตามปกติจึงตอง
มีการ map key ใหมดวยการเรียกคําสั่ง stty erase [backspace]
คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการแฟมขอมูล
ls
เปนคําสั่งที่ใชสําหรับแสดงแฟมขอมูลของไดเร็กทอรี่ปจจุบัน มากจากคําวา list
โครงสรางคําสั่ง
ls [option]... [file]...
โดย option ที่มักใชกันใน ls คือ
-l จะแสดงผลลัพธแบบ Long Format ซึ่งจะแสดง Permission ของแฟมดวย
ตัวอยาง ls -l
-a จะแสดงแฟมขอมูลทั้งหมด ตัวอยาง ls -a
-F จะแสดง / หลัง Directory และ * หลังแฟมขอมูลที่ execute ได ตัวอยาง ls-F
cp (copy) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับสําเนาแฟมขอมูล
โครงสรางคําสั่ง cp file1 file2
ตัวอยาง cp library.txt library.bak
mv (move) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการยายแฟมขอมูลและ Directory รวมถึงการเปลี่ยนชื่อดวย
โครงสรางคําสั่ง mv source target
ตัวอยาง mv *.txt
mv library.txt old.txt
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rm (remove) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับลบแฟมขอมูล
โครงสรางคําสั่ง
rm [option]... [file]...
option ที่นิยมใชใน rm คือ -r ทําการลบขอมูลใน directory ยอยทั่งหมด
-i โปรแกรมจะถามยืนยันกอนทําการลบ
-f โปรแกรมจะลบขอมูลทันที โดยไมถามยืนยันกอน
ตัวอยาง
rm –tempfile.txt
คําสั่งเกี่ยวกับการจัดการ Directory / Folder
mkdir (make directory) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการสราง directory
โครงสรางคําสั่ง
mkdir [option]... [file]...
option ที่ใชใน mkdir คือ
-m จะทําการกําหนด Permissioin (ใหดูคําสั่ง chmod เพิ่มเติม)
-p จะทําการสราง Parent Directory ใหดวยกรณีที่ยังไมมีการระบุ
directory ในที่นี้อาจเปน relative หรือ absolute path ก็ได
ตัวอยาง
mddir Unixstuff
rmdir (remove directory) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการลบ directory
โครงสรางคําสั่ง
rmdir [option]... [file]...
option ที่ใชใน mkdir คือ -p จะทําการลบ Child และ Parent Directory ตามลําดับ
directory ในที่นี้อาจเปน relative หรือ absolute path ก็ได
ตัวอยาง
rmdir /home
cd (change directory) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับเปลี่ยน directory ปจจุบัน
โครงสรางคําสั่ง cd directory
ตัวอยาง cd unixstuff
cd ~ (เปนการเขาสู home directory)
cd - (เปนการยกเลิกคําสั่ง cd ครั้งกอน)
cd .. (เปนการออกจาก directory 1 ชั้น)
ขอควรระวัง : คําสั่ง cd บน UNIX จะตองมีเวนวรรคเสมอ
pwd (print work directory) เปนคําสั่งที่ใชสําหรับแสดง Directory ปจจุบัน
โครงสรางคําสั่ง pwd
file บนระบบ DOS/Windows นั้น ประเภทของแฟมขอมูลจะถูกระบุดวยนามสกุล แตใน UNIX จะไมมีนาม
สกุลเพื่อใชระบุประเภทของแฟมขอมูล ดังนั้นการหาประเภทของแฟมขอมูลจะดูจาก Context ภายในของแฟม ซึ่ง
คําสั่ง file จะทําการอาน Content และบอกประเภทของแฟมขอมูลนั้นๆ
โครงสรางคําสั่ง
file [option]... file
ตัวอยาง
file library.doc
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find เปนคําสั่งที่ใชสําหรับคนหาแฟมขอมูล
โครงสรางคําสั่ง find [path].. expression
ลักษณะของ expression เชน
-name [pattern] เพื่อใชหาชื่อ file ตาม pattern ที่ระบุ
-perm [+-] mode เพื่อใชหา file ตาม mode ที่ตองการ
-user NAME หา file ที่เปนของ user ชื่อ NAME
-group NAME หา file ที่เปนของ group ชื่อ NAME
ตัวอยาง find -name *.doc
คําสั่งเกี่ยวกับการดู และ แกไขขอมูลในแฟมขอมูล
cat (concatinate) ใชสําหรับดูขอมูลภายในแฟมขอมูล หรือ Standard Input และแสดงผลออกมาทาง Standard
Output
โครงสรางคําสั่ง cat [optioin]... [file]
option ที่นิยมใชใน cat คือ
-n เพื่อทําการแสดงเลขบรรทัด
ตัวอยาง
cat data.txt
cat file1.txt file2.txt > file3.txt (นําขอมูลใน file1.txt และ file2.txt มาตอกัน แลวเก็บไวใน file3.txt)
more คําสั่ง cat ไมเหมาะกับการดูขอมูลที่มีความยาวมากๆ ถาตองการดูขอมูลในหนาตอไปตองใชคําสั่ง more
เพื่อชวยใหสามารถดูขอมูลที่มีขนาดยาวไดเปนชวงๆ
โครงสรางคําสั่ง more file ภายในโปรแกรม more จะมีคําสั่งเพื่อใชงาน ดังนี้
= แสดงเลขบรรทัด
q ออกจากโปรแกรม
<space> เลื่อนไปยังหนาถัดไป
<enter> เลื่อนไปยังบรรทัดถัดไป
h แสดง help
ตัวอยาง more data.txt
less เปนการพัฒนาคําสั่ง more ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก more จะไมสามารถดูขอมูลยอนหลังได less จึง
เปนปรับปรุงและเพิ่มเติมเงื่อนไขบางอยางให more
โครงสรางคําสั่ง less file
ตัวอยาง less data.txt
head จะแสดงสวนหัวของแฟมขอมูล ตามจํานวนบรรทัดที่ตองการ
โครงสรางคําสั่ง head [option] file
option ที่นิยมใชใน head คือ
-n เพื่อทําการระบุบรรทัดที่ตองการ (หากไมระบุจะเปน 10 บรรทัด)
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head -n 10 data.txt
tail แสดงสวนทายของแฟมขอมูล ตามจํานวนบรรทัดที่ตองการ
โครงสรางคําสั่ง tail [option] file
option ที่นิยมใชใน tail คือ
-n เพื่อทําการระบุบรรทัดที่ตองการ (หากไมระบุจะเปน 10 บรรทัด)
-c เพื่อระบุจํานวน byte
ตัวอยาง
tail library.txt
tail -n 10 data.txt
คําสั่งเกี่ยวกับผูใช และ การสื่อสาร
whoamiใชเพื่อแสดงวาผูใชซึ่ง login เขาสูระบบนั้น (ตัวเราเอง) login ดวยชื่ออะไร
โครงสรางคําสั่ง
whoami หรือ who am i (บน SUN OS หรือ UNIX บางตัวเทานั้น)
who ใชเพื่อแสดงวามีผูใชใดบางที่กําลังทํางานอยูบนระบบ
โครงสรางคําสั่ง
who
finger ใชสําหรับแสดงรายละเอียดของผูใช
โครงสรางคําสั่ง
finger [user@host] หรือ
finger [@host]
กรณีไมระบุชื่อ finger จะแสดงรายละเอียดของ User ที่กําลัง logon อยูบนเครื่องนั้นๆ ทั้งหมด ซึ่งหากไมระบุ host
ดวย โปรแกรมจะถือวาหมายถึงเครื่องปจจุบัน
finger @student.netserv.chula.ac.th
แหลงขอมูลเพิ่มเติม : man finger
talk ใชสําหรับการพูดคุยระหวางผูใชดวยกันบนระบบ ซึ่งผูใชทั้งทั้ง 2 ฝายจะตองพิมพคําสั่ง Talk ถึงกันกอน
จึงจะเริ่มการสนทนาได
โครงสรางคําสั่ง
talk user[@host] [tty]
กรณีไมระบุ host โปรแกรมจะถือวาหมายถึงเครื่องปจจุบัน (นอกจากนี้ยังมีคําสั่ง ytalk ซึ่งสามารถพูดคุยไดพรอม
กันมากกวา 2 คน) ซึงบางกรณีเราอาจจะตองระบุ tty ดวยหากมีผูใช Log in เขาสูระบบดวยชื่อเดียวกันมากกวา 1
หนาจอ
ตัวอยาง
talk vduangna@pioneer.netserv.chula.ac.th
write จะใชเพื่อการสงขอมูลทางเดียวจากผูเขียนไปถึงผูรับบนเครื่องเดียวกันเทานั้น
โครงสรางคําสั่ง write user [tty]
เมื่อมีการพิมพคําสั่ง write ผูใชจะเห็นขอความซึ่งจะแสดงวาขอความดังกลาวถูกสงมาโดยใคร ซึ่งหากผูรับตองการ
ตอบกลับ ก็จะตองใชคําสั่ง write เชนกัน เมื่อพิมพเสร็จแลวใหพิมพตัวอักษร EOF หรือ กด CTRL+C เพื่อเปนการ
interrupt ทั้งนี้ขอความที่พิมพหลังจาก write จะถูกสงหลังจากการกด Enter เทานั้น
ตัวอยาง write duangnate
mesg จะใชเพื่อควบคุมวาผูอื่นมีสิทธิที่จะสงขอความ write ถึงเราหรือไม
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โครงสรางคําสั่ง mesg [y | n]
โดย option มีความหมายคือ
y - หมายถึงผูอื่นมีสิทธิที่จะสงขอความถึงเรา
n - หมายถึงผูอื่นมีไมสิทธิที่จะสงขอความถึงเรา
ตัวอยาง
mesg y
mesg n
คําสั่งทั่วไป / อื่นๆ
man(manual) เพื่อใชแสดงรายละเอียดขอมูลของคําสั่ง หรือ วิธีการใชแฟมขอมูลตางๆ
โครงสรางคําสั่ง
man [section]... manpage
โดย section ตางๆ ของ manpage คือ
1 จะเปน User Command
2 จะเปน System Calls
3 จะเปน Sub Routines
4 จะเปน Devices
5 จะเปน File Format
ตัวอยาง
man printf
man 1 ls
tar ใชเพื่อการ backup และ restore file ทั้งนี้การ tar จะเก็บทั้งโครงสราง directory และ file permission ดวย
(เหมาะสําหรับการเคลื่อนยาย หรือแจกจายโปรแกรมบนระบบ UNIX) มาจากคําวา tape archive
โครงสรางคําสั่ง
tar [option]... [file]...
option ที่นิยมใชใน tar คือ
-c ทําการสรางใหม (backup)
-t แสดงรายชื่อแฟมขอมูลในแฟมที่ backup ไว
-v ตรวจสอบความถูกตองของการประมวลผล
-f ผลลัพธของมาที่ file
-x ทําการ restore
ตัวอยาง
tar -cvf mybackup.tar /home/*
tar -tf mybackup.tar
tar -xvf mybackup.tar
alias เพื่อกําหนด macro ใหใชคําสั่งไดสะดวกมากขึ้น (แบบเดียวกันกับการกําหนด macro ดวย doskey)
โครงสรางคําสั่ง
alias macroname='command'
ตัวอยาง
alias ll='ls -F -l'
echo แสดงขอความออกทาง standard output
โครงสรางคําสั่ง echo [option]... msg

Chapter 8
Operating Systems UNIX

option ที่นิยมใชใน echo คือ
-n ไมตองขึ้นบรรทัดใหม
ตัวอยาง
echo -n "Hello"
echo "Hi.."
free แสดงหนวยความจําที่เหลืออยูบนระบบ
โครงสรางคําสั่ง free [-b|-k|-m]
option ที่ใชใน free คือ
-b แสดงผลลัพธเปนหนวย byte
-k แสดงผลลัพธเปนหนวย kilobyte
-m แสดงผลลัพธเปนหนวย megabyte
ตัวอยาง
free
free –b
free –k
sort ใชเพื่อทําการจัดเรียงขอมูลในแฟมตามลําดับ (ทั้งนี้จะถือวาขอมูลแตละบรรทัดเปน 1 record และจะใช
field แรกเปน key)
โครงสรางคําสั่ง
sort [option] file
ตัวอยาง
sort data.txt
วัน เวลา และปฏิทิน
date
cal
cal 2004
cal 2004 | more
การใช basic calculator
bc
ใสตัวเลขที่ตองการคํานวณ ถาตองการออกจากระบบใหใชคําสั่ง quit

