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### ### Unix Unix เบื้องตนเบื้องตน    ######



วตัถปุระสงคการเรยีนรูวตัถปุระสงคการเรยีนรู

• เพื่อใหรูจักสวนประกอบของระบบปฏิบัติการ Unix

• เพื่อใหสามารถนําระบบปฏิบัติการ Unix ไปใชใน
การทํางานได



บทนําบทนํา

• เกีย่วกับระบบปฏิบัติการ Unix เบื้องตน

• คําสัง่ Unix เบื้องตน



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน

 ระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ  = OPERATING SYSTEM (OS)

Unix

• เปนโปรแกรม OS ชนิดหนึ่ง

• คิดคนมานานแลว แตยังเปนที่นิยมใชกันมากในปจจบุัน
โดยเฉพาะในระบบพื้นฐานของอนิเตอรเน็ต

• มีความคลองตัวสงู 

• สามารถใชไดกบัเครื่องคอมพิวเตอรหลายชนดิ



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน

คุณลักษณะของ Unix 

• Mutiuser ใชงานรวมกันไดหลายคน

• Mutitasking ใชงานหลายงานในขณะเดียวกัน

• ผูใชสามารถดัดแปลง หรือเพิ่มคําสั่งใน Unix ดวยตนเอง 

• มีเสถียรภาพของระบบสงู 



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน  ((ตอตอ))

สวนประกอบสวนประกอบ



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน  ((ตอตอ))
Kernel
เป นส วนของ Unix ทีท่ําหน าที่ 

จัดการ Hardware ของคอมพิวเตอร 
เช น จอภาพ  แป นพิมพ CPU  เครื่องพิมพ
CD ROM ฯลฯ

Unix Kernel Programes ยี่หออืน่ๆ 

– Unix System 

– V BSD Unix ฯลฯ



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน  ((ตอตอ))
Shell
ทําหน าที่ติดตอระหวางผูใชกับ Kernel 

รับคาํสัง่จากผูใช ทาง keyboard หรอื 
mouse แลวแปลเปนภาษาทีเ่ครือ่งเขาใจ 
และทาํงานตามคาํสัง่ของผูใช

Shell  มหีลายยีห่อ นยิมใชมากที่สดุ คือ
– Bourne Shell (Steven Bourne คิดคน )
– C shell (Bill Joy คิดคน ปจจบุัน Bill Joy ทํางานใหกับบริษัท 

Sun Microsystems เขาเปนผูรวมกอตั้งบริษัทคนหนึง่ดวย)
– Korn shell  นาํเอาขอดีของ Bourne และ C shell มารวมกัน 



ระบบปฏบิตัิการระบบปฏบิตัิการ  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน  ((ตอตอ))
สัญลกัษณ Prompt ทีใ่ช

– Bourne Shell  $
(Login ครั้งแรก จะเขาสู Bourne shell)

– C shell %
(พิมพ csh เพื่อเขาสู C shell)

– Korn shell $ Korn shell
(พิมพ ksh เพื่อเขาสู Korn shell)



1. mkdir สราง directory/subdirectory ไวเก็บ file

2. rmdir ลบ directory หรอื subdirectory 

3. cp ทาํสําเนาหรือ copy ขอมูล 

4. mv การยาย หรอื move file

5. rm ลบขอมูล ถาตองการลบ directory ใช rmdir
6. cat ใชดูข อมูลที่อยูภายใน file

7. more ดูหรอืแสดงข อมูลทีล่ะ 1 หน าจอ โดยสามารถทีจ่ะดูขอมูลตอไปได
โดยใหแสดงตอไปทลีะบรรทดั หรอืทลีะหนาจอกไ็ด

8. df แสดงพืน้ทีท่ีใ่ชงาน และ path ที ่mount point ของระบบทั้งหมด

9. ping ตรวจสอบ IP หรอืเครือ่งอืน่ๆ วายังคงสามารถติดต อกับ IP หรือ

เครือ่งดังกลาวได หรอืไม
10.grep คนหาข อความ หรอืคําทีต่องการ 

คําสัง่ Unix 
เบือ้งตน



คาํสัง่การใชงานคาํสัง่การใชงาน  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน

การการ  key key คาํสั่งคาํสั่ง  Unix Unix 

ให key คาํสั่งดวยตวัเลก็ทัง้หมด



1. คาํสั่ง mkdir

วัตถุประสงค  ใชในการสร าง directory หรือ subdirectory ไวเก็บ file

หลายๆ file หรือ subdirectory หลายๆ subdirectory ซอนๆ กันอยู

ภายในนั้น

รูปแบบคําสั่ง

$ mkdir dirname

(dirname = ชือ่ subdirectory ที่ตองการสร าง เชน data1)

ตย. $ mkdir data1



2. คาํสั่ง rmdir

วัตถุประสงค  ใชลบ directory หรือ subdirectory ที่ใชเก็บ file หลายๆ file 

หรือ subdirectory หลายๆ subdirectory ที่ซอนๆ กันอยูภายในนั้น

รูปแบบคําสั่ง

$ rmdir dirname

(dirname = ชื่อ subdirectory ที่ต องการลบ เช น data1)

ตย. $ rmdir data1



3. คาํสั่ง cp

วัตถุประสงค ใชทําสําเนาหรือ copy ข อมูล ซึ่งสามารถจะทําการสําเนาจากที

หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่งไดดวย

รูปแบบคําสั่ง

$ cp file1 file2

(ให ทําเสานําหรือ copy ข อมูล file1 ไปเป นข อมูล file2)

ตย. $ cp index.html default.html
(ใหทําสําเนาหรอื copy ขอมูลชื่อ index.html ไปเป นข อมูลชื่อ defualt.html)



4. คาํสั่ง mv

วัตถุประสงค ใชในการย าย หรือ move file จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และยัง

สามารถที่จะใชเปนคําสั่งในการเปลี่ยนชื่อ file ไดดวย

รูปแบบคําสั่ง 1 $ mv file1 file2

(ให ยาย  ข อมูล file1 ไปเป นข อมูล file2)

รูปแบบคําสั่ง 2 $ mv directory1 file1 directory2 file2

(ให ยายข อมูลที่ directory และ file ต นทางไปที่ directory และ fileปลายทาง)



4. คาํสั่ง mv (ตอ)

รูปแบบคําสั่ง 1 $ mv file1 file2

ตย.1 $ mv index.html default.html
(ให ย ายข อมูลชื่อ index.html ไปเปนข อมูลชื่อ default.html)



4. คาํสั่ง mv (ตอ)

รูปแบบคําสั่ง 2 $ mv directory1 file1 directory2 file2

ตย.2

$ mv /home/user/passkorn/index.html

/home/user/passkorn/data1/index.html
(ให ยายข อมูล index.html ที่อยูภายใต  directory passkorn ภายใต  directory 

user และภายใต  directoryhome ไปที่ directory passkorn ภายใต  directory 

user ภายใต  directoryhome ภายใต  directory data1)



5. คาํสั่ง rm

วัตถุประสงค   ใชลบข อมูล และถาตองการลบ directory ซึ่งเปน directory 

วางๆ นั้นก็สามารถทําไดโดยการใชคําสั่ง rmdir

รูปแบบคําสั่ง 1

$ rm file1
(ให ลบข อมูล file1)

รูปแบบคําสั่ง 2

$ rmdir directory1

(ให ลบ directory1)



5. คาํสั่ง rm (ตอ)

วัตถุประสงค   ใชลบข อมูล และถาตองการลบ directory ซึ่งเปน directory 

วางๆ นั้นก็สามารถทําไดโดยการใชคําสั่ง rmdir

รูปแบบคําสั่ง 1

$ rm file1 (ให ลบข อมูล file1) เช น

ตย.1 $ rm default.html 
(ให ลบข อมูล default.html)



5. คาํสั่ง rm (ตอ)

วัตถุประสงค   ใชลบข อมูล และถาตองการลบ directory ซึ่งเปน directory 

วางๆ นั้นก็สามารถทําไดโดยการใชคําสั่ง rmdir

รูปแบบคําสั่ง 2

$ rmdir directory1 (ให ลบ directory1) เช น

ตย.2 $ rmdir default
(ให ลบ directory ที่ชิ่อ default)



6. คาํสั่ง cat

วัตถุประสงค  ใช ดูหรือแสดงข อมูลที่อยูภายใน file  โดยจะแสดงขอมูล

ออกมาทั้งหมดโดยไมมีการ break ขอมูลเลยจนกวาจะจบ file นั้น

รูปแบบคําสั่ง

$ cat file1 (ให แสดงข อมูล file1) เช น

ตย. $ cat default.html
(ให แสดงข อมูล default.html )



7. คาํสั่ง more

วัตถุประสงค  ใช ดูหรือแสดงข อมูลทีละ 1 หน าจอ โดยสามารถที่จะดูขอมูล

ตอไปไดโดยใหแสดงตอไปทีละบรรทัด หรือทีละหนาจอก็ได

รูปแบบคําสั่ง

$ more file1

(ให แสดงข อมูล file1 ทีละ 1 หนาจอ) เช น

ตย. $ more default.html
(ให แสดงข อมูล default.html ทีละ 1 หนาจอ)



8. คาํสั่ง df

วัตถุประสงค  ใช แสดงพื้นที่ที่ใช งาน และ path 

ที่ mount point ของระบบทั้งหมด

รูปแบบคําสั่ง

$ df -option

(ให แสดงข อมูลพื้นที่) เช น

ตย. $ df -k
(ให แสดงข อมูลพื้นที่ โดยแสดงหน วยเป น KiloByte)



9. คาํสั่ง ping

วัตถุประสงค  ใช ตรวจสอบ IP หรือเครื่องอื่นๆ ว ายังคงสามารถติดต อกับ IP 

หรือเครื่องดังกลาวได อยูหรือไม

รูปแบบคําสั่ง

$ ping IP or Hostname (ใช ตรวจเช็ค IP หรือ Hostname) เช น

ตย. $ ping 192.168.2.45
(ให ตรวจเช็คที่ IP 192.168.2.45)

ถา IP หรือเครื่องดังกลาวยังสามารถติดตอไดอยู ระบบจะตองตอบกลับมา

วา “alive”



10. คาํสั่ง grep

วัตถุประสงค  ใช ค นหา ข อความหรือคําที่ตองการ  โดยสามารถระบุรูปแบบใน
การค นหาไดตามที่ตองการโดยใช option เปนตัวกําหนดการคนหา

รูปแบบคําสั่ง

$ grep ข อความ Filename (ใช ค นหาข อความจาก Filename) เช น

ตย. $ grep test Readme.txt
(ให ค นหาข อความ “test” จากไฟล ชื่อ Readme.txt)

$ grep –i erro /var/adm/messages

(ใส  option –i เป นตัวกําหนดว าไม ต องสนใจว าเป นตัวอักษรใหญ หรือตัวอักษร
เล็ก สําหรับการคนหา )



คําสัง่การใชงานคําสัง่การใชงาน  Unix Unix เบือ้งตนเบือ้งตน

สวนคาํสัง่อืน่ นอกเหนอืจากนี้  

หาศึกษาเพิ่มเติมไดในระบบปฏิบตัิการ Unix  
โดยพิมพคําสั่ง  

# man command-name

(ระบชุื่อคําสั่ง)

ซึ่งจะมีรายละเอยีดของคําสั่งและรูปแบบการ
ใชงานอธบิายอยูใน online help ดังกลาวนั้น

ตย. # man is



ถามขอสงสยัถามขอสงสยั  หรอืปญหาที่อยากรูเพิม่เตมิหรอืปญหาที่อยากรูเพิม่เตมิ



THANK YOU for Trainning Course THANK YOU for Trainning Course ……

@@@ THE END @@@@@@ THE END @@@


