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unix เบื้องตน
1. Unix OS
เปนโปรแกรมจัดการระบบงาน (Operating System) ในเครือขายคอมพิวเตอร
ระบบหนึ่ง ถึงแมวาระบบ Unix จะคิดคนมานานแลว แตยังเปนที่นิยมใชกันมากมาจนถึง
ปจจุบัน โดยเฉพาะระบบ พื้นฐานของอินเตอรเนต เนื่องจากมีความคลองตัวสูง ตลอดจน
สามารถใชไดกับเครื่องคอมพิวเตอรหลายชนิด นอกจากนั้น Unix ยังเปนระบบ ใชใน
ลักษณะผูใชรวมกันหลายคน
(Mutiuser)
และงานหลายงานในขณะเดียวกัน
(Mutitasking) ผูใชสามารถดัดแปลง หรือเพิ่มคําสั่งใน Unix ดวยตนเองเพื่อความสะดวก
ได ในปจจุบันพบวาระบบ Unix เริ่มมีการใชงานกันมากขึ้น เนื่องจากความเสถียรภาพของ
ระบบที่มีสูง
2. Kernel
Kernel เปนสวนของ Unix ที่ทําหนาที่จัดการ Hardware ตางๆของคอมพิวเตอร
เชน จอภาพ แปนพิมพ CPU เครื่องพิมพ CD ROM ฯลฯ
ในปจจุบันจะพบวามี Unix Kernel Programes ผลิตออกมาหลายบริษัทดวยกัน
เชน Unix System V , BSD Unix ฯลฯ
3. Shell
โดยปกติผูใชจะไมสามารถติดตอหรือใช Unix Kernel โดยตรง แตจะมี software
ที่เปนตัวตีความหมายคําสั่งของผูใชใหกับ Unix Kernael อีกทีหนึ่ง ดังภาพ
Software
ที่ทําหนาที่นี้เรียก
โดยทั่วไปวา "Shell" เชนกันก็จะมี
ผูผลิต Shell ขึ้นมาอยางมากมาย แต
ที่นิยมใชงานมากที่สุดคือ "Bourne
Shell" ซึ่งถูกเรียกตามผูคิด คนแรกก็
คือ Steven Bourne จะสามารถ
สังเกตไดโดยเครื่องคอมพิวเตอรที่อยู
ใน Bourne Shell จะมี "พรอม"
(prompt) เปน $ "C shell" เปน shell
ที่นิยมใชกันมากเชนกัน โดยผูเขียน
คนแรก ก็คือ Bill Joy (เปนคนเขียน vi
บนยูนิกซดวยเชนกัน) ปจจุบัน Bill
Joy ทํางาน ใหกับบริษัท Sun
Microsystems (เขาเปนผูรวมกอตั้ง
บริษัทคนหนึ่งดวย) "C shell" จะมี
เครื่องหมาย prompt เปน % และยังมี "Korn shell" มี prompt เปน $ Korn shell เปน
การนําเอาขอดีของ Bourne และ C shell มารวมกัน ถาจะเขาสู C shell ใหพิมพ csh ถา
จะเขาสู Korn shell ใหพิมพ ksh สวนใหญเมื่อผูใช login ระบบเขามามักจะเปน Bourne
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คําสั่ง unix เบื้องตน
คําสั่งในสวนของ login ls cd pwd จะไมขอกลาวในที่นี้ เพราะไดกลาวไปแลว
ในสวนของ บทเรียน Telnet และ unix เบื้องตน จะขอกลาวในสวนของคําสั่งที่ผูใชควรรู
และจําเปนที่จะตองใชงาน ไดแก คําสั่ง mkdir , rmdir , cp , mv , rm , cat , more

1. คําสั่ง mkdir
เปนคําสั่งสราง subdirectory กอนอื่นเรามาดู โครงสราง directory กอน

จากโครงสรางจะเห็นไดวา มี subdirrectory อยูเปนลําดับขั้นหรือที่เรียกวา
โครงสรางแบบตนไม (tree) user สามารถสราง subdirectory ไดภายใน directory ของ
ตนเองเทานั้นจะไมสามารถสรางภายนอก directory ของ user ไดเลย หรือเรียกวา สราง
ภายใต owner (สิทธิของตน) โดยปกติเมื่อ login เขาระบบ unix แลว user จะเขามาใน
directory ตนเองอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อ login เขามาแลวจึงสามาถสราง subdirectory ได
เลย
รูปแบบคําสั่ง

$ mkdir dirname (dirname = ชื่อsubdirectory ที่ตองการสราง) เชน
$ mkdir data1 ผลจะไดดังภาพ

เมื่อ ls ดูจะเห็นไดวา subdirtory data1 เกิดขึ้น ถาเราจะเขาไปใน subdirtory
data1 ก็ใหใช คําสั่ง cd
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2. คําสั่ง rmdir
เมื่อเราสามารถสราง subdirtory ไดก็ตองสามารถลบ subdirtory ไดเชนกัน
รูปแบบคําสั่ง

$ rmdir dirname (dirname = ชื่อsubdirectory ที่ตองการลบ)เชน
$ rmdir data1 ผลจะไดดังภาพ

เมื่อ ls ดูจะเห็นไดวา subdirtory data1 ไดหายไปแลว
ขอควรระวัง ในการลบ subdirtory ภายใตsubdirtoryที่ลบจะตองไมมีขอมูลหรือfileใดๆ
อยู มิฉะนั้นจะไมสามารถลบได
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3. คําสั่ง cp
คําสั่ง cp เปนคําสั่งที่ใชทําสําเนาหรือcopy ขอมูล
รูปแบบคําสั่ง

cp file1 file2 (ใหทําเสานําหรือ copy ขอมูล file1 ไปเปนขอมูล file2) เชน
cp index.html default.html(ใหทําเสานําหรือ copy ขอมูลชื่อ index.html ไป
เปนขอมูลชื่อ defualt.html) ดังภาพ

จากภาพจะเห็นไดวาเมื่อ ls ดูภายใน directory จะพบขอมูล index.html เรา
ตองการทําเสานํา ไปเปน default.html จึงใชคําสั่ง
cp index.html default.html เมื่อใชคําสั่งดังกลาวเสร็จแลว ทดลอง ls ดูจะพบวามี
ขอมูล default.html

รูปแบบคําสั่ง

cp directory1 file1 directory2 file2 (ใหทําสําเนาที่ directory และ file
ตนทาง ไปที่ directory และ fileปลายทาง) เชน

cp /home/user/passkorn/index.html
/home/user/passkorn/data1/index.html
(ใหทําสําเนาขอมูล index.html ที่อยูภายใต directory passkorn ภายใต
directory user และภายใต directoryhome ไปที่ directory passkorn ภายใต
directory user ภายใต directoryhome ภายใต directory data1)
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4. คําสั่ง mv
คําสั่ง mv เปนคําสั่งที่ใชยาย หรือ move ขอมูล
รูปแบบคําสั่ง

mv file1 file2 (ใหยายหรือ move ขอมูล file1 ไปเปนขอมูล file2) เชน
mv index.html default.html(ใหยายหรือ move ขอมูลชื่อ index.html ไปเปน

ขอมูลชื่อ default.html) ดังภาพ

จากภาพจะเห็นไดวาเมื่อ ls ดูภายใน directory จะพบขอมูล index.html เรา
ตองการยายขอมูลไปเปน default.html จึงใชคําสั่ง
mv index.html default.htmlเมื่อใชคําสั่งดังกลาวเสร็จแลว ทดลอง ls ดูจะพบวา
ขอมูล index.html หายไปเปน default.html
รูปแบบคําสั่ง

mv directory1 file1 directory2 file2 (ใหยายขอมูลที่ directory และ file
ตนทางไปที่ directory และ fileปลายทาง) เชน

mv /home/user/passkorn/index.html
/home/user/passkorn/data1/index.html
(ใหยายขอมูล index.html ที่อยูภายใต directory passkorn ภายใต directory
user และภายใต directoryhome ไปที่ directory passkorn ภายใต directory user
ภายใต directoryhome ภายใต directory data1)
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5. คําสั่ง rm
คําสั่ง rm เปนคําสั่งที่ใชลบขอมูล
file ขอมูล เกิดไดหลายกรณี เชน เกิดจากการ ftp ขึ้นมาวางไว จากการใช vi
pico editor เขียน จากขอมูลเดิมที่ระบบสรางไว
รูปแบบคําสั่ง

rm file1 (ใหลบขอมูล file1) เชน
rm default.html (ใหลบขอมูล default.html ) ดังภาพ

จากภาพจะเห็นไดวาหลังจากใชคําสั่ง rm default.html ไปแลว เมื่อ ls ดู
ภายใน directory จะไมพบขอมูล default.html อีก
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6. คําสั่ง cat
คําสั่ง cat เปนคําสั่งที่ใชดูหรือแสดงขอมูล
รูปแบบคําสั่ง

cat file1 (ใหแสดงขอมูล file1) เชน
cat default.html (ใหแสดงขอมูล default.html ) ดังภาพ
ภาพที่ 1

ภาพที่2

จากภาพที่ 1 เราใชคําสั่ง cat default.html ผลลัทธที่ไดจะมาแสดงภาพที่ 2
จะเห็นไดวาเราไมสามารถเห็นผลลัพธไดทั้งหมดเพราะวาขอมูลมีมากกวา 1 หนาจอ
ดังนั้นเราสามารถใชคําสั่ง cat ดูขอมูลได แตถาหากวาขอมูลมีมากจนเกิน 1 หนาจอก็จะ
แสดงผลขอขอมูลทั้งหมดเลย แตยังมีอีกคําสั่งที่สามารถใหแสดงผลลัทธที่ละ 1 หนาจอ
ไดคือ คําสั่ง more จะไดกลาวในหัวขอถัดไป
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7. คําสั่ง more
คําสั่ง more เปนคําสั่งที่ใชดูหรือแสดงขอมูลที่ละ 1 หนาจอ
รูปแบบคําสั่ง

more file1 (ใหแสดงขอมูล file1) เชน
more default.html (ใหแสดงขอมูล default.html ) ดังภาพ
ภาพที่ 1

ภาพที่2

จากภาพที่ 1 เราใชคําสั่ง more default.html ผลลัทธที่ไดจะมาแสดงภาพที่
2 จะเห็นไดขอมูลจะแสดงที่ละ 1 หนาจอ และเมื่อกดปุมใดๆ ขอมูลก็จะเลื่อนขึ้นทีละ
บรรทัด แตถากด space bar ขอมูลจะเลื่อนทีละ 1 หนาจอ
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8. คําสั่ง df
คําสั่ง df เปนคําสั่งที่ใชแสดงพื้นที่ที่ใชงาน และ path ที่ mount point
รูปแบบคําสั่ง

df -option (ใหแสดงขอมูลพื้นที่) เชน
df -k (ใหแสดงขอมูลพืน
้ ที่ โดยแสดงหนวยเปน Ki Byte) ดังภาพ

จากภาพจะแสดงเปน 6 Column โดยแตละสวนจะบอกความหมายดังนี้
Filesystem
Kbytes
Used
Avail
Capacity
Mounted on

:
:
:
:
:
:

แสดงสวนที่เปน device file system
แสดงหนวยเปน Kilobyte
แสดงพื้นที่ที่ใชงานไป
แสดงพื้นที่ที่ยังคงเหลืออยู
แสดงหนวยเปน % ที่ใชงานไป
แสดงชื่อที่ mount ใชงาน
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9. คําสั่ง ping

คําสั่ง ping เปนคําสั่งที่ใชตรวจสอบ IP วายังคงสามารถติดตอไดอยูหรือเปลา
รูปแบบคําสั่ง

ping IP or Hostname (ใชตรวจเช็ค IP หรือ Hostname) เชน
ping 192.168.2.45 (ใหตรวจเช็คที่ IP 192.168.2.45) ดังภาพ

คําสั่ง ping สามารถใชตรวจสอบ IP ที่เราตองการจะติดตอวา สามารถติดตอได
หรือไม โดยสามารถดูไดจากผลลัพธของคําสั่ง จากรูปขางบน ถาสามารถติดตอ IP ที่เรา
ระบุจะไดผลลัพธ คือ “alive”
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10. คําสั่ง grep
คําสั่ง grep เปนคําสั่งที่ใชคนหาขอความ โดยสามารถระบุรูปแบบในการคนหาได
รูปแบบคําสั่ง

grep ขอความ Filename (ใชคนหาขอความจาก Filename) เชน
ping test Readme.txt (ใหคนหาขอความ “test” จากไฟลชื่อ Readme.txt) ดัง
ภาพ

คําสั่ง grep จากในภาพ จะเห็นวา ผลลัพธที่ไดจะแสดงออกมาเฉพาะบรรทัดที่
คนพบคําวา “test” เทานั้น ซึ่งในภาพจะมีอยู 2 บรรทัดที่คนพบ จากไฟลชื่อ Readme.txt
ดังนั้น คําสั่ง grep จะชวยใหเราคนหาคําที่ตองการจากไฟลที่มีขอความมากๆ ไดสะดวก
เชน กรณีเราตองการคนหา error จากไฟลของระบบ ก็จะไดวา
# grep –i erro /var/adm/messages
หรือ
# grep –i warning /var/adm/messages
จากตัวอยาง ใส option –i
หรือตัวอักษรเล็ก

เปนตัวกําหนดวาไมตองสนใจวาเปนตัวอักษรใหญ
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