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Ubuntu



เครื�องจะขึ �น login prompt เพื�อเตรียมพร้อมรับการทํางาน เมื�อทา่น
ต้องการเข้าใช้งานเครื�อง  ต้องใสช่ื�อ login และ password

ป้อน user ==> test แล้วกดแป้น Enter

การ การ Login UbuntuLogin Ubuntu
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ป้อน user ==> test แล้วกดแป้น Enter

ป้อน password ==> 123456789 แล้วกดแป้น Enter



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

(concatenate files and print on the standard output) ใช้สร้างไฟล์
ข้อความ (text file)

รูปแบบคําสั�ง

cat > [ชื�อไฟล์]
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cat > [ชื�อไฟล์]

โดยระบบจะนําข้อความที�เราพิมพ์ผา่นแป้นพิมพ์ ไว้เข้าเป็นไฟล์ที�กําหนด 
หลงัจากสิ �นสดุการป้อนโดยการกดแป้น ^D 

โปรแกรมที�มีความสามารถมากกวา่ คือ vi



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

ใช้แสดงข้อมลูภายในแฟ้มข้อมลู

รูปแบบคําสั�ง

cat [ชื�อไฟล์]
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cat [ชื�อไฟล์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

cat /etc/passwd :: แสดงข้อมลูในแฟ้ม /etc/passwd

cat /home/user1 | more :: แสดงข้อมลูในไดเร็คทอรี� /home/user1 หาก
ยาวเกินหน้า ให้หยดุทีละหน้าจอ



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

ใช้เชื�อมตอ่ข้อมลูภายในแฟ้ม 2 แฟ้มเข้าด้วยกนั

รูปแบบคําสั�ง

cat [ชื�อไฟล์1] [ชื�อไฟล์2] > [ชื�อไฟล์ผลลพัท์]
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cat [ชื�อไฟล์1] [ชื�อไฟล์2] > [ชื�อไฟล์ผลลพัท์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

cat file1 file2 > resultfile :: ให้เอา file2 ตอ่เข้ากบั file1 แล้วบนัทกึเป็น
แฟ้ม resultfile



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

Work Shop ทดลองสร้างแฟ้ม basic

$ cat > basic

Welcome to
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World Heritage City.

กดแป้น Ctrl ค้างเอาไว้แล้วตวั D ยกนิ �วที�กด

$ ls



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

Work Shop ทดลองสร้างแฟ้ม sukhothai

$ cat > sukhothai

Hello
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Sukhothai technical collage

กดแป้น Ctrl ค้างเอาไว้แล้วตวั D ยกนิ �วที�กด

$ ls



คาํสั�ง คาํสั�ง catcat

Work Shop ทดลองเชื�อมแฟ้ม basic เข้ากบั sukhothai

$ cat basic sukhothai > EX1

$ ls
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$ 

$ cat EX1

$ cat sukhothai basic > EX2

$ ls

$ cat EX2



Work ShopWork Shop
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(file perusal filter for crt viewing) ใช้แสดงข้อความในแฟ้มข้อมลูออกมา
บนหน้าจอทีละบรรทดั โดยจะดตูอ่ไปข้างหน้าได้อยา่งเดียว ไม่เหมาะกบั
การดขู้อมลูที�มีความยาวมากๆ

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง moremore
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รูปแบบคําสั�ง

more [ชื�อไฟล์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

$ more hobby.c

จะแสดงข้อความในไฟล์ออกมาบนหน้าจอทีละบรรทดั ให้กด spacebar 
เพื�อแสดงตอ่ และ ^C เพื�อหยดุ



Work Shop
$ cat > test2.txt
start
1
2

คาํสั�ง คาํสั�ง moremore
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2
ให้ป้อนตวัเลขแล้วกดแป้น Enter ไปเรื�อยๆ จนถึงเลข 14
Fifteen
ป้อนตวัเลขตอ่ไปจนถึงเลข 30
end
กดแป้น Ctrl ค้างเอาไว้แล้วตวั D ยกนิ �วที�กด
$ more test2.txt
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ใช้เลื�อนดขู้อความในแฟ้มข้อมลู ซึ�งสามารถย้อนไปย้อนมาเพื�อดขู้อความ
ได้ โดยใช้แป้นลกูศรขึ �น-ลง หรือแป้น Page Up, Page Down และออก
จากคําสั�ง โดยการกดแป้น q

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง less (opposite of more)less (opposite of more)
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รูปแบบคําสั�ง

less [ชื�อไฟล์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

$ less start.inc



Work Shop

$ less test2.txt

คาํสั�ง คาํสั�ง lessless
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(output the first part of files) ใช้แสดงข้อความใน 10 บรรทดัต้นๆ ของ
แฟ้มข้อมลู

รูปแบบคําสั�ง

head [ชื�อไฟล์]

คาํสั�ง คาํสั�ง head (View file beginning)head (View file beginning)
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head [ชื�อไฟล์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

$ head first.php



Work Shop

$ head test2.txt

คาํสั�ง คาํสั�ง headhead
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(output the last part of files) ใช้แสดงข้อความสว่นท้ายของแฟ้มข้อมลู

ที�มีขนาดใหญ่

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง tail (View files ending)tail (View files ending)
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รูปแบบคําสั�ง

tail [ชื�อไฟล์]



ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน

$ tail index.html :: ดสูว่นท้ายของแฟ้ม index.html ใน Current 
directory

S tail --lines=5 /var/log/messages :: ดสูว่นท้ายของแฟ้ม 

คาํสั�ง คาํสั�ง tailtail
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S tail --lines=5 /var/log/messages :: ดสูว่นท้ายของแฟ้ม 
/var/log/messages แตต่้องเป็น root จงึจะดไูด้

$ tail /var/log/html/access.log :: ดสูว่นท้ายเพียง 10 บรรทดั ซึ�งเป็นคา่ 
default ที�ไม่ได้กําหนดจํานวนบรรทดั

$ tail --lines=100 /var/log/html/access_log > access_bak :: เป็นการ 
backup ในขั �นแรก ก่อนใช้ mv ย้ายไปทบัแฟ้มเดมิ



Work Shop

$ tail test2.txt

คาํสั�ง คาํสั�ง tailtail
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(print or control the kernel ring buffer) ใช้แสดงข้อความจาก kernal 
ของระบบ Unix,Linux (เป็นการให้แสดงผลเหมือนตอน Boot)

รูปแบบคําสั�ง

dmesg

คาํสั�ง คาํสั�ง dmesgdmesg
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dmesg

ตวัอยา่งการใช้งาน dmesg | more

หมายเหต ุคําสั�งนี � ใช้ตรวจสอบ เมื�อเกิดปัญหา เช่น Linux ไม่รู้จกั Driver 
CD-Rom หรือปัญหาอื�นๆ



Work shop

$ dmesg

$ dmesg | head

คาํสั�ง คาํสั�ง dmesgdmesg
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$ 

$ dmesg | tail



ในการเรยีกชื�อแฟ้มขอ้มลู (directory ก็นบัเป็นแฟ้มขอ้มลูประเภทหนึ�ง) 
สามารถใชเ้ครื�องหมาย * แทนตวัอกัษรหลายตวั, เครื�องหมาย ? แทน
ตวัอกัษร 1 ตวั และ [cset] แทนตวัอกัษรตวัเดยีวที�ระบไุวใ้นวงเลบ็ เช่น

a*.c แทนชื�อแฟ้มข้อมลูใดๆ ที�ขึ �นต้นด้วยอกัษร a

ความรู้เกี�ยวกับ ความรู้เกี�ยวกับ Wild CardWild Card

24/43

a*.c แทนชื�อแฟ้มข้อมลูใดๆ ที�ขึ �นต้นด้วยอกัษร a

read? แทนชื�อแฟ้มข้อมลู เช่น read1, read2, ready



เป็นคําสั�งที�ใช้สําหรับสําเนาแฟ้มข้อมลู หรือคดัลอกแฟ้มข้อมลู และ
ไดเร็คทอรี�

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง cpcp  (Copy files and directories)(Copy files and directories)
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รูปแบบคําสั�ง

cp [ชื�อไฟล์ต้นฉบบั] [ชื�อไฟล์สําเนา]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน 

cp x y :: คดัลอกแฟ้มข้อมลู x ไปเป็นแฟ้มข้อมลู y

cp test.txt /home/user1 :: คดัลอกแฟ้มข้อมลู test.txt ไปไว้ที�ไดเร็ค
ทอรี� /home/user1 



Work Shop

$ cp test2.txt test2tmp.txt

$ cp /etc/default/apache2 test1

$ ls

คาํสั�ง คาํสั�ง cpcp
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$ ls



Work ShopWork Shop
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(print newline, word, and byte counts for each file) ใช้นบั
จํานวนบรรทดั, จํานวนคํา, จํานวนตวัอกัษรในแฟ้มข้อมลู

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง wc wc (Count bytes(Count bytes//wordswords//lines)lines)
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รูปแบบคําสั�ง

wc [ชื�อไฟล์]

ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน 

wc exam.c :: นบัจํานวนบรรทดั, จํานวนคํา, จํานวนตวัอกัษรใน
แฟ้มข้อมลู exam.c



Work Shop

$ wc test2.txt

คาํสั�ง คาํสั�ง wcwc
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(print lines matching a pattern) ใช้หาข้อความที�กําหนดจาก
แฟ้มข้อมลู หรือจาก output

รูปแบบคําสั�ง

คาํสั�ง คาํสั�ง grepgrep  (Search text for matching lines)(Search text for matching lines)
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รูปแบบคําสั�ง

grep [option] [file]



ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน 

grep boy /etc/passwd แสดงบรรทดัที�มีคําวา่ ‘boy’ อยูใ่น
แฟ้มข้อมลู /etc/passwd 

คาํสั�ง คาํสั�ง grepgrep
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แฟ้มข้อมลู /etc/passwd 

grep ‘printf(’ hobby.c แสดงบรรทดัที�มีคําวา่ ‘printf(’ ในไฟล์ 
hooby.c

grep ^loca /usr/dict/words แสดงบรรทดัที�ขึ �นต้นด้วยคําวา่ ‘loca’ 
ใน /usr/dict/words



ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน 

grep -R "Test" * หาข้อความ Test จากทกุไฟล์และทกุซบัไดเร็กทอรี�
ปัจจบุนั โดย * หมายถึงให้หาไฟล์ทกุไฟล์ และ -R หมายถึงทกุซบัได
เร็กทอรี� (R ยอ่มาจาก recursive)

คาํสั�ง คาํสั�ง grepgrep
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ปัจจบุนั โดย * หมายถึงให้หาไฟล์ทกุไฟล์ และ -R หมายถึงทกุซบัได
เร็กทอรี� (R ยอ่มาจาก recursive)

grep -i “ftp“ /etc/test ค้นหาบรรทดัที�มีคําวา่ “ftp” ไมส่นใจตวัพิมพ์
เลก็ หรือใหญ่ จากไฟล์ /etc/test



ตวัอยา่งคําสั�ง และการใช้งาน 

หากต้องการให้แสดงเลขบรรทดัที�พบข้อความ ใช้ดงันี �

grep -Rin "Test" *

คาํสั�ง คาํสั�ง grepgrep
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grep -Rin "Test" *

หากต้องการทราบแคจ่ํานวน โดยไมต่้องแสดงชื�อไฟล์ที�พบ ใช้ดงันี �

grep -Ric "Test" *



Work Shop

$ grep ‘Fifteen'  test2.txt

$ grep -Rin “Fifteen" *

$ grep -Ric “1" *

คาํสั�ง คาํสั�ง grepgrep
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$ grep -Ric “1" *



Work ShopWork Shop
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1. ในไดเร็คทอรี� sttc (ที�สร้างในการทดลองที� 1) ให้สร้างแฟ้มข้อมลู
ชื�อวา่ ep1 โดยป้อนข้อมลูชื�อและรหสันกัศกึษาไว้ภายในไฟล์

2. แสดงข้อมลูในไฟล์ ep1 ออกมา

3. ให้แสดงข้อมลูในไฟล์ /etc/default/apache2 โดยให้ใช้วิธีแสดง

การทดลองที� การทดลองที� 22
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3. ให้แสดงข้อมลูในไฟล์ /etc/default/apache2 โดยให้ใช้วิธีแสดง
ข้อมลูออกมาทีละหน้าจอ และวิธีการดขู้อมลูหน้าตอ่ไป และการ
หยดุการแสดงข้อมลู

4. แสดงสว่นหวัและท้ายของ /etc/default/apache2



5. สร้างไฟล์อีกไฟล์ชื�อวา่ ep1.copy โดยคดัลอกมาจากไฟล์ ep1

6. เปลี�ยนชื�อ ep1.copy เป็น ep2

7. ลบ ep2 โดยให้ Ubuntu ถามวา่ต้องการลบจริงหรือไม่

8. หาข้อมลู (รหสันกัศกึษา) ในไฟล์ ep1 โดยใช้คําสั�ง grep

การทดลองที� การทดลองที� 22
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8. หาข้อมลู (รหสันกัศกึษา) ในไฟล์ ep1 โดยใช้คําสั�ง grep



9. ใช้คําสั�งตอ่ไปนี � แล้วสรุปผล
ls /bin
ls /bin/*
ls /bin/e*
ls /bin/*e

การทดลองที� การทดลองที� 22
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ls /bin/e*
ls /bin/*e
ls /bin/???e

10. เขียนขั �นตอนทั �งหมดลงกระดาษ


