
ปฏิบัติการที่ S1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ปฏิบัติการที่ S1 – ระบบยูนิกซ์และคำสั่งพื้นฐาน

1. การเตรียมตัว

ในปฏิบัติการครั้งนี้ นิสิตต้องล็อกอินเข้าไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ practice.cpe.ku.ac.th ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในตระ-
กูล Ubuntu โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. บูตเครื่องพีซีของภาควิชาเข้าสู่ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2. ล็อกอินด้วยชื่อบัญชี cpe และรหัสผ่าน cpe

3. เปิดโปรแกรมเทอร์มินัล (Terminal) โดยคลิกปุ่ม Dash Home ที่แถบเครื่องมือด้านซ้าย พิมพ์ terminal ลงในกล่องข้อความ แล้ว
กด Enter

4. ในหน้าต่างเทอร์มินัลจะปรากฏข้อความรอรับคำสั่ง ซึ่งเรียกว่าพร็อมพ์ (prompt) ในรูปแบบ cpe@cpelabXX:~$ พิมพ์คำสั่ง
ssh เพื่อเข้าสู่เชลล์ของเครื่อง practice.cpe.ku.ac.th ดังนี้

cpe@cpelabXX:~$ ssh practice.cpe.ku.ac.th

5. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่ายนนทรีของนิสิต จะปรากฏคำทักทายและพร็อมพ์รอรับคำสั่ง สังเกตชื่อเครื่องในพร็อมพ์ที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม แสดงให้เห็นว่า ณ ตอนนี้เรากำลังใช้เชลล์ที่อยู่บนเครื่องชื่อ practice

b591050xxxx@practice:~$

6. พิมพ์คำสั่ง exit หรือกดปุ่ม Ctrl-D เพื่อล็อกเอาท์ โปรแกรม ssh จะตัดการเชื่อมต่อกับเครื่อง practice กลับมาสู่เชลล์ของเครื่อง
พีซีดังเดิม

b5910509999@practice:~$ exit
logout

ณ จุดนี้นิสิตต้องล็อกอินใหม่อีกครั้งเพื่อฝึกปฏิบัติในหัวข้อที่เหลือ

2. ไฟล์และโครงสร้างไดเรคตอรี่

เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่นวินโดวส์ ข้อมูลต่าง ๆ บนระบบยูนิกซ์นั้นถูกเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ ซึ่งไฟล์ต่าง ๆ นั้นจะถูกจัดไว้เป็น
กลุ่มภายใต้โครงสร้างไดเรคตอรี่ นอกจากนี้ไดเรคตอรี่แต่ละอันยังถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ไดเรคตอรี่อื่นอีกทีหนึ่ง ดังนั้นระบบไฟล์จึงมีลักษณะ
โครงสร้างเป็นลำดับชั้น ดังรูป

bin usr home opt

cpj b4905555

file1 file2 file3 file4

/

· · ·

· · ·

ในโครงสร้างนี้จะมีไดเรคตอรี่พิเศษที่อยู่ในชั้นสูงสุดและไม่อยู่ภายใต้ไดเรคตอรี่ใดเลย เรียกว่าไดเรคตอรี่ราก (root directory) ซึ่งอ้าง
ถึงโดยใช้สัญลักษณ์ / โดด ๆ
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2.1 โฮมไดเรคตอรี่ (Home Directory)

ในระบบยูนิกซ์ยังมีไดเรคตอรี่สำคัญอีกไดเรคตอรี่หนึ่ง เรียกว่าโฮมไดเรคตอรี่ ซึ่งเป็นไดเรคตอรี่ที่ผู้ดูแลระบบได้จัดเตรียมให้สำหรับผู้ใช้
แต่ละคน เราสามารถสร้าง แก้ไข และลบไฟล์หรือไดเรคตอรี่ต่าง ๆ ภายใต้โฮมไดเรคตอรี่ของเราได้อย่างอิสระ โดยทั่วไปโฮมไดเรคตอรี่
ของผู้ใช้ทั้งหมดมักถูกรวมอยู่ใต้ไดเรคตอรี่ /home

2.2 ชื่อพาธ (Pathname)

การอ้างถึงไฟล์หรือไดเรคตอรี่ใด ๆ นั้นเรียกว่าการอ้างพาธ อันเป็นการระบุเส้นทางของไดเรคตอรี่เป็นลำดับชั้นจากบนลงล่าง โดยใช้เครื่อง
หมาย / เป็นตัวขั้น ตัวอย่างเช่น

/home/cpj/204223/files/names.txt

เป็นการอ้างถึงไฟล์ (หรือไดเรคตอรี่) ชื่อ names.txt ซึ่งอยู่ภายใต้ไดเรคตอรี่ home→ cpj→ 204223→files นับจากไดเรคตอรี่
รากลงมา (สังเกตความแตกต่างจากระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ที่ใช้เครื่องหมาย \ เป็นตัวขั้น)

การระบุพาธทำได้ในสองลักษณะคือ

• พาธสัมบูรณ์ (absolute path) เป็นการอ้างพาธโดยระบุเส้นทางจากไดเรคตอรี่ราก การอ้างพาธแบบนี้จะมีสัญลักษณ์ / นำหน้า
เสมอ เช่น

/usr/bin/ls

/home/cpj/204223/files/list.dat

• พาธสัมพัทธ์ (relative path) พาธที่ไม่ได้ระบุสัญลักษณ์ / ไว้ด้านหน้าจะถือเป็นการอ้างแบบสัมพัทธ์ ซึ่งจะสัมพัทธ์กับจุดใดนั้นขึ้น
อยู่กับการระบุจุดอ้างอิงตามตารางด้านล่าง

สัญลักษณ์ ความหมาย
. อ้างถึงไดเรคตอรี่ปัจจุบัน
.. อ้างถึงไดเรคตอรี่ก่อนหน้าหนึ่งระดับ
~ อ้างถึงโฮมไดเรคตอรี่ของตัวเอง

~user อ้างถึงโฮมไดเรคตอรี่ของผู้ใช้ที่มีบัญชีชื่อ user

หากไม่มีการใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ข้างต้น การอ้างพาธจะถือว่าสัมพัทธ์กับตำแหน่งไดเรคตอรี่ปัจจุบัน

ตัวอย่าง 2.1: พาธต่อไปนี้อ้างถึงไฟล์ชื่อ ab.c ที่อยู่ใต้ไดเรคตอรี่ชื่อ tmp ในโฮมไดเรคตอรี่ตัวเอง

~/tmp/ab.c

ตัวอย่าง 2.2: พาธต่อไปนี้อ้างถึงไฟล์ชื่อ hello.cpp ที่อยู่ใต้ไดเรคตอรี่ชื่อ code ในโฮมไดเรคตอรี่ของผู้ใช้ชื่อ john

~john/code/hello.cpp
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ตัวอย่าง 2.3: พาธทั้งคู่นี้อ้างถึงไฟล์ชื่อ note1.txt ที่อยู่ในไดเรคตอรี่ปัจจุบัน

./note1.txt

note1.txt

3. คำสั่งจัดการเกี่ยวกับไดเรคตอรี่

ตารางด้านล่างสรุปคำสั่งเกี่ยวกับการเปลี่ยน สร้าง และลบไดเรคตอรี่ รวมถึงการตรวจสอบตำแหน่งของไดเรคตอรี่ปัจจุบัน

คำสั่ง การทำงาน
cd dir เปลี่ยนไดเรคตอรี่ไปเป็น dir
cd เปลี่ยนไดเรคตอรี่ไปอยู่ที่โฮมไดเรคตอรี่
mkdir dir สร้างไดเรคตอรี่ชื่อ dir
pwd แสดงชื่อพาธของไดเรคตอรี่ปัจจุบัน
rmdir dir ลบไดเรคตอรี่ dir ทิ้ง (มีข้อแม้ว่าต้องไม่มีไฟล์หรือไดเรคตอรี่ใด ๆ ค้างอยู่ในไดเรคตอรี่ dir

แบบฝึกหัด 3.1: ทดลองใช้คำสั่งข้างต้นเพื่อตรวจสอบว่าโฮมไดเรคตอรี่ของนิสิตมีชื่อพาธว่าอะไร เขียนชื่อพาธลงในช่องว่าง

และนิสิตใช้คำสั่งใดในการตรวจสอบ (อาจใช้มากกว่าหนึ่งคำสั่ง)

แบบฝึกหัด 3.2: สร้างไดเรคตอรี่ชื่อ 204223 ใต้โฮมไดเรคตอรี่ของตนเอง ระบุคำสั่งที่ใช้ในการสร้างด้านล่าง

4. คำสั่งจัดการเกี่ยวกับไฟล์

ตารางด้านล่างสรุปคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์ รวมถึงคำสั่งคัดลอก เคลื่อนย้าย และลบไฟล์ออกจาก
ระบบ

คำสั่ง การทำงาน
ls dir แสดงรายการของไฟล์ในไดเรคตอรี่ dir หากไม่ระบุจะแสดงรายชื่อไฟล์ในไดเรคตอรี่ปัจจุบัน
cp src dst คัดลอกไฟล์หรือไดเรคตอรี่จาก src ไปยัง dst
mv src dst ย้าย (หรือเปลี่ยนชื่อ) ไฟล์หรือไดเรคตอรี่จาก src ไปเป็น dst
rm file ลบไฟล์ file ออกจากระบบ

01204223 – ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้า 3 จาก 9



ปฏิบัติการที่ S1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

แบบฝึกหัด 4.1: ทดลองสร้างไดเรคตอรี่และคัดลอกไฟล์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• สร้างไดเรคตอรี่ชื่อ task04 ใต้ไดเรคตอรี่ 204223 ของตนเองโดยใช้คำสั่งแบบ command line

• ใช้คำสั่งเปลี่ยนไดเรคตอรีไปยัง task04 ที่สร้างขึ้น

• พิมพ์คำสั่งด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ phonelist มาเก็บไว้ภายในไดเรคตอรี่ task04 ที่เพิ่งสร้างขึ้น

wget http://theory.cpe.ku.ac.th/~jittat/01204223-55/files/phonelist

• เปลี่ยนชื่อไฟล์จาก phonelist เป็นชื่อ namelist.txt โดยใช้คำสั่งแบบ command line

คำสั่งที่ใช้ในการสร้างไดเรคตอรี เปลี่ยนไดเรคตอรี และเปลี่ยนชื่อไฟล์คือ

คำสั่ง ls นอกจากจะแสดงเฉพาะรายชื่อของไฟล์หรือไดเรคตอรี่แล้วยังสามารถรายงานรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับไฟล์และไดเรค-
ตอรี่เหล่านั้นได้ด้วย ซึ่งทำได้โดยการใส่อ็อบชั่น -l (เครื่องหมายลบตามด้วยอักขระแอลเล็ก) ต่อท้ายคำสั่ง เช่น

ls -l /tmp

จะแสดงรายชื่อและรายละเอียดของไฟล์และไดเรคตอรี่ทั้งหมดที่อยู่ในไดเรคตอรี่ /tmp รูปด้านล่างแสดงความหมายบางส่วนของเอาท์-
พุทเหล่านี้

cpj@iwing:~/public_html$ ls -al
total 240
drwxr-xr-x   3 cpj lect   4096 2007-06-19 16:49 .
drwxr-xr-x  17 cpj lect   4096 2007-05-03 17:54 ..
drwxr-xr-x   3 cpj lect   4096 2007-06-24 16:17 files
-rw-r--r--   1 cpj lect     48 2006-01-14 17:06 index.html
-rwxr--r--   1 cpj lect  56637 2006-05-01 21:35 invite.jpg
-rwxr--r--   1 cpj lect 160254 2006-05-01 21:35 invite-l.jpg

สัญลักษณระบุวา
เป็นไฟลธรรมดา (-) 
หรือไดเรคตอรี่ (d)

ขนาดไฟลเจาของไฟล เวลาที่ไฟลถูกสราง ชื่อไฟล

แบบฝึกหัด 4.2: ตรวจสอบขนาดของไฟล์ namelist.txt ในไดเรคตอรี่ task04 ของตัวเอง ไฟล์ดังกล่าวมีขนาดเท่าใด?

คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบคือ

5. คำสั่งตรวจสอบข้อมูลภายในไฟล์

ข้อมูลส่วนใหญ่ในระบบยูนิกซ์จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปเท็กซ์ไฟล์ (text file) ซึ่งง่ายต่อการแก้ไขและประมวลผล ในหัวข้อนี้และหัวข้อต่อ ๆ
ไปจะเห็นว่าคำสั่งหลาย ๆ คำสั่งบนยูนิกซ์ล้วนแต่ถูกออกแบบมาให้จัดการกับข้อมูลประเภทเท็กซ์ทั้งสิ้น ด้านล่างแสดงคำสั่งพื้นฐานในการ
ตรวจสอบข้อมูลภายในไฟล์
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คำสั่ง การทำงาน
cat file แสดงข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ file
more file แสดงข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ file โดยหยุดให้ผู้ใช้ดูทีละหน้า
head file แสดงข้อมูล 10 บรรทัดแรกของไฟล์ file
tail file แสดงข้อมูล 10 บรรทัดสุดท้ายของไฟล์ file
wc file แสดงจำนวนบรรทัด จำนวนคำ และจำนวนตัวอักษรที่อยู่ในไฟล์ file การใช้อ็อบชั่น -l จะมี

ผลทำให้คำสั่ง wc รายงานเฉพาะจำนวนบรรทัดในไฟล์
grep pattern file แสดงข้อมูลบางส่วนของไฟล์ file โดยเลือกเฉพาะบรรทัดที่ปรากฏเนื้อความตาม pattern

ไฟล์ namelist.txt ที่อยู่ในไดเรคตอรี่ task04 ของนิสิตนั้น เป็นไฟล์ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลต่าง ๆ (ที่สมมติขึ้น)
แต่ละคอลัมน์มีความหมายดังนี้

คอลัมน์ที่ 1 2 3 4 5 6 7
ข้อมูล ชื่อ คำนำหน้า นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เราจะใช้ข้อมูลที่กำหนดให้นี้กับตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เหลือ

ตัวอย่าง 5.1: คำสั่งต่อไปนี้จะพิมพ์เฉพาะบรรทัดที่มีคำว่า Muang ที่อยู่ในไฟล์ namelist.txt

grep Muang namelist.txt

จริง ๆ แล้วคำสั่ง grep นั้นสามารถตรวจสอบรูปแบบข้อความได้มากกว่าการระบุข้อความลงไปตรง ๆ ดังตัวอย่างข้างต้น รูปแบบดังกล่าว
เรียกว่านิพจน์เรกูลาร์ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมไว้ในหัวข้อที่ 6

แบบฝึกหัด 5.1: ทดลองใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบว่าบรรทัดที่สองของไฟล์ namelist.txt เป็นข้อมูลของบุคคลชื่ออะไร

คำสั่งที่ใช้คือ

แบบฝึกหัด 5.2: ทดลองใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบว่าบรรทัดที่ห้าจากท้ายของไฟล์ namelist.txt เป็นข้อมูลของบุคคลที่มีเบอร์โทร-
ศัพท์ใด

คำสั่งที่ใช้คือ

แบบฝึกหัด 5.3: ให้ทดลองใช้คำสั่งค้นหาว่าเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ชื่อ Kulap เบอร์อะไร

คำสั่งที่ใช้คือ
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แบบฝึกหัด 5.4: ทดลองกับไฟล์ namelist.txt เช่นเดิม แต่คราวนี้ให้ค้นหาว่าใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย 7150

คำสั่งที่ใช้คือ

คำสั่งข้างต้นให้ผลลัพธ์เฉพาะบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์ตามที่กำหนดหรือไม่ จงอธิบาย

6. นิพจน์เรกูลาร์ (Regular Expression)

จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แพทเทิร์นที่ใช้กับคำสั่ง grep นั้นสามารถเขียนในรูปของนิพจน์เรกูลาร์ได้ ซึ่งเป็นนิพจน์ที่ใช้เป็นรูปแบบในการ
ค้นหาสตริงของตัวอักษรที่ต้องการ นิพจน์เรกูลาร์ประกอบด้วยอักขระ 2 ชนิดคือ

1. ตัวอักษรธรรมดา มีความหมายเป็นตัวมันเอง เช่น A B a b 0 1 2 ฯลฯ

2. ตัวอักษรพิเศษ หรือ เมตาคาแรคเตอร์ (metacharacter) มีความหมายพิเศษ เช่น \ ^ $ . [ ] *

6.1 เมตาคาแรคเตอร์ . (dot)

ใช้แทนตัวอักษรอะไรก็ได้ 1 ตัวอักษร

ตัวอย่าง 6.1: ตารางด้านล่างแสดงนิพจน์เรกูลาร์ที่ใช้เมตาคาแรคเตอร์ .

นิพจน์เรกูลาร์ แมทช์กับ ตัวอย่าง
/th.n/ th<อักขระ>n ...less than four...

...with none...
/ .a.ing/ space<อักขระ>a<อักขระ>ing ...is having fun...

...his caring wife...

ตัวอย่าง 6.2: คำสั่งต่อไปนี้จะแสดงเฉพาะบรรทัดที่มีอักขระ m ตามด้วยอักขระใด ๆ สองอักขระ และตามด้วยอักขระ h ในไฟล์ namelist.txt

grep ’m..h’ namelist.txt

แบบฝึกหัด 6.1: ใช้คำสั่ง grep เพื่อค้นหาบรรทัดที่มีชื่อจังหวัดเป็น Chiang-Mai หรือ Chiang-Rai ในไฟล์ namelist.txt คำ
สั่งที่ใช้คือ
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6.2 เมตาคาแรคเตอร์ [] (square bracket)

ให้ความหมายสองแบบคือ

• [. . .] แมทช์ตัวอักษรตัวใดก็ได้ 1 ตัวที่เป็นหนึ่งในกลุ่มตัวอักษรในวงเล็บ

• [^. . .] แมทช์ตัวอักษรตัวใดก็ได้ 1 ตัวที่ไม่ใช่หนึ่งในกลุ่มตัวอักษรในวงเล็บ

ตัวอย่าง 6.3: ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการใช้เมตาคาแรคเตอร์ []

นิพจน์เรกูลาร์ ตัวอย่างการแมทช์
/[Tt]he/ then, These, lengthen, Theatre
/t[aeiou].k/ talkative, stink, teak, tanker
/no.[1-5]/ no.1, no 2, not30
/[^a-zA-Z]9/ number 90, 1945, $40,987, 20+93

6.3 เมตาคาแรคเตอร์ * (star)

ใช้ต่อท้ายอักขระอื่น ๆ หนึ่งอักขระ หมายถึงให้แมทช์อักขระนั้น ๆ ตั้งแต่ 0 ตัวหรือมากกว่า เช่น x* จะแมทช์ตัวอักษร x ติดกัน 0 ตัวขึ้น
ไป

ตัวอย่าง 6.4: ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการใช้เมตาคาแรคเตอร์ *

นิพจน์เรกูลาร์ ตัวอย่างการแมทช์
/ab*c/ academy, abc, abbc, kdksabbbbbbbcx
/ab.*c/ abc, abxc, ab45c, yab 7.345x cat
/sec [0-9]*/ sec one, sec 20, sec 389b
/(.*)/ get (this) and (that) thing

/([^)]*)/ get (this) and (that) thing

หมายเหตุ: นิพจน์เรกูลาร์จะแมทช์สตริงที่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะไม่แมทช์สตริงข้ามบรรทัด

6.4 เมตาคาแรคเตอร์ ˆ และ $ (caret and dollar sign)

หากนำหน้านิพจน์ด้วย ^ จะแมทช์สตริงที่อยู่ต้นบรรทัดเท่านั้น ในทางกลับกัน หากต่อท้ายนิพจน์ด้วย $ จะแมทช์สตริงที่อยู่ท้ายบรรทัด
เท่านั้น

ตัวอย่าง 6.5: ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการใช้เมตาคาแรคเตอร์ ˆ และ $

นิพจน์เรกูลาร์ ตัวอย่างการแมทช์
/^Th.s/ This year . . .

These countries . . .

/no [0-9]*$/ . . . seqno 3
. . . no 855

/^[A-Z]*$/ AEIOU
HELLOWORLD
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6.5 เมตาคาแรคเตอร์ \ (backslash)

ใช้เติมหน้าอักขระพิเศษเพื่อทำให้ถูกตีความเป็นอักขระธรรมดา เช่น นิพจน์ . จะแมทช์กับอักขระใด ๆ อักขระเดียว ในขณะที่ \. จะ
แมทช์กับอักขระ . หนึ่งอักขระเท่านั้น

แบบฝึกหัด 6.2: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายชื่อเฉพาะบุคคลที่มีชื่อนำหน้าว่า Kan ระบุคำสั่งที่ใช้

แบบฝึกหัด 6.3: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายการเฉพาะบุคคลที่มีชื่อลงท้ายด้วย chai ระบุคำสั่งที่ใช้

แบบฝึกหัด 6.4: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายชื่อเฉพาะบุคคลที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T และอยู่ใน
พื้นที่ที่มีรหัสไปรษณีย์ 10900 ระบุคำสั่งที่ใช้

แบบฝึกหัด 6.5: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายการเฉพาะบุคคลที่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร T
และนามสกุลขึ้นต้นด้วยอักษร Y ระบุคำสั่งที่ใช้

แบบฝึกหัด 6.6: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายการเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือในข้อมูลติดต่อ
ระบุคำสั่งที่ใช้

แบบฝึกหัด 6.7: ใช้คำสั่ง grep กับไฟล์ namelist.txt เพื่อให้แสดงรายการเฉพาะบุคคลที่มีเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลขคี่ ระบุ
คำสั่งที่ใช้

7. ขอความช่วยเหลือด้วยคำสั่ง man

คำสั่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชุดคำสั่งพื้นฐานของระบบยูนิกซ์ นอกจากนั้นแล้วคำสั่งเหล่านี้ล้วนแต่มีความ
ยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าที่อธิบายไว้มาก ระบบยูนิกซ์ส่วนใหญ่จะมีเอกสารคู่มือในรูปอิเล็กทรอนิคส์ที่อธิบายคำสั่งต่าง ๆ ไว้เรียกว่า
manual page หรือ man page ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้โดยพิมพ์คำสั่ง man ตามด้วยชื่อคำสั่ง
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ตัวอย่าง 7.1: คำสั่งต่อไปนี้เป็นการเรียกคู่มือการใช้งานคำสั่ง ls ขึ้นมาแสดง

man ls

ลักษณะการติดต่อกับผู้ใช้ของคำสั่ง man จะคล้ายคลึงกับคำสั่ง more ซึ่งผู้ใช้สามารถกดปุ่ม q เพื่อออกจากคำสั่ง

8. คำสั่งพวกนี้อยู่ที่ไหนกัน...

เคยสงสัยไหมว่าคำสั่ง grep, ls, mv ฯลฯ เหล่านี้มันถูกเก็บไว้ที่ไหนกัน และมีคำสั่งอะไรอย่างอื่นอีกบ้างที่เราเรียกใช้ได้อีก...

การที่เราพิมพ์คำสั่งลงไปในเชลล์ (หรือเทอร์มินัล) นั้น เชลล์จะดำเนินการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variable)
ชื่อ PATH เพื่อดูว่ามันจะไปหาคำสั่งที่เราพิมพ์เข้าไปจากไดเรคตอรีไหนบ้าง เราสามารถใช้คำสั่ง echo เพื่อพิมพ์ค่าในตัวแปร PATH ออก
มาได้ดังตัวอย่าง

$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

นั่นคือเมื่อเราพิมพ์คำสั่งเข้าไปในเชลล์ เช่น ls เชลล์จะเริ่มค้นหาโปรแกรม ls ในไดเรคตอรี /usr/local/sbin, /usr/local/bin,
/usr/sbin, /usr/bin, /sbin, /bin และ /usr/games ตามลำดับ

โดยทั่วไปคำสั่งมาตรฐานของระบบยูนิกซ์จะถูกเก็บเอาไว้ในไดเรคตอรีพิเศษชื่อ /bin และ /usr/bin นิสิตอาจลองใช้คำสั่ง ls

/bin และ ls /usr/bin ดูภายในไดเรคตอรีเหล่านี้ว่ามีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้าง
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