
ปฏิบัติการที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

ปฏิบัติการที่ 2 – ยูนิกซ์สำหรับ Geeks

1. ปรัชญาของยูนิกซ์

แนวคิดที่สำคัญในการออกแบบระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ก็คือความสามารถในการนำผลลัพธ์จากโปรแกรมหนึ่ง ไปป้อนเป็นข้อมูลให้
กับอีกโปรแกรมหนึ่งได้ ด้วยความสามารถนี้ ทำให้ผู้ใช้สามารถประกอบคำสั่งหลาย ๆ คำสั่งให้ทำงานเชื่อมโยงกันจนได้ผลลัพธ์ตาม
ต้องการได้ ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิดนี้ยังส่งผลให้การสร้างเครื่องมือ (โปรแกรม) ในยูนิกซ์ มีลักษณะเรียบง่าย กล่าวคือ เครื่องมือแต่ละ
ชิ้นจะถูกสร้างให้ทำงานอย่างเดียว แต่ทำให้ได้ผลเลิศ การทำงานซับซ้อนนั้น ผู้ใช้จะเป็นคนที่จับชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันเอง

วันนี้เราจะเรียนเครื่องมือพื้นฐาน และวิธีการที่จะประกอบเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานที่สลับซับซ้อนให้สำเร็จ
ในการทดลองส่วนนี้ให้ดาวน์โหลดแฟ้มต่อไปนี้

• all-id

• list-a

• list-b

• passwd

• randint

• regis

• sel-id

• sellog

จากเว็บ http://garnet.cpe.ku.ac.th/~cpj/204223/files/ มาไว้ที่โฮมไดเร็คทอรีของตนเองก่อน

2. ท่อ (pipe)

1. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
cat passwd

cat passwd | more

cat passwd | head

cat passwd | tail

cat passwd | grep b49

อธิบายการทำงานเมื่อมีการใส่เครื่องหมาย ‘|’ กั้นระหว่างคำสั่ง cat กับคำสั่งอื่น ๆ

2. ในไฟล์ passwd นั้นเก็บข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ระบบยูนิกซ์ทั้งหมดเอาไว้ ข้อมูลแต่ละแถวเป็นรายละเอียดของบัญชีผู้ใช้หนึ่ง
บัญชี ซึ่งประกอบด้วยหลายคอลัมน์โดยมีเครื่องหมาย ‘:’ เป็นตัวขั้น คอลัมน์แรกเป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้ ส่วนคอลัมน์ที่ห้าเป็น
ชื่อจริง

ให้เขียนคำสั่งที่นับจำนวนบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด (hint: คำสั่ง wc)
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3. ให้เขียนคำสั่งที่นับจำนวนบัญชีผู้ใช้ของนิสิตปริญญาตรีที่รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 46 (hint: ใช้ท่อต่อเนื่อง)

3. ช่องทางติดต่อมาตรฐานในยูนิกซ์

โปรแกรมในยูนิกซ์ เมื่อเริ่มต้นทำงานจะมี “ประตู” สำหรับติดต่อกับโลกภายนอก การอ่านข้อมูล และการเขียนข้อมูลจะกระทำผ่าน
ทางประตูเหล่านี้ โดยจะแบ่งออกเป็นหมายเลข คือ

• ประตูหมายเลข 0: ช่องทางอินพุตมาตรฐาน (stdin)

• ประตูหมายเลข 1: ช่องทางเอาท์พุตมาตรฐาน (stdout)

• ประตูหมายเลข 2: ช่องทางแสดงความผิดพลาดมาตรฐาน (stderr)

ประตูต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้าเรียกโปรแกรมใช้งานตามปกติ จะถูกเชื่อมต่อกับ console กล่าวคือช่องทางอินพุตมาตรฐานจะเชื่อมต่อกับ
แป้นพิมพ์ ส่วนช่องทางแสดงผลลัพธ์จะแสดงออกทางหน้าจอ

อย่างไรก็ตามเราสามารถตัดต่อการเชื่อมโยงช่องทางเหล่านี้ได้ เมื่อเรียกใช้โปรแกรม ตัวอย่างที่ได้ทดลองไปก็คือการใช้ท่อ หรือ
pipe กล่าวคือเมื่อเราสั่งคำสั่ง

คำสั่ง1 | คำสั่ง2 | · · · | คำสั่งn

ช่องทางเอาท์พุตของ คำสั่ง1 จะถูกต่อเข้าไปยังช่องทางอินพุตของ คำสั่ง2 จากนั้นคู่ของช่องทางเอาท์พุตกับอินพุตจะถูกเชื่อมต่อกัน
ไปเรื่อย ๆ ตามลำดับ โดยคำสั่งสุดท้ายคือ คำสั่งn

นอกจากการตัดต่อช่องทางไปยังคำสั่งอื่นแล้ว เรายังสามารถตัดต่อไปยังไฟล์ได้ด้วย การกระทำดังกล่าวเรียกว่าการเปลี่ยนทิศ
ข้อมูล หรือ redirection ซึ่งจะทำโดยใช้เครื่องหมาย ‘<’ และ ‘>’

1. ทดลองสั่ง
grep -i chai passwd > ch1

จากนั้นให้ใช้คำสั่ง ls ตรวจสอบดูว่ามีแฟ้มใดเกิดขึ้น ให้ลอง cat ดูข้อมูลในแฟ้มดังกล่าว ข้อมูลในแฟ้มคืออะไร?

2. ทดลองสั่ง
tr aeiou AEIOU < ch1

ให้ใช้คำสั่ง man เพื่อหาคำอธิบายว่าคำสั่ง tr ใช้ทำอะไร

หมายเหตุ: คำสั่งในยูนิกซ์ หลาย ๆ คำสั่ง เช่น sort, more, grep จะรับพารามิเตอร์เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลป้อนเข้าอยู่แล้ว ดังนั้นโดยทั่วไป
เราอาจไม่ต้องใช้เครื่องหมาย ‘<’ ในการระบุให้คำสั่งอ่านข้อมูลจากแฟ้มก็ได้ อย่างไรก็ตามในการเขียนโปรแกรมทั่วไป ถ้าเราเขียนโปรแกรม
ที่อ่านข้อมูลป้อนเข้าจากทางช่องทางอินพุตมาตรฐาน เราก็สามารถเปลี่ยนทิศให้โปรแกรมของเราอ่านข้อมูลจากแฟ้มได้โดยอัตโนมัติ

3. ทดลองสั่ง คำสั่งต่อไปนี้ เมื่อสั่งแล้วให้พิมพ์ข้อความประมาณสอง-สามบรรทัด จากนั้นให้กด Ctrl-D เพื่อจบคำสั่ง
cat > myfile

ใช้คำสั่ง ls และ cat เพื่อตรวจสอบไฟล์ใหม่ที่เกิดขึ้น คำสั่งดังกล่าวทำงานอะไรและทำงานได้อย่างไร

หมายเหตุ: การกด Ctrl-D เป็นการส่งอักขระแสดงการสิ้นสุดแฟ้มข้อมูล คำสั่งหลาย ๆ คำสั่งที่อ่านข้อมูลจากช่องทางอินพุตมาตรฐานจะ
จบการทำงานเมื่อได้อักขระพิเศษนี้
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4. ทดลองสั่งคำสั่งต่อไปนี้ cat >> myfile

ใช้คำสั่ง ls และ cat เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เครื่องหมาย ‘>>’ ใช้ทำอะไร?

5. แฟ้ม sellog เป็นแฟ้มข้อมูลที่เก็บการเลือกสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ตัดข้อมูลรหัสประจำตัวนิสิตทิ้งไปแล้ว ถ้าลอง
more ดูจะพบว่าจะมีรายการของสาขาวิชาที่นิสิตเลือกอยู่ตอนท้ายบรรทัด เรียงลำดับตามความต้องการ

ให้ระบุคำสั่ง (บรรทัดเดียว) ที่สร้างแฟ้ม cpe ที่เป็นข้อมูลจากแฟ้ม sellog ที่เลือกเฉพาะรายการที่เลือกสาขาวศ.คอมพิว-
เตอร์ (รหัส 204) เป็นอันดับแรก

4. คำสั่งจัดการกับข้อความ

4.1 คำสั่ง sort

คำสั่งนี้จะจัดเรียงข้อมูลทั้งจากแฟ้ม และจาก standard input

1. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้ (บางคำสั่งนิสิตอาจต้อง more ผลลัพธ์ด้วยเพื่อทำความเข้าใจ) จากนั้นให้ตอบคำถาม (อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมโดยการ man sort)
sort passwd

sort cpe

sort -n cpe

sort -n -r cpe

ทางเลือก (option) -n มีไว้เพื่ออะไร

ทางเลือก -r มีไว้เพื่ออะไร

2. เราสามารถกำหนด “คอลัมน์” ให้ sort เลือกจัดเรียงได้ โดยใช้ทางเลือก -k จงเขียนคำสั่งที่ เรียงลำดับข้อมูลในแฟ้ม
randint ตามลำดับข้อมูลในคอลัมน์ที่สอง ที่เป็นตัวเลข

3. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
sort -t : -k 3 passwd

sort -t : -k 3 -n passwd

ทางเลือก -t ใช้ทำอะไร?

4. จงเขียนคำสั่ง (หนึ่งบรรทัด) ให้แสดงข้อมูลในแฟ้ม passwd ของผู้ใช้ที่บัญชีขึ้นต้นด้วย b42 โดยเรียงลำดับตามชื่อจริง
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4.2 คำสั่ง cut

คำสั่งนี้จะตัดคอลัมน์ของข้อมูลออกมา

1. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
cut -c1-10 passwd

cut -d : -f1,3 passwd

เขียนคำสั่งที่ตัดคอลัมน์ที่เป็นชื่อเต็มผู้ใช้จากแฟ้ม passwd จากนั้นให้แสดงผลลัพธ์ที่เรียงตามตัวอักษร

2. ในการใช้คำสั่งข้างต้น จะมีบรรทัดว่างแสดงออกมาหลายบรรทัด เราสามารถลบบรรทัดดังกล่าวได้โดยใช้ pipe ไปยังคำสั่ง
grep -v ’^$’

คำสั่ง grep ดังกล่าวสามารถตัดบรรทัดว่างได้อย่างไร? (อ่าน man)

3. ให้เขียนคำสั่ง (บรรทัดเดียว) ที่สร้างแฟ้ม first ที่เป็นชื่อต้น (ไม่รวมนามสกุล) ของผู้ใช้ทุกคนจากแฟ้ม passwd (ในการ
พิจารณาแบ่งชื่อต้นจากนามสกุลให้ใช้ช่องว่าง)

4. เขียนคำสั่งที่ใช้แสดงสาขาวิชาที่นิสิตที่เลือกสาขา cpe เลือกเป็นอันดับที่สอง แสดงผลตามลำดับ (อาจมีซ้ำได้)

หลังจากสั่งเรียบร้อยแล้วให้นำข้อมูลดังกล่าว redirect ไปยังแฟ้ม second

4.3 คำสั่ง uniq

คำสั่ง uniq ใช้เพื่อตัดบรรทัดที่ซ้ำ ๆ กันออกจากการแสดงผล นอกจากนี้ยังใช้เพื่อนับจำนวนบรรทัดที่ซ้ำ และแสดงบรรทัดที่ไม่ซ้ำ
ได้

1. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
cat second | uniq

cat second | uniq -c

เขียนคำสั่งที่พิมพ์สาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับที่สอง (จากแฟ้ม second) เรียงลำดับตามจำนวนคนที่เลือก

2. เขียนคำสั่งที่แสดงหมายเลขไอพีที่มีในแฟ้ม sellog โดยไม่ซ้ำกัน

3. ให้เขียนคำสั่งสำหรับหาชื่อต้นของผู้ใช้ที่มีซ้ำกัน (หาจากแฟ้ม first) (hint: ทางเลือก -d)
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4.4 คำสั่ง comm

1. ใช้คำสั่งตรวจสอบข้อมูลภายในไฟล์ list-a และ list-b พิจารณาความแตกต่างด้วยตา แล้วกรอกข้อมูลลงในตาราง

ประเทศที่ปรากฏใน list-a เท่านั้น ประเทศที่ปรากฏใน list-b เท่านั้น ประเทศที่ปรากฏทั้งสองไฟล์

2. อ่านรายละเอียดของคำสั่ง comm โดยใช้ man comm จากนั้น ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
comm list-a list-b

เมื่อเปรียบเทียบกับตารางข้างต้นแล้ว ผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด

หากต้องการให้เอาท์พุทของคำสั่ง comm เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ ควรเรียกใช้คำสั่งอย่างไร (hint: เรียกใช้มากกว่าหนึ่งคำสั่ง)

3. ทดลองคำสั่งต่อไปนี้
comm -1 <file-1> <file-2>

comm -2 <file-1> <file-2>

comm -23 <file-1> <file-2>

อธิบายความหมายของการใช้ทางเลือก -1, -2, และ -23

4. สั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม user1 และ user2
cut -d ’:’ -f1 passwd | sort > user1

cut -d ’:’ -f1 passwd | sort > user2

จากนั้นเขียนคำสั่งที่หาบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฎในทั้งสองแฟ้ม
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4.5 แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. จากแฟ้ม sellog ให้แสดงรายการสาขาวิชาที่ถูกเลือกอยู่ในรายการ 3 ลำดับแรก พร้อมด้วยจำนวนนิสิตที่เลือก แสดงเรียง
ตามลำดับจำนวนครั้งที่ถูกเลือก จากมากไปน้อย

เขียนคำสั่งสำหรับทำงานดังกล่าว (ใช้หลายบรรทัดได้)

2. เขียนคำสั่ง (บรรทัดเดียว) ในการหาว่า วันใดที่มีนิสิตเข้ามาเลือกสาขาวิชามากที่สุด

3. ในแฟ้ม all-id จะมีรหัสประจำตัวนิสิตปีหนึ่งทั้งหมด ส่วนในแฟ้ม sel-id จะมีรหัสประจำตัวนิสิตที่เลือกสาขาวิชา
ทั้งหมด โดยมีลำดับที่สลับไปมา1 และอาจมีรหัสซ้ำ

ให้เขียนคำสั่ง (บรรทัดเดียว) เพื่อนับว่ามีนิสิตที่เลือกสาขาวิชาทั้งสิ้นกี่คน

ให้เขียนคำสั่ง (บรรทัดเดียว) เพื่อหาว่ามีนิสิตคนใดบ้างที่ส่งลำดับการเลือกสาขาวิชาหลายครั้ง (มีรหัสปรากฎหลายครั้ง)

ให้เขียนคำสั่ง (อาจจะหลายบรรทัด) เพื่อนับว่ามีนิสิตคนใดบ้างที่ไม่ได้เลือกสาขาวิชา

4. ไฟล์ regis เก็บข้อมูลจำลองการลงทะเบียนของนิสิตตามรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา2 แต่ละแถวมีสามคอลัมน์ ซึ่งประกอบ
ด้วยเลขประจำตัวนิสิต รหัสวิชา และปีการศึกษาตามลำดับ ข้อมูลในไฟล์ไม่ได้ถูกจัดเรียงตามลำดับใด ๆ ทั้งสิ้น เขียนคำสั่ง
เพื่อตรวจสอบว่านิสิตเลขประจำตัวใดใดบ้างที่ลงทะเบียนวิชา 204211 ในทั้งปีการศึกษา 2549 และ 2550

5. จากไฟล์ regis เช่นเดิม ให้ใช้คำสั่งเพื่อตรวจสอบว่านิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียนวิชา 204211 ในปีการศึกษา 2550 แต่ไม่
ลงทะเบียนวิชา 204313 ในปีการศึกษาเดียวกัน

1เพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัว ลำดับจะถูกสลับจนไม่เหมือนกับลำดับข้อมูลการเลือกในแฟ้ม sellog แล้ว
2ข้อมูลในไฟล์ถูกแต่งขึ้น โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่จริง
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ปฏิบัติการที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

5. ของแถม: awk

ในระบบยูนิกซ์ มีคำสั่งสำหรับประมวลผลข้อความแบบครอบจักรวาลอยู่ คือคำสั่ง awk ตัวอย่างการสั่งงานเพื่อสลับรหัสประจำตัว
ในแฟ้ม sel-id แบบสุ่ม

#awk ’{print rand(), $1}’ sel-id | sort -n | cut -d ’ ’ -f2

อ่านเพิ่มได้จาก man awk หรือปรึกษาเซิร์ชเอนจินยอดนิยมทั่วไป

01204223 – ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หน้า 7 จาก 7


