การใช้ Shell Script เบือ งต้ น

โครงสร้างพืนฐานการทํางานของระบบ UNIX มีอยู่ 4 ส่ วนด้วยกัน คือ Hardware, Kernel,
Shell และ Application ดังรู ป
Application
Shell
Kernel
Hardware

Shell คือ โปรแกรมหนึ9งบนระบบ UNIX ที9ทาํ หน้าที9เป็ น interface ระหว่าง user กับ UNIX
(Kernel) user สามารถสั9งงาน UNIX ได้โดยผ่านทาง Shell เท่านัน โปรแกรม Shell ยังมีคุณสมบัติ
ของ Shell Programming Language ทําให้ user สามารถนําคําสั9งต่างๆของ Shell มาเขียนเป็ น
โปรแกรมเก็บเป็ นไฟล์ไว้ได้ เรี ยกว่า Shell Script

Shell ทีนิยมใช้ ในปัจจุบัน
• Bourne shell (/bin/sh) เป็ น shell ในยุคแรกๆ ที9มีใช้กนั อย่างแพร่ หลาย มีการกําหนด
โครงสร้างภาษาคล้ายๆ กับภาษาอัลกอ (Algo) สามารถเขียน shell script ได้ และยังเป็ น
starndard shell ที9มีใน UNIX ทุกตัว และยังสามารถย้าย shell script ไปยัง UNIX ระบบอื9น
โดยไม่ตอ้ งแก้ไขอะไรได้อีกด้วย จะมี default prompt เป็ นเครื9 องหมาย “ $ ”
• C shell (/bin/csh) เป็ น shell ที9พฒั นาขึนมาหลังจาก Bourne shell มีรูปแบบคําสั9งและ
ไวยากรณ์เหมือนกับภาษา C มี function การทํางานหลายที9ดีและอย่างสะดวก อีกทังยัง
สามารถควบคุมการไหลของข้อมูลได้ดีกว่า Bourne shell และยังมีความสามารถในการ
เรี ยกใช้คาํ สั9งที9ใช้ไปแล้ว จะมี default prompt เป็ นเครื9 องหมาย “ % ”
• Korn shell (/bin/ksh) เป็ น shell ที9พฒั นามาจาดต้นแบบของ Bourne shell และ C shell
สามารถทํางานใน function ของ Bourne shell ได้ทุกอย่าง การเขียน shell script ทําได้ง่าย
และรัดกุมขึน สามารถนําคําสั9งที9ใช้ไปแล้วกลับมา execute ไปใหม่ได้ ถือได้วา่ Korn
shell เป็ นการรวมเอาข้อดีของ Bourne shell และ C shell มาไว้ดว้ ยกัน แต่ไม่ได้มีใน
UNIX ทุกตัว จะมี default prompt เป็ นเครื9 องหมาย “ $ ”
• Bourne again shell (/bin/bash หรื อ /usr/local/bin/bash) เป็ นการเอา Bourne shell
นํากลับมาพัฒนาใหม่ สามารถทํางานแบบ line editing ได้ และยังได้เพิ9มประสิ ทธิ ภาพใน
การทํางานอีกหลายอย่าง bash shell นีไม่ใช่ standard UNIX shell แต่เป็ น default shell ของ
linux ในปั จจุบนั จะมี default prompt เป็ นเครื9 องหมาย “ $ ”

Hello World
Shell script เป็ นไฟล์เท็กซ์ธรรมดาสามารถสร้างด้วย editor ชนิดไหนก็ได้ เช่น vi, nano,
gedit, emacs เป็ นต้น
การเข้ าใช้ งาน vi ( ใน prompt )
Syntax
Example

$ vi filename
การเขียน shell script ใน vi ( ชื อไฟล์ hello.bash)

การที9จะรันสคริ ปต์ได้ตอ้ งทําให้ไฟล์ที9สร้างขึนมาสามารถกระทําการได้
ถ้าดูไฟล์ดว้ ย
คําสั9ง “ ls –l hello.bash “ (สมมติให้ไฟล์ชื9อว่า hello.bash) จะเห็นว่าสิ ทธิd การใช้ไฟล์จะเป็ น –rw-rxr-x ซึ9 งหมายความว่า ไฟล์น นั ยังไม่สามารถกระทําการได้ การที9จะทําให้ไฟล์น นั สามารถกระทํา
การได้ ต้องใช้คาํ สั9ง chmod กําหนดสิ ทธิ ให้ไฟล์น นั เสี ยก่อน
การเรี ยกดูสิทธิในการเข้ าถึงไฟล์ และ การกําหนดสิ ทธิให้ กับไฟล์ ( ใน prompt )
Syntax
Example

$ ls –l filename และ $ chmod [ u / g / o ] [ + / - ] [ r / w / x] filename
การใช้ คําสั ง ls -l และ chmod

ถ้าดูไฟล์ดว้ ยคําสั9ง “ ls –l hello.bash “ จะเห็นว่าสิ ทธิd การใช้ไฟล์เปลี9ยนเป็ น -rwxr-xr-x.
ซึ9 งหมายความว่า ไฟล์น นั สามารถกระทําการได้แล้ว (x = ก็คือการexecutable นัน9 เอง).
การรัน shell script ( ใน prompt )
Syntax
Example

$ . / filename
การรัน File hello.bash

การรัน shell script แบบอืน ( ใน prompt )
yntax
Example

$ . hello.bash หรือ $ bash hello.bash
การรัน File hello.bash

ตัวแปร ( variable )
เชลล์สคริ ปต์เหมือนกับโปรแกรมทัว9 ๆไปลที9มีตวั แปรไว้เก็บค่าต่างๆ สําหรับใช้งาน ตัว
แปรที9 ใ ช้ใ นเชลล์น ันไม่ จาํ เป็ นต้องประกาศชนิ ดตัวแปรเหมื อนกับ ภาษาซี สามารถตัง ค่ า แล้ว
นําไปใช้ได้ทนั ที รู ปแบบการตังค่าตัวแปร
รู ปแบบการตังตัวแปร ( ใน vi )
Syntax
Example

variable = value
การสร้ างตัวแปร

ข้อควรระวังคือในการใช้ตวั แปร คือในช่วงก่อนหน้าและหลังเครื9 องหมาย ”=” ห้ามมี
ช่องว่าง เพราะเชลล์ถือว่าช่องว่าคือตัวแบ่ง argument
การเรี ยกใช้ ตัวแปร ( ใน vi )
Syntax
Example

$ variable
การเรี ยกใช้ ตัวแปร

เวลาที9จะต้องการแสดงค่าให้ใช้เครื9 อง”$”นําหน้าตัวแปร

เครื9 องหมาย Quote ( ‘ ) และ Double quote ( “ ) ช่องว่างในเชลล์น นั ถือว่าเป็ นตัวแบ่ง
อาร์ กิวเมนต์ ถ้าต้องการตังค่าตัวแปรที9มีช่องว่าง ให้ใช้เครื9 องหมาย Quote ( ‘ ) หรื อ Double quote
( “ ) คล่อมคําที9ตอ้ งการ
การตังค่ าตัวแปรทีม ีช่องว่ าง ( ใน vi )
Syntax
Example

variable=’value’ or variable=”value”
การตังค่ าตัวแปร

การตังค่ าตัวแปรพร้ อมการเรี ยกใช้
Example

File testvariable.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

ความแตกต่างระหว่าง Quote ( ‘ ) และ Double quote ( “ ) คือสิ9 งที9พิมพ์ใน เครื9 องหมาย
Quote ( ‘ ) จะมีค่าตามสิ9 งที9พิมพ์ ส่ วนในเครื9 องหมาย Double quote ( “ ) จะเป็ นการอ้างอิงนํา
ผลลัพธ์ที9ตวั แปรเก็บไว้หรื อค่าที9ตวั แปรเก็บไว้มาใช้

ตัวแปรสภาพแวดล้ อม ( environment variable )
ตัว แปรที9 ใ ช้ ใ นเชลล์ จ ะมี ส องชนิ ด ด้ ว ยกัน คื อ 1.ตัว แปรธรรมดา และ 2.ตัว แปร
สภาพแวดล้อม (environment variable) ตัวแปรสภาพแวดล้อมนันคล้ายกับตัวแปรธรรมดาแต่
แตกต่างตรงที9 เมื9อโปรแกรมรันในเชลล์น นั จะสื บทอดตัวแปรสภาพแวดล้อมและค่าที9อยูใ่ นตัวแปร
สภาพแวดล้อมไปด้วย
เราสามารถสร้างตัวแปรธรรมดาให้เป็ นตัวแปรสภาพแวดล้อมได้ โดยการใช้คาํ สั9ง export.
การตังตัวแปร ( ใน vi )
Syntax
Example

variable = value
การสร้ างตัวแปรใน File testenvironment.bash

การเปลีย นตัวแปรธรรมดาให้ เป็ นตัวแปรสภาพแวดล้ อม ( ใน prompt )
Syntax
Example

$ export variable
การเปลีย นตัวแปร ENV ให้ เป็ นตัวแปรสภาพแวดล้ อมใน prompt

จะเห็ นได้วา่ ผลลัพธ์น นั ต่างกัน เพราะ การรัน shell script แบบแรกจะเป็ นการเรี ยก shell
(สร้างโปรเซสใหม่) และ shell ตัวใหม่จะเป็ นตัวกระทําการ shell ตัวใหม่น ี คือ #!/bin/bash ที9เขียน
ใน file testenvironment.bash บรรทัดแรก shell (โปรแกรม) ที9 เกิ ดใหม่ สื บ ทอดตัว แปร
สภาพแวดล้อม ENV มาด้วยทําให้แสดงผลได้ แต่ไม่สามารถแสดงค่าของตัวแปร VAR ได้เพราะ
ตัวแปร VAR ไม่ ใ ช่ ตวั แปรสภาพแวดล้อมจึ ง ไม่ ส ามารถสื บ ทอดค่ า ที9 อยู่ใ นตัวแปรไปใช้ใ น
โปรแกรมอื9นได้
ส่ วนการรัน แบบที9สองใช้การรันแบบ “.” (dot) เป็ นการใช้ shell ที9ทาํ งานอยูใ่ นปั จจุบนั
อ่านไฟล์ testenvironment.bash จึงสามารถแสดงค่าของตัวแปรทังสองตัวได้
เราสามารถรู ้ได้วา่ มีตวั แปรสภาพแวดล้อมอะไรบ้างที9อยูใ่ นระบบ โดยการใช้คาํ สั9ง export ซึ9 งเป็ น
คําสั9งเดียวกันกับที9ใช้ประกาศตัวแปรสภาพแวดล้อม

การดูตัวแปรสภาพแวดล้ อมทีอ ยู่ในระบบ ( ใน prompt )
Syntax

$ export

เมื9อลองใช้คาํ สั9งดูจะเห็นได้วา่ มีตวั แปรสภาพแวดล้อมมากมายที9ต งั ค่าไว้อตั โนมัติในระบบ
ถ้า ต้องการเปลี9 ย นตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็ นตัวแปรธรรมดาสามารถทํา ได้โดยใช้ option –n
ต่อท้ายคําสั9ง export
การเปลีย นตัวแปรสภาพแวดล้ อมเป็ นตัวแปรธรรมดา ( ใน prompt )
Syntax

$ export –n variable

ตัวแปรพิเศษ( environment variable )
ตัวแปรพิเศษเหล่านี โดยปรกติเชลล์จะเตรี ยมตัวแปรเหล่านีไว้ให้อยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งสร้างเอง
และมักจะเป็ นตัวแปรที9ไม่สามารถเปลี9ยนค่าได้(read-only)
ตัวแปรพิเศษทีนิยมใช้ กนั บ่ อยๆ
$0 $1 $2 ....
$#
$*
$@
$?

$!
$hostname
$pwd
$oldpwd
$randow
$home

ใช้ สําหรับอ้ างอิงชื อ shell script และ Argument ของ shell script เรียกว่ า
position parameter
ใช้ บอกจํานวน Argument ทีอยู่ใน shell script นันๆ
แทน Argument ของ script เรียงกันทังหมด
คล้ ายกับ $* แต่ จะใช้ ช่องว่ างคันระหว่ าง position parameter
ใช้ แสดงสถานการณ์ จบการทํางานครังสุ ดท้ าย ถ้ าสั งได้ ถูกต้ องไม่ มี error จะ
แสดงค่ า 0 ออกมา แต่ ถ้าผิดพลาดจะแสดงค่ าทีไ ม่ ใช่ 0 ออกมา
ตัวแปรพิเศษทีนิยมใช้ กนั บ่ อยๆ
ใช้ แสดง process ID ของ shell ทีท าํ งานอยู่
ใช้ แสดงชื อเครืองทีกาํ ลังใช้ งานอยู่
ใช้ แสดง directory ทีท าํ งานอยู่
ใช้ แสดง directory ก่ อนหน้ า directory ปัจจุบัน
ใช้ ในการสุ่ มตัวเลข ตังแต่ 0 ถึง 32767
ใช้ แสดงชื อ home directory

หมายเหตุ ( comment )
เครื9 องหมาย “ # ” ใช้แสดงหมายเหตุ เขียนไว้ตรงไหนในเชลล์สคริ ปต์ก็ได้ (ยกเว้นบรรทัด
แรก) ใช้สาํ หรับการเขียนบันทึกใน script โดย shell จะถือว่าข้อความที9อยูห่ ลังเครื9 องหมาย “ # ”
เป็ นหมายเหตุไม่มีผลต่อตัวโปรแกรม
การใช้ เครืองหมาย “ # ” ในการ comment ( ใน vi )
Syntax
Example

# text
File testcomment.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

จะเห็นได้วา่ ข้อความที9อยูห่ ลังเครื9 องหมาย “ # “ ไม่มีผลใดๆทังสิ นเมื9อรันโปรแกรม เมื9อรัน
โปรแกรม โปรแกรมจะไม่แสดงข้อความที9 comment นันออกมา

ตัวแปรแถวลําดับ ( array variable )
ตัวแปร array นันจะมี index เป็ นตัวเลขเริ9 มตังแต่ 0 เหมือนกับตัวแปรในภาษา C หรื อ
ภาษาอื9นๆ แต่เวลาที9ตอ้ งการเรี ยกใช้ตวั แปรต้องใช้เครื9 องหมาย “{ }” ช่วยจับกลุ่มด้วย เพราะ
ไม่เช่นนันค่าที9ออกมาจะออกมาเฉพาะค่าแรกเท่านัน ดูได้จากตัวอย่าง
รู ปแบบการใช้ ตัวแปร array ( ใน vi )
Syntax
Example

variable[index]=value
File testarray.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

เราสามารถประกาศตัวแปรพร้อมกับการตังค่าไปในตัวได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี
รู ปแบบการใช้ ตัวแปร array ( ใน vi )
Syntax
Example

variable=(value value value value)
File testarray2.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

จะเห็นได้วา่ สามารถใช้ได้เหมือนกันกับการใช้แบบ index

test และ expression
ใน bash และ ksh จะมีคาํ สั9ง test และการเขียนเงื9อนไขในการตรวจสอบ expression ต่างๆ
ในการเขียนประโยคเงื9อนไข
การใช้ คําสั ง test ( ใน vi )
Syntax

test expression หรือ [ expression ]
Expression

int1 –eq int2
int1 –ne int2
int1 –gt int2
int1 –ge int2
int1 –le int2
int1 –lt int2
str1 = str2
str1 != str2
Str
-n str
-z str
-d filename
-f filename
-r filename
-w filename
-x filename
-s filename

คําสั งเกีย วกับจํานวนเต็ม
เป็ นจริงเมือ int1 เท่ ากับ int2
เป็ นจริงเมือ int1 ไม่ เท่ ากับ int2
เป็ นจริงเมือ int1 มากกว่ า int2
เป็ นจริงเมือ int1 มากกว่ า หรื อ เท่ ากับ int2
เป็ นจริงเมือ int1 น้ อยกว่ า int2
เป็ นจริงเมือ int1 น้ อยกว่ า หรือ เท่ ากับ int2
คําสั งทีเ กีย วกับ string
เป็ นจริงเมือ str1 เหมือนกับ str2
เป็ นจริงเมือ str1 ไม่ เหมือนกับ str2
เป็ นจริงเมือ str ไม่ เป็ นค่ าว่ าง
เป็ นจริงเมือ str มีความยาวมากกว่ า 0
เป็ นจริงเมือ str มีความยาวเป็ น 0
คําสั งเกีย วกับ file
เป็ นจริงเมือ filename เป็ น directory
เป็ นจริงเมือ filename เป็ น file
เป็ นจริงเมือ filename อ่ านได้ โดยโปรแกรม
เป็ นจริงเมือ filename เขียนได้ โดยโปรแกรม
เป็ นจริงเมือ filename run ได้ โดยโปรแกรม
เป็ นจริงเมือ filename มีขนาดไม่ เป็ น 0

!expr
exp1 –a exp2
exp1 –o exp2

คําสั งเกีย วกับ Logical อืน ๆ
เป็ นจริงเมือ exp เป็ นเท็จ
เป็ นจริงเมือ exp1 และ exp2 เป็ นจริง
เป็ นจริงเมือ exp1 หรือ exp2 เป็ นจริง

การใช้ เงือ นไข ( if )
คําสั9ง if เป็ นคําสั9งที9ใช้ในการเปรี ยบเทียบ
รู ปแบบคําสั ง if ( ใน vi )

Syntax

Example

if [ expression ]
then
commands
elif [ expression ]
then
commands
else
commands
fi
File testif.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

ในตัวอย่างแสดงการเปรี ยบเทียบตัวอักษรของตัวแปร text1 กับ text2 ว่าเหมือนกันหรื อไม่
ถ้าเหมือนกันให้แสดงข้อความว่า “ YES, it equal ” หรื อถ้าต่างกันให้แสดงข้อความว่า “ No, it
not equal ” ทังนีเงื9อนไข if จะมี หรื อ ไม่มี elif กับ else ก็ได้

การใช้ เงือ นไข ( case หรือ switch )
คําสั9ง case เป็ นคําสั9งที9ใช้ในการเปรี ยบเทียบเช่ นเดี ยวกับคําสั9ง if แต่มีรูปการทํางานที9
ต่างกัน
รู ปแบบคําสั ง case ( ใน vi )

Syntax

Example

case string in
str1)
commands;;
str2)
commands;;
str3)
commands;;
*)
commands;;
esac
File testcase.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

ในตัวอย่างแสดงการเปรี ยบเทียบตัวอักษรของตัวแปร text ว่าตรงกับ string ที9เป็ นเงื9อนไข
ของ case หรื อไม่ ถ้าเหมือนกันก็ให้แสดงข้อความที9ต งั ไว้ในเงื9อนไง

การใช้ loop while
คําสั9ง while เป็ นคําสั9งที9ใช้ในการวนรอบการทํางานของโปรแกรม โปรแกรมจะวนรอบ
จนกว่าเงื9อนไขที9กาํ หนดไว้จะเป็ นเท็จ
รู ปแบบคําสั ง while ( ใน vi )

Syntax

Example

while [ expression ]
do
commands
………….
Done
File testwhile.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

ในตัวอย่างเป็ นการแสดงข้อความ “ Hello World ” 10 บรรทัด โดยให้ตวั แปร num มีค่า
เป็ น 1 ต่อจากนันก็เข้าสู่ loop while โดยมีเงื9อนไขว่า $num น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10 loop while จะ
ทําการแสดงข้อความ “ Hello World ” โดยวนรอบการทํางานไปเรื9 อยๆ และจะทําการเพิ9มค่า num ที
ละ 1 ก่อนจะวนรอบใหม่ เมื9อโปรแกรมวน loop ครบตามเงื9อนไขแล้ว จะได้ผลลัพธ์เป็ นการแสดง
ข้อความ “ Hello World ” 10 บรรทัด

การใช้ loop for
คําสั9ง for เป็ นคําสั9งที9มีการทํางานคล้ายคลึงกับ คําสั9ง while แต่จะต่างกันตรงที9การเขียน
เงื9อนไขที9ใช้ในการวน loop
รู ปแบบคําสั ง for ( ใน vi )

Syntax

Example

for var in list
do
commands
………….
Done
File testfor1.bash

ผลลัพธ์ ทไี ด้

ในตัวอย่างเป็ นการแสดงข้อความ “Hello World ” ตามด้วยตัวเลข ในเงื9อนไข for นัน “ i ”
จะรับค่าตัวแปรที9อยูห่ ลัง “ in “ เข้ามาเก็บไว้ในตัวเอง ซึ9 งตังไว้เป็ น “ 1 2 3 4 5 “ มาทีละตัว ( จะใช้
ช่องว่างในการแบ่งว่ามีกี9ตวั หรื อกี9 argumentในเงื9อนไข ) loop for จะทําการแสดงข้อความตาม
จํานวน argument ที9อยูห่ ลัง “ in ” ซึ9 งในโปรแกรมกําหนดเป็ น “ 1 2 3 4 5 “ ซึ9 งมีอยูห่ ้าตัว โดยถูก
แบ่งด้วยช่ องว่าง เมื9อรันโปรแกรมแล้วจะเห็ นได้ว่า ข้อความ “ Hello World ” ตามด้วยจํานวน
ตัวเลข ถูกแสดงออกมา 5 บรรทัด โดยที9ตวั เลขนันมาจากตัวแปร “ $i ” ที9อยู่ในบรรทัด echo
“Hello World ” $i นัน9 เอง Loop for สามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ9งดังนี

ผลลัพธ์ ทไี ด้

จะเห็นไดว่าเงื9อนไขนันสามารถเขียนได้เหมือนในภาษา C เพียงแต่ตอ้ งใส่ วงเล็บเพิ9มเข้าไป
อีกชันหนึ9ง

