
!"#$ %&'()*+
!%,*--.-/''0.12*3425,

678!97!%,*--.:;<7 8=/!%,*--.%70>? .@7!AB7CBD-E7

0F'0GHIJB KF*27HLMH7!AB7%70>?N3/OA8IHI3PNQ297R
KF*27H8=/*--.*7-S2O0(.*7-32TH N3/ 0.78.0.12*3425,:AB

EMBEDDED ANDROID 
DEVELOPMENT

! " # $ % & ' ( ) * + $ &



EMBEDDED ANDROID DEVELOPMENT 

,-./-0 ! ". # $ % & " ' ( ) * + ,

1-23 : 

169 678!97!%,*--.:;<7 8=/!%,*--.%70>? .@7!AB7CBD-E7

UHH32@7J'72N0H V'3N0HWX YO61OZ1293[& \2@]J93[& 20131

IA-^E_ 0-3810-2222 `1 3380-82 `1 203 IA-07- 0-3874-5806  aO.b wiroon@eng.buu.ac.th

4356%&'7889&:)8;<3'=()>3?@-AB'C&1 :
!"#$ %&'()*+.
Embedded Android Development.""  : !"#$ %&'()*+, 2557.
397 @c7.
1. -/''0.12*3425, 2. -/''defR*7-gG*h 3. N1HJ-1Bi
I. j1Ok12.

ISBN !e"book# : 978-616-361-117-8

,-D>E&0/-0 :

1787-lm:1O1; A7,O,1? nH 19 O3Xo 1858/87-90 UHH'72H7">-7J NX,2'72H7
OX>'72H7 *"2OAEp 10260 IA-^E_ 0-2739-8000

@F2q1 eBook Or.s1Gt7>uvuw:x>7.ytt71Gt7>8&O1l;81..1Hz
N0J2o.7":{|JNd32":{uwO}1*7-~7 $O�BNE€;&% 3.0 d-/OA%:AB



คำนำ

หนังสือ Embedded Android Development เล่มนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมสมองกลฝังตัว
ไทย (TESA) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพวิชาชีพ Embedded System 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทั้งทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและหลักการเข้าใจการทำงานฮาร์ดแวร์
ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวให้น่าสนใจและสามารถดึงดูดนักศึกษาให้ศึกษาต่อในสาขา Embed-
ded System รวมทั้งนำไปเผยแพร่ยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนหรือ
การฝึกอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัว 

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นมาจากใจที่มุ่งมั่นและศรัทธาเพื่อต้องการส่งเสริมและกระตุ้นให้
เกิดนักพัฒนารุ่นใหม่ภายในเมืองไทย โดยผู้เขียนตั้งใจนำประสบการณ์ที่สั่งสมอยู่ในวงการเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์ ระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์ ระบบสมองกลฝังตัว และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตลอดระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 18 ปี ซึ่งได้รวบรวมพื้นฐานความรู้สำคัญที่หาอ่านได้ยากแล้วนำมาเรียบเรียงให้เหมาะสม
กับนิสิตที่เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัว ตัวอย่างเช่น วิชาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์/ลีนุกซ์ 
วิชาการเขียนโปรแกรม วิชาระบบสื่อสารและเครือข่าย วิชาระบบฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และวิชาระบบ
สมองกลฝังตัว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัว
โดยเฉพาะสำหรับนิสิตนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส ์ วิศวกรรม
ไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้าควบคุม วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่ใกล้เคียง 

นอกจากนั้นยังเหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ที่สนใจการทำงานภายในระบบสมองกลฝังตัว ซึ่ง
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะรวบรวมศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและพัฒนาทางด้านระบบ
สมองกลฝังตัวเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตได ้ วัตถุประสงค์หลัก
ของหนังสือเล่มนี้ต้องการปูพื้นความรู้ตั้งแต่การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เพื่อให้คุ้นเคยกับคำสั่งที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลางให้ผู้อ่านเข้าใจระบบลีนุกซ์เคอร์เนล การพัฒนาโปรแกรม
ระดับล่าง การเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมสำหรับการปรับแต่งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เครื่องมือที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการพัฒนาโปรแกรมบนระบบสมองกลฝังตัว ทำความเข้าใจโครงสร้างระบบ
ปฏิบัติการแอนดรอยด ์ การพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรมภาษา C/C++/JAVA/Python และการ
ประยุกต์บนบอร์ดสมองกลฝังตัว โดยในบทสุดท้ายเป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาและแนวคิดสำคัญใน
การออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เพื่อนำไปสู่การเริ่ม
ต้นการออกแบบและพัฒนาทางด้านระบบสมองกลฝังตัวในอนาคต 
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บทที่ 1 พื้นฐาน UNIX/LINUX สำหรับนักพัฒนา

ประวัติระบบปฏิบัติการ Unix/Linux

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 55 ปี เมื่อย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่นักพัฒนาจากห้องปฏิบัติการ Bell จะ
พัฒนาระบบปฏิบัติการแบบใหม่ชืิ่อระบบปฏิบัติการ UNIX โดยใช้ภาษาซี (C Language) เป็นภาษา
โปรแกรมหลักในการเขียนระบบปฏิบัติการตัวนี้ขึ้นมา จนกลายเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียน
โปรแกรมมากที่สุด จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในป ีค.ศ. 1960 ซึ่งได้เริ่มมีการพัฒนาระบบปฏิบัติ
การแบบแบ่งเวลา (timesharing) โดย Dartmouth College และ Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.) ซึ่งมีจุดเด่นคือ ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้เครื่องในเวลาเดียวกันได้ โดยอาศัยการแบ่ง
เวลาของหน่วยประมวลผลกลางให้แก่ผู้ใช้เวียนกันไป ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาษาโปรแกรมเบสิค (BASIC 
Language) แต่ประสบความสำเร็จในการใช้งานทางธุรกิจแค่ช่วงระยะหนึ่ง ในขณะที่ระบบปฏิบัติการอีก
ตัวชื่อ CTSS (MIT's Compatible Time-Sharing System) จาก M.I.T. ซึ่งเป็นระบบฏิบัติการที่ได้ถูก
ออกแบบเพื่อให้เป็นระบบปฏิบัติการอเนกประสงค ์ ก็ได้รับความนิยมในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ 
หลังจากนั้นไม่นาน ทาง M.I.T. ห้องปฏิบัติการ Bell และบริษัท  GE (General Electric) ซึ่งเป็นบริษัทผู้
ผลิตคอมพิวเตอร์ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำการวิจัยและออกแบบระบบปฏิบัติการแบบแบ่งเวลาตัวใหม่ ให้มี
ความสามารถมากขึ้นและกำหนดชื่อระบบปฏิบัติใหม่นี้ชื่อว่า MULTICS (MULTiplexed Information 
and Computing Service)

แม้ว่าตัวระบบปฏิบัติการ MULTICS จะสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายร้อยคน แต่โครงการก็ยังเกิด
ปัญหาขึ้นหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวภาษา PL/I ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนั้นยังอยู่ในระหว่างการ
พัฒนาและมีการพัฒนาล่าช้ากว่ากำหนดการที่กำหนดไว้มากและมีข้อบกพร่องมากมาย รวมทั้งปัจจัยอื่น
ที่เทคโนโลยีในขณะนั้นเองก็ยังไม่พร้อม ห้องปฏิบัติการ Bell จึงได้ถอนตัวออกจากโครงการหลังจากสิ้น
สุดโครงการระยะแรก 

หนึ่งในนักวิจัยของโครงการชื่อ Ken Thompson จึงเริ่มหาแนวทางในการทำวิจัยต่อไป โดยยังคง
นำระบบปฏิบัติการ MULTICS มาทำการพัฒนาต่อ ซึ่งได้ทำการย่อส่วนโค้ดโปรแกรมโดยใช้ภาษาแอส
เซมบลี้ (Assembly Language) ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการตัวใหม่นี้บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์รุ่น 
PDP-7 จนกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่สามารถทำงานได้เป็นอย่างด ี และในที่สุดก็ได้ถูกตั้งชื่อใหม่โดย
หนึ่งในนักวิจัยของห้องปฏิบัติการ Bell ชื่อ Brain Kernighan ว่า UNICS (Uniplexed Information 
and Computing Service) เพื่อเป็นการล้อเลียนโครงการ MULTICS และต่อมาก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อ
เป็น UNIX ในที่สุด

ต่อมาก็ได้มีนักวิจัยคนอื่นๆในห้องปฏิบัติการ Bell เริ่มสนใจที่จะขอเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ UNIX ของ Ken Thompson มากขึ้น และคนแรกที่ได้เข้าร่วมก็คือ Dennis Ritchie 
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX อยู่บนเครื่องมินิคอมพิวเตอร์รุ่น PDP-11 ซึ่งมีขีดความสามารถสูงกว่า
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(/2&+'$2SG" PDP-7 (6Q1 ;G'10"#)-Q@#,5*+(!8&')R>64(D402G-1=/2$)02
5#U$!16 @"5OC!427..?VQ.#;Q)02 UNIX 5*+',3G."(/2&+'$2SG"
PDP-11/45 F87 PDP-11/70 >642#./-01"Q,1C";806%3$C"PG-$
5Z-22W5*+ 1970 (<207>64(<Q+1D"06D'$!"G-,/-01@OC!4D"06
C!KG F871*)8>))02?b'$)#"!"G-,/-01@O 5OC!4(?A"(/2&+'$
/'1<Q-(;'2B5* +%0102N2'$2#.)02CP4$0"L3 4CP4!80,/"C"(-80
(6*,-)#">64<24'1)#"

"')@0)"#U"!4'$?VQ.#;Q)02 Bell ,#$>64-0$FL"<#M"0]0W0=?2F)21;#-C!1G (<&+'CP4C")02(D*,"
27..?VQ.#;Q)02("&+'$@0)/'1<Q-(;'2BF;G872SG"@71*=/2$%240$50$E02B6F-2BF;);G0$)#" 5OC!4;4'$CP4(-80
C")02<#M"064-,]0W0=?2F)21F'%(I1.8*U10)<'%1/-2 @J$(?A"(!;SL8%O/#K5*+@7;4'$(2G$%240$]0W0
=?2F)21;#-C!1G5*+,&6!,SG"%O!2#.27..?VQ.#;Q)02C"'"0/; =6,C"27,7F2)D'$)02<#M"0]0W0
=?2F)21"#U"50$ Ken Thompson >64(8&')CP4]0W0.* (B Language) IJ+$(?A"]0W0=?2F)215*+<#M"0;G'
10@0)]0W0 BCPL (Basic Conbined Programming Lanaguge) <#M"0=6, M.I.T. 6#$-Q-#M"0)02
]0W0=?2F)216#$23?D40$8G0$

23?5*+ 1.2 -Q-#M"0)02]0W0=?2F)21
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23?5*+ 1.1 Ken Thompson F87 Dennis Ritchie



ตัวอย่างโปรแกรมแสดงค่า 5 Factorials โดยเปรียบเทียบรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา BCPL 
และภาษาบี 

โปรแกรมด้วยภาษา BCPL:

GET "LIBHDR"
LET START() = VALOF $(
        FOR I = 1 TO 5 DO
                WRITEF("%N! = %I4*N", I, FACT(I))
        RESULTIS 0
)$
AND FACT(N) = N = 0 -> 1, N * FACT(N - 1) 

ตัวอย่างโปรแกรมภาษาบีจากตัวอย่างหนังสือที่ Ken Thompson เป็นผู้เขียน

/* The following function will print a non-negative number, n, to
  the base b, where 2<=b<=10,  This routine uses the fact that
  in the ASCII character set, the digits 0 to 9 have sequential
  code values.  */
 printn(n,b) {
        extrn putchar;
        auto a;
        if(a=n/b) /* assignment, not test for equality */
                printn(a, b); /* recursive */
        putchar(n%b + '0');
}

แต่เนื่องจากตัวภาษาบีเองนั้น เป็นภาษาโปรแกรมที่มีโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบการควบคุมภายในยังมี
ข้อจำกัดอยู่พอสมควร ทำให้การพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX โดยใช้ภาษาบียังไม่ค่อยประสบความ
สำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นทาง Dennis Ritchie จึงได้พัฒนาและปรับปรุงภาษาบีให้มีคุณสมบัติที่เหมาะ
สมในการเขียนระบบปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น และในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นภาษาโปรแกรมตัวใหม่ชื่อว่า 
ภาษาซี (C Language) ต่อมาทาง Thompson และ Ritchie ได้ร่วมกันพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX 
จากภาษาซีใหม่ทั้งหมด ทำให้ภาษาซีกลายมาเป็นภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเขียน
โปรแกรมอย่างมากเนื่องจากเป็นภาษาอเนกประสงค์ที่เหมาะกับการใช้เขียนโปรแกรมแบบต่างๆและ
หลากหลาย ทั้งยังเป็นภาษาโปรแกรมที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและสามารถนำโค้ดโปรแกรมเก่ามา
ใช้งานประยุกต์กับโปรแกรมใหม่ได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 Ritchie และ Thompson ได้ตีพิมพ์ผล
งานการวิจัยและพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX ตัวใหม่นี้ จนเป็นผลให้ทั้งสองได้รับรางวัล ACM Turing 
Award ในปี ค.ศ. 1984 
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จากผลงานดังกล่าวทางบริษัท AT&T ผู้เป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการ Bell และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติ
การ UNIX ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้ระบบปฏิบัติการ UNIX โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็ก
น้อย เพื่อหวังให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น ในขณะนั้นด้วยระบบปฏิบัติการจะมากับเครื่อง PDP-11 ซึ่งยัง
ทำงานไม่มีประสิทธิภาพดีพอและยังใช้งานยากอยู่ จึงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงระบบปฏิบัติ
การ UNIX กันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งในที่สุดก็ได้เกิดตัวใหม่ขึ้นที่ชื่อว่า ระบบปฏิบัติการ BSD UNIX 
(Berkeley Software Distribution UNIX) ซึ่งถูกพัฒนาโดย University of California (UC Berkeley) 
จนกลายเป็นตัวหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษา ต่อมา
หน่วยงานกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) 
ก็ได้ให้ทุนกับทาง UC Berkeley เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX ต่อให้กลายเป็น Version 4 BSD 
เพื่อรองรับการสื่อสารของเครือข่าย DARPA ที่ใช้มาตราฐานในการสื่อสารชื่อว่า TCP/IP  ต่อมาในป ีค.ศ. 
1993 ทาง UC Berkley ก็ได้ออกตัว BSD รุ่น 4.4 ที่รองรับการสื่อสารแบบโปรโตคอล X.25 แต่เป็นที่น่า
เสียดายที่ในที่สุด UC Berkeley ก็ได้หยุดการพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX ในเวลาต่อมา

หลังจากนั้นไม่นานพัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ราคา
ฮาร์ดแวร์ก็เริ่มถูกลง ในที่สุดระบบปฏิบัติการ UNIX ที่เคยอยู่ในระดับมินิคอมพิวเตอร์ก็สามารถนำมา
ใช้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ที่เรียกว่า “XENIX” แม้ในยุคแรกของเครื่อง 
XENIX ยังมีเพียงหน้าจอที่แสดงแต่เพียงตัวหนังสือ (Text Mode) จนกระทั่งช่วงกลางทศวรรษ 1980 
ก็ได้มีการพัฒนา X-Window ขึ้นมาทำให้การใช้งาน UNIX ก็เริ่มม ีGUI (Graphic User Interface) เกิด
ขึ้น 

บริษัท AT&T ยังคงผลักดันการพัฒนาระบบปฏิบัติการ UNIX จนกระทั่งถึงรุ่น System V Release 
4 (SVR4) ทาง AT&T ได้พยายามรวมข้อกำหนดและมาตราฐานต่างๆ ของ BSD UNIX และ XENIX 
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รูปที่ 1.3 ระบบปฏิบัติการ Unix ในวารสาร The Bell System Technical Journal
copies of the 1978 and 1984 special Unix issues of the Bell System Technical Journal (Link)



(D40>?64-,)#" IJ+$5#U$%'$%0102NN3)"O>?CP4$0">64." SVR4 >6464-,(!;S)02XB/2#U$"*U5OC!4)8SG1"#)<#M"0
F87.2QW#55*+()*+,-D4'$(2Q+1-Q;))#$-8-G0@7()Q6)02L3)D06C")02)O!"610;20a0"D'$27..?VQ.#;Q)02
UNIX @0).2QW#5 AT&T !2&'>1G 5#U$!16@J$>642-1;#-)#"@#6;#U$'$/B)2 Open Software Foundation 
(OSF) DJU"(<&+'2G-1-Q@#,F872G-1)O!"610;20a0";G0$HD'$27.. UNIX C"(-80;G'10

"')@0) UC Berkeley F84- )R,#$1*.2QW#520,'&+"H5*+<#M"0(/2&+'$/'1<Q-(;'2B276#.%3$(<&+'CP4C"640"
_S2)Q@ (PG" .2QW#5I#">1=/2IQ%(;R1 (SunOS F87 Solaris) .2QW#5 DEC ((/2&+'$ Ultrix @"(?8*+,"P&+'(?A"
OSF/1) .2QW#5>1=/2I'T;B ((/2&+'$ XENIX) .2QW#5>'.*('R1 ((/2&+'$ AIX) IJ+$%G-"C!KG@7,J6F"-27..
?VQ.#;Q)02D'$ BSD !2&'>1G)R System V %O!2#.27..?VQ.#;Q)02 UNIX "#U" ?:@@S.#">64)80,(?A"
(/2&+'$!10,)02/40@657(.*," (Registered Trademark) D'$!"G-,$0"5*+P&+' The Open Group IJ+$
(?A"!"G-,$0"5*+)O!"6F872#.2'$10;2a0"D'$27..?VQ.#;Q)02 UNIX >-4 2 F../&'

• 27..?VQ.#;Q)025*+>6410;2a0" UNIX IJ+$CP410;2a0"D'$ The Open Group C")02<#M"0DJU"10
(PG" Digital UNIX, SCO UNIX, IBM's OpenEdition MVS

• 27..?VQ.#;Q)02/840, UNIX (UNIX Compatible) (?A"27..?VQ.#;Q)025*+1*8#)WX7/840,27..
?VQ.#;Q)02 UNIX F;G,#$>1G>64@657(.*,"2#.2'$(?A"50$)02 (PG" Sun Solaris, IBM AIX, Linux

=/2$)02 GNU (GNU Project) >64N3)2Q(2Q+1@0)"#)-Q@#,@0) M.I.T P&+' Richard Stallman ("&+'$@0)
27..?VQ.#;Q)02 UNIX >1G>64T2*'*);G'>?F84- =6,-#;NS?27%$/B!8#)D'$=/2$)02"*U/&')02<,0,01(2Q+1;4"
%240$ C compiler (gcc), make (GNU make), Emacs, C library (glibc), F87 coreutils ((PG"/O%#+$
ls, cp (?A";4")  C!1G5#U$!16(<&+'C!45S)/"%0102N"O>?CP4>64T2* F;G',G0$>2)R;01=/2$)02"*U)R,#$/$D06;#-
F)")80$%O/#K%O!2#.27..?VQ.#;Q)025*+(2*,)-G0(/'2B("8 (Kernel) @")275#+$?` /.Z. 1991 "#)ZJ)W0
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23?5*+ 1.4 TimeLine D'$27..?VQ.#;Q UNIX/LINUX



สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศฟินแลนด์ชื่อ Linus Torvalds ได้มีแนวคิด
ที่จะสร้างระบบปฏิบัติการแบบเปิดและฟรี โดยมีพื้นฐานคล้ายระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งได้ใช้เครื่องมือ
จากโครงการ GNU ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น C library, gcc, binutils, fileutils, make, emacs เป็นต้น 
รวมทั้งการพัฒนา Kernel โดยพยายามพัฒนาโปรแกรมทั้งหมดตามมาตราฐาน POSIX เช่นเดียวกัน
ระบบปฏิบัติการ UNIX จนในที่สุดก็สามารถออกมาได้สำเร็จในชื่อระบบปฏิบัติการ Minix และทาง 
Linus Torvalds ก็ได้เปิดเผยโค้ดโปรแกรมของระบบปฏิบัติการทั้งหมดสู่สาธารณะ เพื่อให้นักพัฒนาทั่ว
โลกช่วยกันปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งออกเวอร์ชัน 1.0 (ค.ศ. 1994) และ เวอร์ชัน 2.2 (ค.ศ. 1999) ตาม
ลำดับ จนได้ชื่อว่าระบบปฏิบัติลีนุกซ์ (Linux) ในที่สุด

ประเภทของ LICENSES

 จากการเกิดขึ้นของโครงการ GNU โดย Richard Stallman ที่ต้องการให้นักพัฒนาและผู้ใช้งาน
สามารถนำไปใช้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ก็จะต้องนำไปใช้ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองตามลิขสิทธิ์ที่ผู้
พัฒนากำหนดไว้ ดังตัวอย่างลิขสิทธิ์บางส่วนตามตารางข้างล่างนี้

LICENSE เงื่อนไข

GNU General Public 
License (GPL)

หากมีการนำโค้ดโปรแกรมไปทำการแก้ไข หรือ เขียนโปรแกรมขึ้นมา
ใหม่เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน คลาส หรือไลบราร ี โปรแกรมใหม่ที่เกิดขึ้น
นั้นจะต้องมี GPL license ติดไปด้วย ซึ่งลักษณะของสัญญาอนุญาต 
GPL มีลักษณะ “เสรี” ดังนี้
  - เสรีภาพในการใช้งาน ไม่ว่าใช้สำหรับจุดประสงค์ใด
 - เสรีภาพในการศึกษาการทำงานของโปรแกรม และแก้ไขโค้ด
  - เสรีภาพในการจำหน่ายโปรแกรม
 -เสรีภาพในการปรับปรุงและเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้และพัฒนาต่อ
โดยมีเพียงเงื่อนไขว่าการนำไปใช้หรือนำไปพัฒนาต่อ จำเป็นต้องใช้
สัญญาอนุญาตเดียวกัน 

GNU Lesser General 
Public License (LGPL)

หากมีการนำโค้ดโปรแกรมไปทำการแก้ไข หรือ เขียนโปรแกรมขึ้นมา
ใหม่เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน คลาส หรือไลบราร ี โปรแกรมใหม่ที่เกิดขึ้น
นั้นไม่จำเป็นต้องติด LGPL (Lesser GPL) ไปด้วย แต่ส่วนของโค้ด
โปรแกรมชุดเดิมก็ยังคงต้องมี LGPL ติดไปด้วย โปรแกรมส่วนที่เขียน
ขึ้นมาเองสามารถนำไปขายได้แต่จะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าได้นำ
โปรแกรมส่วนใดมาใช้ในการพัฒนาบ้าง
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LICENSE เงื่อนไข

Apache License
ให้แสดงในเอกสารว่าได้ใช้โค้ดโปรแกรม หรือ ไลบรารี ที่เป็น 
Apache License ส่วนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เองสามารถเลือก
ใช้ license แบบไหนก็ได้

BSD Licenses
โค้ดโปรแกรมที่ได้ทำการแก้ไขไม่จำเป็นต้องเปิดเผยโค้ดโปรแกรม มี
เพียงข้อความเจ้าของสัญญาอนุญาตเดิมเท่านั้นที่ต้องแสดง

Creative Commons 
Licenses

ถูกนำไปใช้ในลิขสิทธิ ์ของผลงาน โดยอาจเป็นผลงานการเขียน 
รูปภาพ หรือการออกแบบ โดยเจ้าของผลงานสามารถเลือกได้ว่าผล
งานของตัวเองจะให้ม ี license เป็นแบบไหน เช่น แสดงที่มา , แสดง
ที่มาไม่ใช้เพื่อการค้า , แสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้าไม่ดัดแปลง เป็นต้น

ปรัญชา และความรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

ในอดีตการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์ เป็นเรื่องที่หลายคนคิดว่ามีความซับซ้อนและยากต่อการ
ทำความเข้าใจ เพราะอาจต้องใช้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายพอ
สมควร  เช่นการใช้คำสั่งในการสั่งการระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าการทำงานบนบอร์ดสมองกลฝังตัว หรือ
การเขียนโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการควบคุมจัดการระบบการสื่อสารต่างๆ หรือการติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างฮาร์ดแวร ์เหล่านี ้ล้วนต้องใช้ความรู้และทักษะหลายด้านประกอบกันจึงทำให้มีใช้งานในอยู่
วงจำกัด ตัวอย่างเช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย บริษัทที่ออกแบบอุปกรณ์ที่มีระบบสมองกลฝังตัวทางด้าน
ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัย หรือหน่วยวิจัยภาครัฐ/ภาคเอกชน 
เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลายคนก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าระบบปฏิบัติการ UNIX/LINUX เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบอีเมล์ในองค์กร ระบบไฟล์ภายในองค์กร เว๊ป
แอพพิเคชั่นที่โด่งดังต่างๆ (facebook, google, twitter) ล้วนแล้วแต่ทำงานอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการ 
UNIX/LINUX เกือบทั้งสิ้น นอกจากนั้นภายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารชนิดพาพก  ก็ถูกสั่ง
การด้วยระบบปฏิบัติการอันทรงพลังอย่างระบบปฏิบัติการลีนุกซ์อยู่เบื้องหลังในการทำหน้าที่ควบคุมดูแล
การทำงานของระบบภายในอุปกรณ์ ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ผ่าน GUI (Graphic User Interface) และทำ
หน้าที่ในการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายไปยังศูนย์กลาง เป็นต้น ดังนั้นนักพัฒนาไม่ว่าจะระดับใดหรือนิสิต
นักศึกษาที่เรียนในสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศกวรรมไฟฟ้า วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์ วิศวกรรมระบบควบคุม ทั้งหลาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มทำความเข้าใจหลัก
การทำงานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำสั่งพื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมประยุกต์
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ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาภาษาโปรแกรม ภายใต้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองใน
อนาคต ในสายอาชีพนักพัฒนาโปรแกรม นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว นักพัฒนาระบบสื่อสารแบบใหม่ 
นักวิจัยทางด้านการวิศวกรรมการแพทย ์ วิศวกรรมชีวภาพ นักธุรกิจทางด้านบริการสารสนเทศ นักธุรกิจ
ทางด้านอุปกรณ์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น 

จุดเริ่มต้นเพื่อก้าวเข้าสู่นักพัฒนาที่ดีที่สุดคือ การเริ่มต้นการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ทำความ
เข้าใจปรัญชาพื้นฐานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์แล้วลงมือปฏิบัติ ด้วยการทดลองใช้คำสั่งต่างๆจากง่ายๆ
ไปสู่ยากและทำอย่างต่อเนื่อง ผลจากการเรียนรู้ฝึกฝนเหล่านี้จะนำไปสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วย
ทางเลือกมากมาย จะพบเจอกับแหล่งความรู้อันมหาศาลที่จะมีโอกาสสร้างสรรสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่าง
เหลือเชื่อ ซึ่งเนื้อหาภายในบทนี้เป็นการรวบรวมและสรุปคำสั่งและความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการใช้ระบบ
ปฏิบัติการลีนุกซ์ซึ่งจะเหมาะสำหรับนักพัฒนารุ่นเยาว์จนถึงนักพัฒนาระดับกลาง ประกอบไปด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้

- เรียนรู้กระบวนการทำงานของเชลล์ (Shell) และ Standard I/O Stream
- ตัวแปรภายในระบบ (Environment Variable)
- การเรียกใช้งานคำสั่งภายในเชลล์ และภายนอกเชลล์
- คำสั่งพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาด้านระบบสมองกลฝังตัว
- คำสั่งพื้นฐานในการตั้งค่าและดูแลจัดการบริการด้านระบบเครือข่าย

กระบวนการทำงานของเชลล ์และชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ภายในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในระบบคือไฟล์ทั้งสิ้น (Almost Every-

thing is File) ได้แก่
• ไฟล์ปกติทั่วไป (Regular files) เช่นไฟล์เอกสาร ไฟล์มัลติมีเดีย ไฟล์โปรแกรม 
• ไดเรกทอรี (Directories) ไฟล์ที่บรรจุรายการของไฟล์ต่างๆ
• ไฟล์เชื่อมสัญลักษณ์ (Symbolic links) ไฟล์ที่อ้างอิงไปยังไฟล์อื่น
• ไฟล์อุปกรณ์ (Devices and Peripherals) ไฟล์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบ
• ไฟล์ท่อส่งข้อมูล (Pipe) ไฟล์ที่ใช้เป็นท่อเชื่อมระหว่างโปรแกรม เพื่อส่งค่าผลลัพธ ์(output) ของ
โปรแกรมหนึ่ง ให้เป็นค่านำเข้า (input) ของอีกโปรแกรมหนึ่ง  

• ไฟล์ท่อซ็อกเก็ต (Socket) ไฟล์ที่เป็นเป็นท่อเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างโปรเซส ที่อยู่ใน
เครื่องเดียวกัน หรือต่างเครื่องผ่านระบบเครือข่ายได้ 

เชลล์ (Shell)
shell เป็นตัวกลางในการรับคำสั่ง (Command Line) จากผู้ใช้แล้วจะทำการแปลชุดคำสั่ง 

(Command Line Interpreter - CLI) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยขบวนการภายในตัว shell จะซ่อนราย
ละเอียดอันซับซ้อนของระบบปฏิบัติการเอาไว ้ โดยที่ผู้ใช้จะไม่รู้ว่าหลังจากที่ป้อนคำสั่งไปแล้วภายในจะ
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ต้องมีขบวนการเช่นไรบ้าง ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการทราบหน่วยความจำที่เหลือหรือพื้นที่ของ
ฮาร์ดดิสก์ที่เหลืออยู่ ผู้ใช้เพียงพิมพ์คำสั่ง free/df ตัว shell ก็จะทำหน้าเชื่อมต่อและเข้าไปจัดการใน
หน่วยความจำหรือฮาร์ดดิสก์ให้ตรวจสอบตัวเองว่าขณะนี้มีการใช้งานเก็บข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วและเหลือ
พื้นที่ให้ใช้งานได้อีกเท่าไหร ่ ซึ่งขบวนการดังที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับล่างที่เรียกว่า
ระดับเคอร์เนล ซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนกลางสำคัญในการควบคุมการทำงานระบบทั้งหมดภายในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดของเคอร์เนลในบทถัดๆไป  

นอกจากนั้น shell ยังสามารถรองรับการเขียนชุดคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งพร้อมกัน และสามารถรับ
ชุดคำสั่งล่วงหน้าให้ทำงานตามเงื่อนไขต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในลักษณะสคริปท์ (Script) ที่ถูกเก็บลงในไฟล์
ได ้ ทำให้เพิ่มความสะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ โดยเฉพาะผู้ใช้ที่มี
ทักษะอยู่ระดับหนึ่งในการเขียนสคริปท์หรือที่เรียกกันว่าเชลล์สคริปท ์ (Shell script) นั้น และนอกจาก
นั้นลูกเล่นความสามารถจะมากน้อยเพียงใดก็ยังขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือรุ่นโปรแกรม shell นั้นด้วย ในปัจจุบัน 
shell ที่มีอิทธิพลและเป็นที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งคือ Bourne shell (ปัจจุบันกลายเป็น Bourne Again 
shell) และ C shell 

หน้าจอรับคําสั่ง

Shell

ประมวลผลคําสั่ง

รันคําสั่งอ่านคําสั่ง

รูปที่ 1.5 ขบวนการทำงานของ Shell

ตัวอย่างการตรวจสอบชนิดของ shell ที่กำลังใช้งานอยู่ในระบบด้วยคำสั่ง echo และตรวจสอบรุ่นของ 
shell ด้วย --version 

$ echo $SHELL
/bin/bash  

$ bash --version
GNU bash, version 4.1.5(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software; you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
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หากต้องการทราบถึงรายการชุดคำสั่งที่ถูกฝังอยู่ภายใน shell โดยใช้คำสั่งดังข้างล่างนี้ 

$ bash -c help
GNU bash, version 4.1.5(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
These shell commands are defined internally.  Type `help' to see this list.
Type `help name' to find out more about the function `name'.
Use `info bash' to find out more about the shell in general.
Use `man -k' or `info' to find out more about commands not in this list.
A star (*) next to a name means that the command is disabled.

 job_spec [&]                            history [-c] [-d offset] [n] or hist>
 (( expression ))                        if COMMANDS; then COMMANDS; [ elif C>
 . filename [arguments]                  jobs [-lnprs] [jobspec ...] or jobs >
 :                                       kill [-s sigspec | -n signum | -sigs>
 [ arg... ]                              let arg [arg ...]
 [[ expression ]]                        local [option] name[=value] ...
 alias [-p] [name[=value] ... ]          logout [n]
 bg [job_spec ...]                       mapfile [-n count] [-O origin] [-s c>
 bind [-lpvsPVS] [-m keymap] [-f filen>  popd [-n] [+N | -N]
 break [n]                               printf [-v var] format [arguments]
 builtin [shell-builtin [arg ...]]       pushd [-n] [+N | -N | dir]
 caller [expr]                           pwd [-LP]
 case WORD in [PATTERN [| PATTERN]...)>  read [-ers] [-a array] [-d delim] [->
 cd [-L|-P] [dir]                        readarray [-n count] [-O origin] [-s>
 command [-pVv] command [arg ...]        readonly [-af] [name[=value] ...] or>
 compgen [-abcdefgjksuv] [-o option]  >  return [n]
 complete [-abcdefgjksuv] [-pr] [-DE] >  select NAME [in WORDS ... ;] do COMM>
 compopt [-o|+o option] [-DE] [name ..>  set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o option>
 continue [n]                            shift [n]
 coproc [NAME] command [redirections]    shopt [-pqsu] [-o] [optname ...]
 declare [-aAfFilrtux] [-p] [name[=val>  source filename [arguments]
 dirs [-clpv] [+N] [-N]                  suspend [-f]
 disown [-h] [-ar] [jobspec ...]         test [expr]
 echo [-neE] [arg ...]                   time [-p] pipeline
 enable [-a] [-dnps] [-f filename] [na>  times
 eval [arg ...]                          trap [-lp] [[arg] signal_spec ...]
 exec [-cl] [-a name] [command [argume>  true
 exit [n]                                type [-afptP] name [name ...]
 export [-fn] [name[=value] ...] or ex>  typeset [-aAfFilrtux] [-p] name[=val>
 false                                   ulimit [-SHacdefilmnpqrstuvx] [limit>
 fc [-e ename] [-lnr] [first] [last] o>  umask [-p] [-S] [mode]
 fg [job_spec]                           unalias [-a] name [name ...]
 for NAME [in WORDS ... ] ; do COMMAND>  unset [-f] [-v] [name ...]
 for (( exp1; exp2; exp3 )); do COMMAN>  until COMMANDS; do COMMANDS; done
 function name { COMMANDS ; } or name >  variables - Names and meanings of so>
 getopts optstring name [arg]            wait [id]
 hash [-lr] [-p pathname] [-dt] [name >  while COMMANDS; do COMMANDS; done
 help [-dms] [pattern ...]               { COMMANDS ; }

สามารถทราบรายละเอียดของแต่ละคำสั่งที่อยู่ภายใน shell โดยพิมพ์ help <ชื่อคำสั่ง> ตัวอย่างเช่น

$ help times
times: times
    Display process times.    
    Prints the accumulated user and system times for the shell and all of its
    child processes.
    Exit Status:
    Always succeeds.
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Echo
   Echo  เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อความใดๆที่ต้องการให้ถูกปรากฏบนหน้าต่างเทอร์มินัล ดังตัวอย่าง
การใช้คำสั่งดังนี้

$ echo Welcome to Embedded System
Welcome to Embedded System!
$ echo Welcome      to       Embedded      System
Welcome to Embedded System!
$ echo 'Welcome      to       Embedded      System'
Welcome      to       Embedded      System!

จากตัวอย่างจะเห็นว่าคำสั่ง echo จะไม่สนใจช่องว่างว่าจะมีกี่ช่องว่าง การแสดงผลจะถูกตัดช่อง
ว่างเหลือเพียง 1 ช่องว่างเสมอ แต่ถ้าต้องการให้แสดงผลลัพธ์ตามระยะห่างที่ต้องการจะต้องใช้
เครื่องหมาย อัญประกาศ (‘ -Apostrophe) หรือเครื่องหมายคำพูด (“ - Quotation Mark)  ครอบ
ข้อความนั้น เนื่องจากใน Bash shell นั้นจะใช ้white space (โดยการกดปุ่ม space bar) ในการแยก
ข้อความออกเป็น token หรือเรียกว่า พารามิเตอร์เพื่อใช้ในการแสดงผล แต่ถ้ามีการใส่เครื่องหมายครอบ
ข้อความเช่น ‘Burapha University’ ข้อความนั้นจะถูกเก็บไว้ใน token เพียงตัวเดียว

การใช้งานคำสั่ง echo จะมีตัวเลือก (Option) หลายแบบ (ซึ่งสามารถดูรายละเอียดคำสั่งได้โดย
พิมพ์ man echo) ยกตัวอย่างเช่น การใช้ตัวเลือก -n ต่อท้ายคำสั่ง echo จะหมายถึงการไม่ขึ้นบรรทัด
ใหม่ (New Line) 

$ echo -n "My name is Android"
My name is Android$

แต่ถ้าต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ตามอักขระพิเศษ \n (new line) ต้องระบุตัวเลือก -e หลังคำสั่ง echo

$ echo -e "My name is \nAndroid"
My name is 
Android

นอกจากอักขระ \n แล้วยังมีอักขระในการควบคุมการแสดงผลข้อความดังรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้

ตาราง 1.1 แสดงการใช้งานอักขระพิเศษ

ESCAPE SEQUENCE รายละเอียด
\a Alert (bell)

\b Backspace
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ESCAPE SEQUENCE รายละเอียด
\c หยุดการขึ้นบรรทัดใหม่ (ลักษณะเดียวกับการใช้งาน -n)

\f Form feed 

\n New line

\r Carriage return

\t Horizontal tab

ในการใช้งาน Bash shell นั้นยังมีอักขระเฉพาะมากมายที่ไม่สามารถนำมาใช้แสดงเป็นตัวข้อความได้ 
เนื่องจากถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการอินพุทของคำสั่ง เช่น '|', '&', ';', '(', ')', '<', '>' แต่ถ้าต้องการ
แสดงอักขระเหล่านี้ให้ปรากฏอยู่ในข้อความจะต้องเติมสัญลักษณ ์ \ นำหน้าอักขระเสมอ หรือใช้
เครื่องหมายอัญประกาศครอบทั้งข้อความที่มีอักขระผสมอยู่ก็ได้ 

ตัวอย่างการใช้สัญลักษณ์ \ นำหน้าอักขระที่ต้องการแสดงเป็นข้อความ

$ echo I love Linux & Android
[1] 30136
I love Linux
Android: command not found
[1]+  Done                    echo I love Linux
[1]+  Done                    echo I love Linux
$ echo I love Linux \& Android
I love Linux & Android
$ echo 'I love Linux & Android'
I love Linux & Android

Command Sequences
   ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งไปพร้อมกันโดยใช้ตัวดำเนินการควบคุม (Control Opera-
tors) ได้แก ่ ‘||’, ‘&&’, ‘&’, ‘;’, ‘;;’, ‘|’, ‘(‘, ‘)’ เป็นต้น ซึ่งการเรียงชุดคำสั่งอย่างง่ายที่สุดในกรณีที่มี
มากกว่า 1 คำสั่งเป็นต้นไป จะใช้เครื่องหมาย ‘;’ อัฒภาค (semicolon) shell จะรับคำสั่งและดำเนิน
การทีละคำสั่งตามลำดับ ในกรณีที่จะมีการตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานของแต่ละคำสั่งว่าสำเร็จหรือล้ม
เหลวนั้น ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์จะมีการคืนค่ากลับคือถ้าคืนค่ากลับมาเลขศูนย์จะหมายถึงคำสั่งดำเนิน
การสำเร็จ แต่ถ้าเป็นตัวเลขอื่นๆจะถือว่าคำสั่งนั้นทำงานล้มเหลว ดังนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดเส้นทางการ
ทำงานตามเงื่อนไขที่ออกมาโดยใช้ตัวดำเนินการ AND ‘&&’ และ OR ‘||’ ตัวอย่างเช่น 

$ ls
android  ccache     Downloads  kernel   output.txt  Templates  workspace
aosp     Desktop    error.log  Music    Pictures    test.txt
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bin      Documents  git        one.txt  Public      Videos
$ ls test.txt && echo "OK... File exists"
test.txt
OK... File exists
$ ls mail.txt && echo "OK... File exists"
ls: cannot access mail.txt: No such file or directory

จากคำสั่งข้างต้น ไฟล์ test.txt มีอยู่ในไดเรกทอรีจึงทำให้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์คืนค่ากลับมาเป็นศูนย์ 
คำสั่งถัดไปจึงทำงานต่อได้ แต่ในขณะที่ไฟล ์ mail.txt ไม่ได้อยู่ในไดเรกทอรี แสดงถึงการทำงานล้มเหลว 
ทำให้ไม่มีการทำคำสั่งตัวถัดไป แต่หากใช้ตัวดำเนินการ ‘||’ คำสั่งถัดมาจะถูกทำงานในกรณีที่คำสั่งแรกมี
การคืนค่ากลับมาไม่เท่ากับศูนย์ ดังตัวอย่างข้างล่าง

$ ls test.txt || echo "OK... File exists"
test.txt
$ ls mail.txt || echo "OK... File exists"
ls: cannot access mail.txt: No such file or directory
OK... File exists

แต่หากต้องการนำตัวดำเนินการ && และ || มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขเหมือนชุดคำสั่ง if 
(เงื่อนไข) ..(จริง).. else ..(เท็จ).. หรือ if (เงื่อนไข) ? ..(จริง).. : ..(เท็จ).. ในภาษาโปรแกรมทั่วไป จะมีรูป
แบบการเขียนดังนี้

$ ls test.txt && echo "OK...File exists" || echo "Oh Bad... File not 
found"
test.txt
OK...File exists
$ ls mail.txt && echo "OK...File exists" || echo "Oh Bad... File not 
found"
ls: cannot access mail.txt: No such file or directory
Oh Bad... File not found

Standard I/O
     รายละเอียดขบวนการทำงานของ Shell ในระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์จะมีพื้นฐานสำคัญคือ วิธีการ
เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมและสิ่งแวดล้อมของตัวโปรแกรมเองภายในเทอร์มินัล (Terminal) ที่เรียกว่า I/
O ซึ่งรูปข้างล่างนี้เป็นการแสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ I/O มาตราฐานพื้นฐานของระบบที่มีอยู ่3 ชนิด 
ได้แก่  
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คีย์บอร์ด

หน้าจอ

โปรแกรม

Terminal

#0 stdin

#1 stdout

#2 stderr

รูปที่ 1.6 Standard I/O

ตาราง 1.2 รายละเอียดพื้นฐานของ Standard I/O

STREAM มาตราฐาน FD รายละเอียด

stdin (Standard Input Stream) 0
สำหรับรับคำสั่งจากผู้ใช้เพื่อส่งต่อให้โปรแกรม อาทิเช่นการ

รับข้อมูลคำสั่งจากการกดคีย์บอร์ด

stdout (Standard Output) 1
สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ถูกส่งออกมาจากโปรแกรม เพื่อส่ง

ข้อความผลลัพธ์ออกมาแสดงบนจอภาพ

stderr (Standard Error) 2
สำหรับแสดงผลความผิดพลาดเกิดจากการทำงานของ

โปรแกรมที่รับคำสั่งมาประมวลผล ออกจากหน้าจอภาพ

Redirections
ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์นั้นได้เตรียมเครื่องมือตัวดำเนินการที่สามารถควบคุมกลไกการไหลของ

ข้อมูลจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่งหรืออธิบายง่ายๆคือการเปลี่ยนเส้นทางข้อมูลว่าจะให้ออกตัว 
standard stream ตัวใด โดยการใช้ตัวดำเนินการ “<” แทน stdin (Standard Input) และ “>” แทน 
stdout (Standard Output) ซึ่งตัวดำเนินการ redirection นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 แบบตามรายละเอียดใน
ตารางข้างล่าง

ตาราง 1.3 ตัวดำเนินการ redirection

ตัวดำเนินการ รายละเอียด

<  ไฟล์ เปิดไฟล์สำหรับอ่านข้อมูลภายในไฟล์

<<  token ใช้ในกรณีที่เป็นคำสั่งหรือเชลล์สคริปท์ที่ต้องการรับค่าจนกระทั่งเจอ token

> ไฟล์ เปิดไฟล์สำหรับเขียนทับข้อมูลใหม่
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ตัวดำเนินการ รายละเอียด

>> ไฟล์ เปิดไฟล์สำหรับเขียนต่อท้ายจากข้อมูลเดิม

n>&m เปลี่ยนเส้นทางของ File Descriptor (FD) เดิม n ไปที่ใหม่ m

ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานการส่งอินพุทจากไฟล์ /etc/passwd ให้กับคำสั่ง grep และการส่งอินพุทจาก
การป้อนข้อความให้กับคำสั่ง sort ดังแสดงข้างล่าง 

$ grep -i student < /etc/passwd
student:x:1000:1000:EE-Burapha Student,,,:/home/student:/bin/bash
$ sort << END
> 55233424 Wiroon Sriborrirux
> 55237346 Nayot Kurukitkoson
> 55236477 Panuwat Dankhang
> END
55233424 Wiroon Sriborrirux
55236477 Panuwat Dankhang
55237346 Nayot Kurukitkoson
$ sort -k2 << END
> 55233424 Wiroon Sriborrirux
> 55237346 Nayot Kurukitkoson
> 55236477 Panuwat Dankhang
> END
55237346 Nayot Kurukitkoson
55236477 Panuwat Dankhang
55233424 Wiroon Sriborrirux

เมื่อมีการใช้ตัวดำเนินการ “>” ผลลัพธ์จากคำสั่งจะถูกส่งไปเก็บไว้ในไฟล์ /tmp/results แทนที่จะออก
หน้าจอ ดังตัวอย่างข้างล่าง

$ grep -i student /etc/passwd > /tmp/results
$ ls /tmp/
CRX_75DAF8CB7768    orbit-student       ssh-pqdoFN1336  vmware-root-2
hsperfdata_student  pulse-Xti8iSZ9STOh  VMwareDnD       vmware-student
keyring-27UIsq      results             vmware-root
$ cat /tmp/results 
student:x:1000:1000:EE-Burapha Student,,,:/home/student:/bin/bash

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง cat เพื่อแสดงข้อมูลภายในไฟล์ จะมีการแสดงข้อความผิดพลาด (Error message) 
ออกทางหน้าจอ ถ้าไฟล์นั้นไม่มีอยู่ในไดเรกทอรี

$ cat one.txt two.txt 2>&1
This is the data inside
cat: two.txt: No such file or directory
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สามารถกรองข้อความผิดพลาดให้ไปเก็บไว้ในไฟล์ชื่อ error.log ด้วยตัวดำเนินการ “2>”

$ cat one.txt two.txt 2> error.log
This is the data inside

ในกรณีที่ไม่ต้องการเก็บข้อความผิดพลาด สามารถทำได้โดยส่งไปให้ไฟล์ชื่อ /dev/null

$ cat one.txt two.txt 2> /dev/null
This is the data inside

บันทึกข้อความผิดพลาดเพิ่มต่อเข้าไปในไฟล์ error.log ด้วยตัวดำเนินการ “2>>” 

$ cat one.txt two.txt three.txt 2>> error.log
This is the data inside
$ cat error.log 
cat: two.txt: No such file or directory
cat: two.txt: No such file or directory
cat: three.txt: No such file or directory

ตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ
ตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment variables) เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากในระบบปฏิบัติ

การลีนุกซ ์ เนื่องจากเป็นตัวแปรกลางที ่ shell หรือ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆสามารถเรียกใช้งานได ้ อาทิ
เช่น ตัวแปรที่เก็บข้อมูลของ shell หรือตัวแปรที่เก็บข้อมูลของไดเรกทอรีประจำตัวของผู้ใช้ (Home Di-
rectory) และยังมีตัวแปรต่างๆ อีกมากมายที่ shell ได้มีการตั้งค่าไว้ในขณะที ่shell เริ่มทำงาน ตัวอย่าง
เช่น bash shell จะมีการเรียกไฟล์เริ่มต้นอยู่ 2 ไฟล์ได้แก่ ไฟล์ .profile และไฟล์ .bashrc    

$ cat .profile  <---- ในกรณี Ubuntu เวอร์ชัน 13.04 ขึ้นไป
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
export USE_CCACHE=0
export CCACHE_DIR=~/ccache
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk
export ANT_HOME=~/android/ant
export ANDROID_SDK_HOME=~/android/sdk
export ANDROID_NDK_HOME=~/android/ndk
export AOSP_HOME=~/aosp
export 
PATH=$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin:$ANT_HOME/bin:$ANDROID_SDK_HOME/tools:$ANDROID_
SDK_HOME/platform-tools:$ANDROID_NDK_HOME:$PATH
$ cat .bashrc
# .bashrc
# User specific aliases and functions
HISTSIZE=1000
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HISTFILESIZE=2000
# some more ls aliases
alias ll='ls -alF'
alias la='ls -A'
alias l='ls -CF'
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi

(1&+'L34CP4(D40%3G27.. Login =6,)02CP4$0"LG0"!"40@'(5'2B1Q"#8IJ+$"Q,1(2*,)%#U"H-G0 tty (Teletype-
writer) (1&+'!"40@'(5'2B1Q"#8N3)%240$DJU" ;#-=?2F)21%O!2#.)02(D40%3G27..)R@7N3)(2*,)DJU"10(<&+'F%6$
D4'/-01C!4L34CP4)2')P&+'L34CP4 (username) F872!#%LG0" (password) (1&+'(D40%3G27..>64%O(2R@)R@75O)02
(2*,)=?2F)21 shell (<&+''G0"/G0<&U"a0"5*+;#U$>-4%O!2#.%]0<F-684'1D'$27.. (system environ-
ments) 6#$D#U";'"C"23?D40$8G0$

!"#$% tty &'()&'#*+,-.#&/#
0)$1*$"2+3%4)$"5,,'6+*&1 /etc/

profile '"70 /etc/bashrc

89":*"( agetty :!;%'1#$ login ,1 tty

89":*"( agetty <"=>*4?$!+@% /bin/login

89":*"( login <"A@(B?$%$1,1 shell

0)$1*$"2+3%4)$"5,,C0%-.#&/#&1 
~/.bashrc

:!;%C#04D$( login B=@*?$'1;0>.)&1
EF6G /etc/motd

Terminal

Login Shell

!"#$%#

23?5*+ 1.7 D#U";'")02(D40%3G27..?VQ.#;Q)02LG0"(5'2B1Q"#8

"')@0)"#U"27..@71*)02;#U$/G0;#-F?227..<&U"a0" IJ+$(?A";#-F?2%O/#K5*+@7<.(@'.G',>64F)G
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ตาราง 1.4 แสดงตัวแปรระบบพื้นฐาน

ชื่อ คำอธิบาย

USER เรียกชื่อผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

UID เรียกรหัสผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ

HOME เรียก Home Directory

PWD เรียก Directory ที่กำลังใช้งาน

SHELL เรียกชื่อ shell ที่กำลังใช้งาน

$ เรียก process id ที่กำลังใช้งาน

PPID เรียก process id ที่ได้รับการสืบทอดมา

? The exit code of the last command

ยกตัวอย่างการใช้คำสั่ง echo เพื่อแสดงค่าภายในตัวแปรระบบ

$ echo $SHELL
/bin/bash

$ echo -e " My Home directory is $HOME\n My username is $USER\n My 
current directory is $PWD"
 My Home directory is /home/student
 My username is student
 My current directory is /home/student

$ echo $PPID
1927

$ ps -aux | grep 1927
student   1927  0.0  0.5 192052 11236 ?   Sl  08:15  0:33 gnome-terminal

env และ export
คำสั่ง export เป็นคำสั่งที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างตัวแปรระบบเพิ่มเติมได้เอง โดยการระบุเข้าไปใน

ไฟล์ .bashrc หรือพิมพ์คำสั่งการตั้งค่าได้โดยตรงใน terminal ดังตัวอย่างข้างล่าง

$ export my_project_codes=/home/student/embedded/sourcecode/
$ echo $my_project_codes
/home/student/embedded/sourcecode/

หากผู้ใช้ต้องการดูค่าตัวแปรระบบที่มีการใช้งานอยู่ สามารถใช้คำสั่ง env หรือ export -p ดังนี้

$ env
ORBIT_SOCKETDIR=/tmp/orbit-student
SSH_AGENT_PID=1383
TERM=xterm

30

Embedded Android Development                                                                                                 สู่เส้นทางนักพัฒนา



SHELL=/bin/bash
...
USER=student
PATH=/home/student/bin:/usr/lib/jvm/jdk/bin:/home/student/android/ant/bin:/home/stud
ent/android/sdk/tools:/home/student/android/sdk/platform-tools:/home/student/android
/ndk:/home/student/bin:/home/student/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/u
sr/bin:/sbin:/bin:/usr/games
ANDROID_SDK_HOME=/home/student/android/sdk
PWD=/home/student
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk
GDM_KEYBOARD_LAYOUT=us
LANG=en_US.utf8
GDM_LANG=en_US.utf8
MANDATORY_PATH=/usr/share/gconf/gnome.mandatory.path
GDMSESSION=gnome
SHLVL=1
HOME=/home/student
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LOGNAME=student
DISPLAY=:0.0
AOSP_HOME=/home/student/aosp
LESSCLOSE=/usr/bin/lesspipe %s %s
COLORTERM=gnome-terminal
XAUTHORITY=/var/run/gdm/auth-for-student-9wtySF/database
_=/usr/bin/env

$ export -p
declare -x ANDROID_NDK_HOME="/home/student/android/ndk"
declare -x ANDROID_SDK_HOME="/home/student/android/sdk"
declare -x ANT_HOME="/home/student/android/ant"
...
declare -x USER="student"
declare -x USERNAME="student"
declare -x USE_CCACHE="0"
declare -x WINDOWID="14722574"
declare -x XAUTHORITY="/var/run/gdm/auth-for-student-9wtySF/database"
declare -x XDG_CONFIG_DIRS="/etc/xdg/xdg-gnome:/etc/xdg"
declare -x XDG_DATA_DIRS="/usr/share/gnome:/usr/local/share/:/usr/share/"

Exec
exec เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเรียกโปรแกรมอื่นขึ้นมาแทนที่ shell เดิมที่ใช้งานอยู ่ ดังตัวอย่างคำสั่ง

ข้างล่างเป็นการใช้งานคำสั่ง exec โดยจะมีการสร้าง bash shell ขึ้นมาอีกตัวเพื่อให้เป็นโปรเซสลูก 
(PID 30779) ที่ทำงานภายใน bash shell หลักที่เป็นโปรเซสแม่  (PID 19907) จากนั้นมีการเรียก
ใช้งานคำส่ัง exec sh ซึ่งเป็นการเรียกตัว sh shell ขึ้นมาแทนที ่bash shell จะสังเกตได้จากหมายเลข
โปรเซสเป็นหมายเลขเดียวกัน (PID 19907) ถ้าหากผู้ใช้งานต้องการออกจาก shell ที่ได้ทำการสร้าง
ขึ้นมาจะต้องใช้คำสั่ง exit เพื่อเป็นจบการทำงานของโปรเซส (PID 30779) ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมา

$ ps
  PID TTY          TIME CMD

19907 pts/1    00:00:00 bash    <---- หมายเลขโปรเซสแม่
30777 pts/1    00:00:00 ps 
$ bash
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$ ps
  PID TTY          TIME CMD
19907 pts/1    00:00:00 bash

30779 pts/1    00:00:00 bash    <---- หมายเลขโปรเซสลูก
30796 pts/1    00:00:00 ps
$ exec sh
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
19907 pts/1    00:00:00 bash
30779 pts/1    00:00:00 sh
30800 pts/1    00:00:00 ps
$ exit
$ ps
  PID TTY          TIME CMD
19907 pts/1    00:00:00 bash
30802 pts/1    00:00:00 ps

การเรียกใช้งานคำสั่งภายในเชลล ์และภายนอกเชลล์
คำสั่งพื้นฐานภายใน shell เองนั้นประกอบไปด้วยคำสั่งหลักๆเพียงไม่กี่คำสั่งเท่านั้น สำหรับคำสั่ง

อื่นๆที่เป็นโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์จะถูกอ้างอิงมาจากชุดคำสั่งภายนอก shell 
(External Command) ทั้งสิ้น โดยคำสั่งต่างๆภายนอก shell จะเป็นไฟล์โปรแกรมที่ถูกเก็บอยู่ในระบบ
ไฟล ์ (root filesystem) เช่น /usr/bin เป็นต้น ดังนั้นการเข้าถึงไฟล์โปรแกรมเหล่านี้จำเป็นต้องรู้
ตำแหน่งไดเรกทอรีที่เก็บไฟล์โปรแกรมเหล่านั้นอยู ่ เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่ง โปรแกรม shell จะเข้าไปอ่าน
ไดเรกทอรีที่ถูกตั้งค่าไว้ในตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ (Environment Variables) ที่ชื่อว่า $PATH 
โดยในการเข้าถึงคำสั่งนั้น shell จะทำการตรวจสอบคำสั่งตั้งแต่ไดเรกทอรีแรกจนถึงไดเรกทอรีสุดท้าย 
(โดยม ี ‘:’ คั่นระหว่างไดเรกทอรี) ภายในตัวแปร PATH ดังนั้นกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการทราบว่าคำสั่งที่ใช้
นั้นถูกเก็บอยู่ในไดเรกทอรีใด ก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยคำสั่ง which ดังนี้

$ which ls cat date ifconfig uname whoami ps find grep echo set
/bin/ls
/bin/cat
/bin/date
/sbin/ifconfig
/bin/uname
/usr/bin/whoami
/bin/ps
/usr/bin/find
/bin/grep
/bin/echo

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดที่สำคัญบางอย่าง เช่น เป็นคำสั่งที่อยู่ภายใน shell หรือ เป็นคำสั่งที่เกิดจาก
การทำ alias (การทำนามแฝงให้กับคำสั่งที่จำยาก หรือซับซ้อน ให้กลายเป็นคำสั่งที่เราจำได้ง่ายขึ้น หรือ

32

Embedded Android Development                                                                                                 สู่เส้นทางนักพัฒนา



เรียกได้สั้นๆ เช่น alias ls=`ls -al --color=auto`) ก็สามารถใช้คำสั่ง type เพื่อตรวจสอบได้ 
ดังนี้

$ type ls cat date ifconfig uname whoami ps find grep echo set
ls is aliased to `ls -al --color=auto'
cat is hashed (/bin/cat)
date is /bin/date
ifconfig is /sbin/ifconfig
uname is /bin/uname
whoami is /usr/bin/whoami
ps is hashed (/bin/ps)
find is /usr/bin/find
grep is aliased to `grep --color=auto'
echo is a shell builtin
set is a shell builtin

สังเกตว่าไดเรกทอรีส่วนใหญ่ที่อยู่ใน PATH จะลงท้ายด้วย bin ด้วยเหตุผลการวางโครงสร้างของระบบ
ไฟล์ภายในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ให้เก็บไฟล์โปรแกรมไว้ในไดเรกทอรี /bin และ /usr/bin 

คำสั่งพื้นฐานสำหรับนักพัฒนาบนระบบสมองกลฝังตัว

คำสั่งตรวจสอบทรัพยากรระบบ
การใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ภายใต้ระบบสมองกลฝังตัวที่มีทรัพยากรจำกัด ไม่ว่าจะเป็น

ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง ขนาดของหน่วยความจำ หรือขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล นักพัฒนา
จำเป็นจะต้องศึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตามการใช้ทรัพยากรของระบบภายในสมองกลฝังตัว และสามารถ
ประเมินเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ทรัพยากรถูกใช้มากเกินไปเพื่อทำให้ระบบ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเสถียรภาพสูงสุด

top
เป็นคำสั่งแรกๆที่ผู้ดูแลหรือนักพัฒนาระบบจำเป็นต้องทำความรู้จัก เพราะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดง

สถานะการใช้งานทรัพยากรของระบบ รวมทั้งแสดงรายการโปรเซสที่ถูกเรียกใช้งานอยู ่ โดยเรียงตามการ
ครอบครองทรัพยากร ซึ่งเชื่อมโยงกับ virtual filesystem (VFS) ไฟล ์ /proc/loadavg ดังตัวอย่างข้าง
ล่าง
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