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ВЪВЕДЕНИЕ

1.0. КАКВО Е MS-DOS?
       MS-DOS е дискова операционна система, създадена от фирмата
       Microsoft за фамилията компютри с процесор 8086.  Чрез MS-DOS
       Вие комуникирате с компютъра, дисковите устройства и печатащото
       устройство.

2.0. ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО
       Това  ръководство е справочник по  MS-DOS.  Две  ръководства на
       фирмата  Ви  дават  допълнителна  информация  за  MS-DOS.  Тези
       ръководства са:  за потребителя на MS-DOS (MS-DOS User's Guide)
       и  справочник  за  програмиста  (MS-DOS  Programmer's Reference
       Manual).   Да   приемем,   че   сте   прочели  ръководството за
       потребителя  и  знаете  как  се зарежда MS-DOS,как да копирате,
       изтривате  и  преименувате  файлове,  как  да  правите копия на
       дискове и как да изпълнявате приложни (потребителски) програми.
       Би  трябвало  вече да сте запазили оригиналното  копие на Вашия
       диск с MS-DOS  и да го съхранявате на сигурно място.  Направете
       справка  с  ръководството  за потребителя как се прави копие на
       диск.

Таблицата по-долу ще ви помогне да използвате това ръководство:

Ако искате да знаете...                                   Прочетете...

За наименуването на файловете                                  Глава 1
За многонивовите директории                                    Глава 1
За маршрутите                                                  Глава 1
Какво е команда                                                Глава 2
Как се прави пакетен файл                                      Глава 2
Какво правят командите                                         Глава 3
За редактиращите клавиши                                       Глава 4
Как се използва EDLIN, линейния редактор                       Глава 5
Как се използва FC, помощната програма за сравнение на файлове Глава 6
Какво да правите, ако имате само едно устройство          Приложение A
Какво означава дискова грешка                             Приложение B
За ANSI ESCAPE последователностите                        Приложение C
Какво прави файл CONFIG.SYS                               Приложение D
Какво означава дадено съобщение за грешка                 Приложение E

3.0. ДИСКЪТ С MS-DOS

       Съдържа следните файлове:

        Име на файл                               Функция на файла:
----------------------------------------------------------------------
       COMMAND.COM               Команден процесор на MS-DOS
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  *    MSDOS.SYS                 операционна система
  *    MPCIO.SYS                 Интерфейс на хардуерната операционна
                                      система
       EDLIN.COM                 Линеен редактор
       DEBUG.COM                 Чистач
       LINK.EXE                  Свързващ редактор
       CHKDSK.COM                Проверява дискове
       SYS.COM                   Прехвърля системата
       DISKCOPY.COM              Копира дискове
       RECOVER.COM               Възстановява дискове
       PRINT.COM                 Разпечатва файлове
       MORE.COM                  Разлиства текст на екрана
       SORT.EXE                  Сортира текст
       FIND.EXE                  Намира низ в списък от файлове или в
                                      стандартен изход
       EXE2BIN.EXE               Преобразува .EXE файлове
                                      (незадължителен)
       FC.EXE                    Сравнява файлове
       RESTORE.EXE               Връща спасени файлове
       BACKUP.EXE                Спасява файлове
       SHARE.EXE                 Засекретява файлове
       ASSIGN.COM                Присвоява буква на устройство на
                                      различно устройство
       JOIN.EXE                  Закача дисково устройство за указан
                                      маршрут
       SUBST.EXE                 Замества низ с псевдоним на маршрут

       Вие ще разпознаете този списък, когато въведете команда DIR
       (Show DIRectory - покажи директория), описана в ръководството
       на потребителя на MS-DOS.  Два от файловете, предхождани от
       звездичка (*), са "скрити" файлове и не се появяват, когато
       въведете команда DIR.

4.0. КАКВО СЛЕДВА?

В следващата глава ще научите за файловете и директориите.
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