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Глава 2
ДА НАУЧИМ ЗА КОМАНДИТЕ

2.1. ЩО Е КОМАНДА?
       Командата е средство за комуникация с компютъра.  Чрез
       написване на команда на MS-DOS на Вашия терминал, можете да
       зададете на компютъра да изпълни полезна задача.  Има команди
       на MS-DOS, които:

       Сравняват, копират, извеждат, изтриват и преименуват файлове;

       Копират и форматират дискове;

       Изпълняват програми, с които е подсигурен MS-DOS, каквато е
       EDLIN, а също така и Ваши собствени програми;

       Анализират и извеждат съдържанието на директориите;

       Въвеждат време, дата и забележки;

       Задават различни незадължителни параметри за екрана и
       печатащото устройство (принтера);

       Копират системните файлове на MS-DOS на друг диск;

       Изискват от MS-DOS да изчаква определен период от време.

2.2. ТИПОВЕ КОМАНДИ НА MS-DOS
       Има два вида команди на MS-DOS:

       Вътрешни (internal) команди;

       Външни (external) команди.

       ВЪТРЕШНИТЕ команди са по-прости, обикновено по-често използвани
       команди.  Няма да видите тези команди, когато изведете листинг
       на директорията на Вашия диск с MS-DOS; те са част от големия
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       файл COMMAND.COM.  Когато напишете вътрешна команда, тя се
       изпълнява незабавно.  Следните команди са вътрешни:

       BREAK     DEL       MKDIR      SET
       CHDIR     DIR       PATH       SHIFT
       CLS       ECHO      PAUSE      TIME
       COPY      EXIT      PROMPT     TYPE
       CTTY      FOR       REM        VER
       DATE      GOTO      REN        VERIFY
                 IF        RMDIR      VOL

       ВЪНШНИТЕ команди са върху дисковете като програмни файлове.Те
       трябва да бъдат прочетени от диска, преди да могат да бъдат
       изпълнени.  Всяко име на файл, което има разширение .COM, .EXE
       или .BAT, се счита за външна команда.  Например програми като
       FORMAT.COM и DISKCOPY.COM са външни команди.  Тъй като всички
       външни команди са файлове, Вие можете да създадете команди и да
       ги добавите към MS-DOS.  Програмите, които създавате на
       повечето езици, могат да бъдат файлове .EXE ("executable" -
       изпълними).  Когато пишете външна команда, не включвате името
       на разширението на името на файла.  Следните команди са външни:

       ASSIGN    FIND     RESTORE
       ATTRIB    FORMAT   SHARE
       BACKUP    JOIN     SORT
       CHKDSK    LINK     SUBST
       COMMAND   MORE     SYS
       DISKCOPY  PRINT
       EXE2BIN   RECOVER

2.3. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ (ОПЦИИ) ПРИ КОМАНДИТЕ
       Опциите могат да се използват при Вашите команди за даване на
       допълнителна информация.  Ако не сте включили някои опции,
       MS-DOS предвижда стойност, наричана "стойност по подразбиране".

       Четвъртитите средни скоби ([]) означават, че даден елемент е
       незадължителен (опционален).  Ъгловите скоби (<>) означават, че
       се задава текст за даден елемент.  Забележете, че името на
       устройството не се изисква, ако не се нуждаете от указване за
       MS-DOS на кой диск да търси посочения файл.

       Ето общия формат на всички команди на MS-DOS:

          COMMAND [options...]

       където [options...] могат да бъдат някои от следните:

       drive:       Отнася се за името на устройството, в което се
                    намира дискът;
       filename     Отнася се за име на кой да е файл,включително и
                    разширението на името на файла, ако има такова.
                    Опцията filename НЕ се отнася за устройството;
       pathname     Отнася се за името на маршрута или името на файла
                    в следния общ формат:
                    [<directory>]\[<directory>...]\[<filename>]
       switches     Превключващи параметри - това са опции, които
                    контролират командите MS-DOS. Те са предхождани
                    от обикновена наклонена черта (forward slash).
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                    Напр.: /p
       arguments    Предвиждат повече информация за командите на
                    MS-DOS. Винаги правите избор между аргументите;
                    напр. ON или OFF.

2.4. НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КОМАНДИТЕ
       Следната информация важи за всички команди на MS-DOS:

       1.  Командите са следвани обикновено от една или повече опции,
       каквато е напр.  filename.

       2.  Командите и опциите могат да бъдат написани с главни или
       малки букви или с всяка комбинация от двата вида.

       3.  Командите и опциите трябва да се разделят чрез специални
       символи или интервали.Тъй като най-лесни са интервалът и
       запетаята, обикновено се използват те за разделяне на опции от
       команди.  Напр.:

       del newfile.old newfile.txt
       rename,thisfile thatfile

       Може да използвате и точка и запетая (;), знак за равенство или
       клавиш за табулация между командите на MS-DOS и техните опции.
       В това ръководство ще се използва интервал между командите и
       опциите, както в

       copy memo1 memo2

       4.  Командите се активират само след като сте натиснали
       <RETURN>.

       5.  Когато в дадена инструкция се казва Press any key
       ("натисни КОЙ ДА Е клавиш"), може да натиснете всеки буквен (от
       A до Z) или цифров клавиш (от 0 до 9) или клавиш за интервал
       (SPACE[BAR]).

       6.  Трябва да включвате разширението на името на файла, когато
       се обръщате към файл, който има разширение на името.

       7.  Можете да преустановите изпълнение на дадена команда чрез
       натискане на <Ctrl-C>.

       8.  Когато командите извеждат голяма информация върху екрана,
       съдържанието автоматично се развива екран след екран
       непрекъснато.  Можете да прекратите временно развиването чрез
       натискане на <Ctrl-S>.  Отново натиснете <Ctrl-S>, за да видите
       остатъка от извежданата върху екрана информация.

       9.  Редактиращите и функционалните клавиши на MS-DOS могат да
       бъдат използвани, когато пишете команди.

       10.  Дисковите устройства ще бъдат представяни като устройства
       ИЗТОЧНИЦИ (source) и ПОЛУЧАТЕЛИ (destination).
       Устройството-източник е устройството, от което ще прехвърляте
       информация.  Устройството- получател е устройството, на което
       ще прехвърляте информация.
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2.5. ВХОД И ИЗХОД

       MS-DOS винаги приема, че входът идва от клавиатурата, а изходът
       отива на екрана.  Но потокът от входни команди и изходна
       информация може да бъде пренасочен.  Входът може да идва от
       файл, вместо от клавиатурата, а изходът може да отива във файл
       или до линейния принтер, вместо към екрана.  Могат да бъдат
       създадени и т.нар.пайпове(pipe-"тръбопровод"), които
       позволяват изхода от една команда да стане вход на друга.
       Пренасочването и пайповете се разглеждат в следващите раздели.

2.5.1. КАК ДА ПРЕНАСОЧИТЕ ВАШИЯ ИЗХОД?
       Повечето команди извеждат изхода на Вашия терминален екран.
       Можете да изпратите тази информация във файл, като използвате
       знак за по-голямо (>) в командата си.  Напр., командата

       dir

       извежда листинга на директорията на диска в подразбиращото се
       устройство ВЪРХУ ЕКРАНА.  Същата команда може да изпрати този
       изход във файл с име NEWFILES като напишете името на файла след
       командата, последвана от знак за по-голямо (>):

       dir>newfiles

       Ако файлът NEWFILES не съществува, MS-DOS го създава и записва
       в него листинга на Вашата директория.  Ако NEWFILES вече
       съществува, MS-DOS записва новите данни върху това, което е във
       файла.

       Ако искате да дозапишете директорията си или файла към друг
       файл (вместо да прехвърляте цял файл), могат да се използват
       два знака за по-голямо (>>), за да укажат на MS-DOS да
       дозапише изхода от командата (както напр.  листинга на
       директорията) след края на указания файл.  Командата

       dir>>newfiles

       дозаписва листинга на директорията Ви към съществуващия файл с
       име NEWFILES.  Ако NEWFILES не съществува, той бива създаден.

       Често се използва входът за дадена команда да идва от файл,
       вместо от терминала.  В MS-DOS това е възможно чрез използване
       на знак за по-малко (<) във Вашата команда.  Напр.  командата

       sort<names>list1

       сортира файл NAMES и изпраща сортирания изход във файл с име
       LIST1.

2.5.2. ФИЛТРИ
       Филтърът е команда, която чете вашия вход, трансформира го по
       някакъв начин и тогава го изпраща на изход, обикновено към
       екрана или във файл.  В такъв случай се казва, че данните са
       "филтрирани" чрез програма.  Тъй като филтрите могат да се
       използват заедно при много различни случаи, няколкото филтри
       могат да играят ролята на много специфични команди.  MS-DOS
       включва филтрите FIND, MORE и SORT.  Техните функции са описани
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       по-долу:

       FIND     търси някакъв текст във файл
       MORE     извежда наведнъж пълен екран
       SORT     сортира текст

       От следващия раздел ще разберете как се използват тези филтри.

2.5.3. PIPE КОМАНДИ
       Ако искате да зададете на системата повече от една команда
       наведнъж, Вие можете да зададете на MS-DOS пайп-команда.
       Напр., понякога може да Ви се налага изходът от една програма
       да бъде изпратен за вход на друга програма.  Типичен случай ще
       бъде програма, която дава изход в колони.  Може да Ви се наложи
       да сортирате тези колони.  Пайп-командите се съставят чрез
       разделянето на всяка отделна команда с пайп символ, какъвто е
       отвесната черта (|).  Напр.  командата

       dir|sort

       ще изведе листинг на Вашата директория на екрана, сортиран по
       азбучен ред.  Пайп-символът предизвиква целият, генериран от
       командата вляво изход, да бъде изпратен отдясно на
       "пайп"-символа за обработка.  Пайп-командите могат да бъдат
       използвани също и когато искате да изпратите изхода във файл.
       Ако искате да изпратите сортиран листинг на директорията си в
       нов файл (напр.:  DIREC.FIL), може да напишете:

       dir|sort>direc.fil

       MS-DOS ще създаде файл с име DIREC.FIL върху диска в
       подразбиращото се устройство.  DIREC.FIL съдържа сортиран
       листинг на директорията от подразбиращото се устройство, тъй
       като никакво друго устройство не е указано в командата.  За да
       бъде указано устройство, различно от устройството по
       подразбиране (напр.  устройство B:), напишете:

       dir|sort>b:direc.fil

       Това изпраща сортираните данни във файл с име DIREC.FIL върху
       диска в устройство B:.  Пайп-команден ред може да съдържа
       повече от две команди.  Напр.:

       dir|sort|more

       ще сортира директорията Ви, ще извежда екран по екран, като
       изписва --- More --- в най-долната лява част на екрана, ако има
       още изход за извеждане.  Ще откриете много приложения на
       пайп-командите и филтрите.

2.6. ПАКЕТИ КОМАНДНИ ПРОГРАМИ
       Често ще откривате, че изписвате една и съща последователност
       от команди една след друга, за някоя обикновена задача.  С
       MS-DOS можете да поставите командната последователност в
       специален файл, наречен BATCH-файл, и да изпълнявате всички
       команди просто чрез изписване на името на BATCH-файла.
       "Пакетите" с Ваши команди в такива файлове се обработват също
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       така, както ако се зададат от клавиатурата.  Всеки BATCH-файл
       трябва да бъде наименуван с разширение .BAT и се изпълнява чрез
       въвеждане на името на файла БЕЗ НЕГОВОТО РАЗШИРЕНИЕ.  Вие
       можете да създадете BATCH-файл чрез използване на програмата
       EDLIN или чрез командата COPY.

       Две команди на MS-DOS се използват само при BATCH-файловете:
       REM и PAUSE.  REM Ви позволява да включвате в своите
       BATCH-файлове коментарии извън редовете на изпълнимите команди.
       PAUSE извежда незадължително съобщение и Ви позволява да
       продължите или да прекратите BATCH-процедурата в даден момент.

       BATCH-процедурата е подходяща, ако искате да изпълните няколко
       команди на MS-DOS с една BATCH-команда.  Напр.  BATCH-файл за
       форматиране и проверка на новия диск може да изглежда така:

       1: REM  This is a file to check new disk
       2: REM  It is named NEWDISK.BAT
       3: PAUSE Insert new disk in drive B:
       4: FORMAT B:
       5: CHKDSK B:

       За да се изпълни този файл .BAT, след като е въведен и съхранен
       като NEWDISK.BAT, просто напишете името на файла, без
       разширението .BAT

       newdisk

       Резултатът ще бъде същият, ако командните редове на файла .BAT
       бъдат въведени от клавиатурата като индивидуални команди.
       Фигурата показва трите стъпки при написване, спасяване и
       изпълнение на BATCH-файл в MS-DOS.

----------------------------------------------------------------------

     --------------------
     |                  |
     |     NEWDISK      |     1. Написване на програмата.
     |                  |
     --------------------
              |
              |
              |
              |
              v
     --------------------
     |                  |
     |     Directory    |     2. Присвояване на разширение .BAT на
     |    NEWDISK.BAT   |        името на файла и съхраняване
     |                  |        във Вашата директория
     --------------------
              |
              |
              |
              |
              v
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     --------------------
     |                  |
     |  Изпълнение на   |
     |  BATCH-процедура |     3. Въвеждане на NEWDISK.BAT като команда
     |     NEWDISK      |        към MS-DOS
     |                  |
     --------------------

           Фигура:  Стъпки на BATCH-файл от MS-DOS

       Долният списък съдържа информация, която трябва да прочетете
       преди да изпълнявате BATCH-процедури с MS-DOS:

       1.  Само името на файла трябва да бъде въведено за изпълнение
       на BATCH-файл.  Не пишете разширението на името на файла.

       2.  Ако натиснете <Ctrl-C>, когато се изпълнява BATCH-файл,
       появява се този промпт:

          Terminate batch job (Y/N)?
          (Да се прекъсне ли BATCH-заданието?)

       Ако натиснете Y, останалите команди в BATCH-файла се
       пренебрегват и се появява промпта на MS-DOS (обикновено:  A> ).

       3.  Ако извадите диска с BATCH-файла, който се изпълнява,
       MS-DOS ще изведе промпт, за да Ви напомни да вкарате отново
       диска за прочитане на следващата команда.

       4.  Последната команда в BATCH-файла може да бъде името на друг
       BATCH-файл.  Това Ви позволява да извиквате един BATCH-файл от
       друг, когато първият завършва.

       5.  Може да пренасочите изхода в BATCH-файл, като използвате
       символите > и <.  Но не можете да използвате пайп-команди
       (команди, разделени с |) в BATCH-файл.

2.7. ФАЙЛЪТ AUTOEXEC.BAT
       Файлът AUTOEXEC.BAT Ви позволява автоматично да изпълнявате
       програми при запускане на MS-DOS.  Удобно е, когато желаете да
       задействате даден специализиран пакет приложни програми (напр.
       Microsoft Multiplan (R)) под управлението на MS-DOS и когато
       искате MS-DOS да изпълнява BATCH-програмата всеки път, когато
       включвате компютъра си.  Може да избегнете зареждането на два
       отделни диска за изпълнение на една или друга задача чрез
       използване на файл AUTOEXEC.BAT.  Когато стартирате Вашия
       компютър, MS-DOS търси върху диска файл с име AUTOEXEC.BAT.
       Файлът AUTOEXEC.BAT е BATCH-файл, който се изпълнява
       автоматично всеки път, когато се задейства първоначално
       системата.  Той трябва да е разположен в главната директория.
       Ако MS-DOS открие файл AUTOEXEC.BAT, файлът незабавно се
       изпълнява и промптовете на датата и времето се прескачат.

       Ако MS-DOS не открие файл AUTOEXEC.BAT, когато направите
       начално зареждане на MS-DOS от диска, тогава ще се появят
       промптовете на датата и времето.  Следващата фигура показва как
       MS-DOS използва файла AUTOEXEC.BAT.
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                      ---------------------
                      |  Зареждате диска  |
                      |     на MS-DOS     |
                      ---------------------
                                |
                                |
------------------------       V        ------------------------------
|  Командният процесор |<-------------->| Зареждат се други системни |
| автоматично се зареж.|                |          файлове           |
------------------------                ------------------------------
            |                                          |
            |      -----------------------------       |
            |      | Командният процесор търси |       |
            `----->|    файл AUTOEXEC.BAT      |<------'
                   -----------------------------
                                 |
                                 V
                                 /\
                                /  \
                               /    \
                              /      \
                             /        \
                            /          \
                           /            \
                          <Намира ли го? >
                           \            /
                            \          /
                             \        /
                              \      /
                               \    /
                              / \  / \
                             /   \/   \
                            /          \
                        Да /            \ Не
 ----------------------   /              \   ------------------------
 |Промптовете на дата |  /                \  | Извеждат се промптове|
 |и време се прескачат| /                  \ | на MS-DOS за дата и  |
 |Изпълнява се файлът |<                    >|        време         |
 |    AUTOEXEC.BAT    |                      |                      |
 ----------------------                      ------------------------

          Фигура: Как MS-DOS изпълнява файл AUTOEXEC.BAT

2.7.1. КАК ДА СЪЗДАДЕМ ФАЙЛ AUTOEXEC.BAT?
       Ако, напр., желаете автоматично да зареждате BASIC и да
       изпълнявате програма с име MENU, всеки път, когато правите
       първоначално зареждане на MS-DOS, ще трябва да създадете един
       файл AUTOEXEC.BAT както следва:

       1.  Напишете:

       copy con autoexec.bat

       Тази фраза инструктира MS-DOS да копира информацията от
       конзолата (клавиатурата) във файл AUTOEXEC.BAT.  Забележете, че
       файлът AUTOEXEC .BAT ТРЯБВА да бъде създаден в главната
       директория на диска на MS-DOS.
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       2.  Сега напишете:

       basic menu

       Тази фраза отива във файла AUTOEXEC.BAT.  Тя инструктира MS-DOS
       да зареди BASIC и да активира програмата MENU, когато
       първоначално се зареди MS-DOS.

       3.  Натиснете <Ctrl-Z>, а след това клавиша <RETURN>, за да
       запишете командата BASIC MENU във файл AUTOEXEC.BAT.

       4.  Програмата MENU сега автоматично ще се изпълнява, щом
       заредите първоначално MS-DOS.

       За да изпълнява Ваша собствена програма на BASIC, напишете
       името на Вашата програма на мястото на MENU на втория ред на
       примера.  Може да всяка команда на MS-DOS или серия от команди
       във файла AUTOEXEC.BAT.

-----------------------------------------------------------------------
|                       ПОЛЕЗЕН  СЪВЕТ                                |
|                       --------------                                |
|     Ако използвате файл AUTOEXEC.BAT, MS-DOS няма да изведе промпт  |
| за актуална дата и време, ако не включите командите DATE и TIME във |
| файла AUTOEXEC.BAT. Препоръчваме Ви да включите тези две команди в  |
| своя файл AUTOEXEC.BAT, тъй като MS-DOS използва тази информация,за |
| да пази актуална Вашата директория. Направете справка с гл.3 "MS-DOS|
| - команди" за повече информация за командите DATE и TIME.           |
-----------------------------------------------------------------------

2.8. КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ BATCH-ФАЙЛ СЪС ЗАМЕСТВАЩИ СЕ ПАРАМЕТРИ?
       Случва се да поискате да създадете програма и да я изпълнявате
       с различни набори от данни.  Тези данни, когато се пазят в
       различни файлове на MS-DOS.  Когато се използва с команди на
       MS-DOS, ПАРАМЕТЪРЪТ е опция, която Вие определяте.  С MS-DOS
       можете да създадете BATCH-файл с макетни (заместващи се)
       параметри (dummy, replaceable).  Тези параметри с имена от %0 до
       %9 могат да бъдат замествани чрез зададени стойности, когато се
       изпълнява BATCH-файлът.  Напр., когато напишете команден ред:

       copy con newfile.bat

       следващите редове, които изписвате, се копират от конзолата във
       файл с име NEWFILE.BAT върху подразбиращото се устройство:

       del %3.doc
       copy %1.doc+%2.doc %3.doc
       print %3.doc

       Сега натиснете <Ctrl-Z> и след това клавиш <Return>.  MS-DOS
       отговаря с това съобщение:

         1 File(s) copied
       A>_

       Файлът NEWFILE.BAT, който се състои от три команди, сега се
       помества върху диска в подразбиращото се устройство.
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       Макетните параметри %1 и %2 се заместват последователно от
       параметрите, които задавате, когато изпълнявате файла.  Ако
       използвате макетен параметър %0, той винаги се замества от име
       на устройство, ако се укаже, и от име на BATCH-файл (напр.
       NEWFILE).

ЗАБЕЛЕЖКИ:

       1.  Могат да бъдат указани до 10 макетни параметъра (от %0 до
           %9).  Направете справка с командата SHIFT на MS-DOS в гл.
           3,ако искате да укажете повече от 10 параметъра.

       2.  Ако използвате знак за процент като част на име на файл ВЪВ
           даден BATCH-файл, трябва да го напишете два пъти.  Напр., за 
да
           укажете файла ABC%.EXE, трябва да напишете името му като
           ABC%%.EXE в BATCH-файла.

2.8.1. КАК ДА ИЗПЪЛНИТЕ BATCH-ФАЙЛ?
       За да изпълните BATCH-файла NEWFILE.BAT и да укажете
       параметрите, които ще заместят макетните параметри, трябва да
       въведете името на BATCH-файла (без разширението му), следвано
       от параметрите, с които искате MS-DOS да замени %1р %2 и %3.

       Помнете, че файлът NEWFILE.BAT се състои от 3 реда:

       del %3.doc
       copy %1.doc+%2.doc %3.doc
       print %3.doc

       За да изпълните файла NEWFILE като BATCH-процедура, напишете:

       newfile a:memo1 b:memo2 b:bigfile

       и натиснете <RETURN>.  %1 се замества с a:memo1, %2 - с
       b:memo2, a %3 - c b:bigfile както следва:

       del b:bigfile.doc
       copy a:memo1.doc+b:memo2.doc b:bigfile.doc
       print b:bigfile.doc

       Следващата таблица показва как MS-DOS замества всеки от горните
       параметри:

       име на
       BATCH      параметър 1      параметър 2      параметър 3
       файл          (%1)             (%2)             (%3)
______________________________________________________________________
       newfile      a:memo1.doc      b:memo2.doc      b:bigfile.doc
-----------------------------------------------------------------------

       Помнете, че ако укажете макетен параметър %0 в своя BATCH-файл,
       той винаги ще бъде заместван с име на устройство (ако е
       указано) и с име на BATCH-файл.  Ако не се нуждаете от обръщане
       към BATCH-файл, започнете своите макетни параметри от номер %1.
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2.9. ОБОБЩЕНИЕ НА КОМАНДИТЕ В ТАЗИ ГЛАВА

КОМАНДА          ЦЕЛ                            ПРИМЕР
----------------------------------------------------------------------

REM           Добавя коментарен ред за         REM  This is a test file
                BATCH-файл
PAUSE         Временно прекратява изпълнението PAUSE Insert blank disk
                 на BATCH-файл
FIND          Търси низ от текст в указан      FIND who NEWFILE.TXT
                файл
MORE          Извежда по 23 реда наведнъж      TYPE memo.txt | MORE
                на страница
SORT          Сортира текст                    SORT names.fil

2.10. КАКВО СЛЕДВА?

Следващата глава описва подробно командите на MS-DOS.
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