
                                 ПРИЛОЖЕНИЕ A

       ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪС СИСТЕМА С ЕДНО ДИСКОВО УСТРОЙСТВО

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────
|                 З  А  Б  Е  Л  Е  Ж  К  А                           |
|Информацията в това приложение зависи от инсталирането и може да не  |
|бъде приложима за всяка произведена машина.                          |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────

       Ако имате само едно дисково устройство, пишете командите точно
       така, както ако имате две или повече устройства във Вашата
       система.  Считайте Вашата еднодискова система за ДВУДИСКОВА (с
       устройства A и B), но вместо A и B да представляват две физически
       устройства, ще представляват дискове A и B.  Ако укажете
       устройство B, когато устройство A-диск е използвано последно,
       MS-DOS извежда следния промпт:

        A> copy command.com b:
        Insert diskette for drive B:
        and strike any key when ready
        1 File(s) copied
        A>

       Ако укажете устройство A: когато устройство B-диск е използвано
       последно, MS-DOS извежда промпт отново да смените дисковете.
       Този път в промпта е указано да се вкара дискета за устройство
       A:.  Когато използвате BATCH-файл за изпълнение на команди,
       употребявайте същата процедура.  MS-DOS чака да вкарате
       съответния диск и да натиснете някой клавиш, преди да продължи.
       Ще бъде изведен промпт да вкарате диска.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────
|                        В   А   Ж   Н   О                           |
|Буквата, изведена като системен промпт, представлява подразбиращото |
|се устройство, в което MS-DOS търси да намери файл, чието име е     |
|въведено без име на устройство. Буквата от системния промпт не      |
|представлява последния използван диск.                              |
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────

       Напр., да приемем, че A е подразбиращото се устройство.  Ако
       последната използвана команда е:

       DIR  b:

       MS-DOS вярва, че устройство B-диск е все още в устройството.
       Но системният промпт е все още A>, тай като A е все още
       подразбиращото се устройство.  Ако напишете DIR , MS-DOS ще
       изведе устройство A-диск, защото устройство A е подразбиращото
       се устройство и Вие не сте указали друго устройство в командата
       DIR.
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