
ПРИЛОЖЕНИЕ D

КАК ДА КОНФИГУРИРАТЕ СВОЯТА СИСТЕМА

D.1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОНФИГУРАЦИОННИЯТ ФАЙЛ?

В много случаи има настройки, специфични за инсталацията на MS-DOS, 
които трябва да бъдат конфигурирани при стартиране на системата. 
Пример за това е стандартен драйвер на устройство, като напр. онлайн 
принтер.

Конфигурационният файл, именуван CONFIG.SYS, е просто файл, който 
съдържа някои команди за MS-DOS при стартиране на системата. Всеки 
път, когато стартирате MS-DOS, системата търси в главната директория 
на устройството, от което е стартирана, файл именуван CONFIG.SYS. 
Файлът CONFIG.SYS ви позволява да конфигурирате своята система с 
минимум усилия. например, можете да добавяте при стартиране към 
своята система драйвери за устройства чрез проста команда във файл 
CONFIG.SYS.

D.2. ПРОМЯНА НА ФАЙЛ CONFIG.SYS

Ако няма файл CONFIG.SYS на диска на MS-DOS, можете да използвате 
редактора на MS-DOS, EDLIN, за да създадете файл; след това го 
съхранете на диска на MS-DOS, в своята главна директория.

D.3. КОМАНДИ НА CONFIG.SYS

Във файла CONFIG.SYS се използват следните команди:

Break             Задава проверка за Control-C.

Buffers           Задава броя на буферите на сектори.

Country           Позволява избор на национално време, дата и валута.

Device            Инсталира драйвер на устройство в системата.

FCBS              Посочва броя на FCB, които могат да се отворят 
                  едновременно.

Files             Задава броя на отворените файлове, до които могат 
                  да имат достъп някои системни обръщения на MS-DOS.

Lastdrive         Задава максималния брой на устройствата, до които
                  можете да имате достъп.

Shell             Започва изпълнение на ядрото на системата от 
                  посочения файл.

                               BREAK

Име:     BREAK
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Цел:     Включва/ изключва проверка за натиснат <CTRL-C>

Формат:  BREAK [ON]

         или

         BREAK [OFF]

Коментар:В зависимост от програмата, която е пусната, <CTRL-C> може
         да се използва за спиране на дадена дейност (напр. натоварване
         на файл). Нормално MS-DOS проверява дали <CTRL-C> е натиснат,
         докато чете от клавиатурата, пишейки на екрана или принтера.
         Включвайки BREAK с "ON" позволява проверката за <CTRL-C> да
         бъде добавена към другите функции, каквито са четене и запис
         на диск.

ПРИМЕР:  BREAK=OFF
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