
ПРИЛОЖЕНИЕ E
СЪОБЩЕНИЯ НА MS-DOS

[ASSIGN]

         Incorect parameter

         Един от незадължителните параметри, който сте задали, е
         неправилен.

[COPY]

         Cannot do binary reads from a device

              Копирането не може да се извърши в двоичен формат при
              копиране от даденото устройство. Отстранете  параметър /b
              или укажете с параметър /a копиране в ASCII код.

         Content of destination lost before copy

              Използваният като изходен (target) файл е препълнен преди
              завършване на копирането.
[DATE]

         Invalid date
         Enter new date:_

              Ако числата или разделителите не са валидни, DATE извежда
              това съобщение. Въведете правилно датата.

[JOIN]

         Directory not empty

              Можете да се закачвате само за празна директория.

         Incorrect number of parameters

              Указали сте твърде много или малко параметри в командния
              ред.

         Not enough memory

              Няма достатъчно памет за MS-DOS да задейства командата.

[MKDIR]

         Unable to create directory

              MS-DOS не е могъл да създаде директорията, която сте
              указали. Проверете дали няма несъвместимо име. Може би
              имате файл със същото име или дискът Ви е пълен.

[PATH]

         No path
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              Написали сте PATH без параметри, но не е зададен маршрут
              за търсене на команди.

[REN]

         File not found

              Опитали сте се да преименувате файл, давайки му име, което
              вече присъства в директорията.

[SHARE]

         Incorrect parameter

              Един от незадължителните параметри е грешен.

         Not enough memory

              Няма достатъчно памет за MS-DOS за действие на командата.

         Share already installed

              SHARE може да се задейства само веднъж.

[SUBST]

         Incorrect number of parameters

              Указали сте твърде много или недостатъчно незадължителни
              параметри.

         Not enough memory

              Няма достатъчно памет за MS-DOS да изпълнява командата.

[SYS]

         No room system on destination disk

              Няма определено достатъчно място за MPCIO.SYS и MSDOS.SYS
              върху диска-получател.

         Incompatible system size

              Системните файлове MPCIO.SYS и MSDOS.SYS не заемат същия
              обем пространство върху диска-получател, както изисква
              новата система.

[VOL]

         Volume in drive <x> has no label

              Дискът в устройството няма етикет на том.

[FOR]

         For cannot be nested
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              Не може да има вложеност на оператори FOR.

СЪОБЩЕНИЯ НА CHKDSK
         CHKDSK може да изведе следните съобщения:

         <filename> contains
         non-contiguous blocks

              Файлът или файловете, зададени от Вас, са записани
              разпокъсано (блоковете им не са съседни).

         All specified file(s) are contiguous

              Файлът или файловете, зададени от Вас, са изцяло
              последователно записани върху диска.

         Следващите грешки ще бъдат автоматично коригирани, ако
         зададете параметър /f:

         Cannot Cdir to <filensme>
         Tree past this point not proceed

              CHKDSK пътува по дървовидната структура на директориите
              и е невъзможно да продължи до зададената поддиректория.
              Всички поддиректории и файлове в тях няма да бъдат
              проверени.

         First cluster number is invalid
         Entry truncated

              Входът на директорията на файла съдържа невалиден указател
              към областта за данни. Ако сте задали параметър /f,
              файлът се отрязва до файл с нулева дължина.

         Allocation error, size adjusted

              В Таблицата за разпределение на файловете (FAT) е намерен
              грешен номер на клъстер. Файлът се отрязва след последния
              валиден блок.

         Disk error reading FAT

              Една от таблиците за разположение на файловете има в себе
              си дефектен сектор. MS-DOS автоматично ще използва
              другата таблица. Препоръчително е копирането на всички
              файлове върху друга дискета файл по файл.

         Disk error writting FAT^

              Вижте горното съобщение.

         MS-DOS не може да коригира следните грешки, независимо от
         указването на параметър /f за CHKDSK. Вие трябва да
         предприемете действия за коригиране на ситуацията:

         Incorrect DOS version
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              Не може да пускате CHKDSK при версия отпреди 3.0.

         Insufficient memory
         Processing cannot continue

              Нямате достатъчно памет във Вашата машина за процедиране
              на CHKDSK с този диск. Трябва да разполагате с повече
              памет за пускане на CHKDSK.

         Invalid drive specification

              Задайте вярно устройството.

         Invalid parameter

              Един от параметрите /f или /v, които сте задали, е написан
              неправилно.

         Invalid subdirectory entry

              Поддиректорията, която сте задали, или не съществува, или
              е грешна. Проверете, дали сте въвели вярно името на
              поддиректорията.

         Errors found, F parameter not specified
         Correction will not be written to disk

              Трябва да зададете параметър /f, ако искате CHKDSK да
              коригира грешките.

         Invalid working directory
         Processing cannot continue

              Дискът Ви е лош. Сменете устройството или направете копие
              от спасения системен диск.

         Cannot Chdir to root
         Processing cannot continue

              CHKDSK пътува по дървовидната структура на директорията
              и е невъзможно да се върне в главната (root) директория.
              CHKDSK не е в състояние да продължи проверката на
              останалите поддиректории в главната. Опитайте се да
              рестартирате MS-DOS. Ако тази грешка пак се появи,
              дискът е неизползваем.

         <filename> is cross-linked on cluster

              Направете копие на файла, който искате да запазите,
              и тогава изтрийте и двата "заплетени" в един блок файлове.

         X lost clusters found in Y chains
         Convert lost chains to files (Y/N)?

              Ако отговорите с Y непосредствено след въпроса и ако сте
              задали /f като параметър, CHKDSK ще създаде файл в
              главната директория за разрешаване на този проблем
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              (файловете, създадени от CHKDSK, са именувани
              FILEnnnn.CHK). Ако не сте задали параметър /f, CHKDSK не
              прави нищо. Ако отговорите с N непосредствено след
              въпроса и сте задали параметър /f, CHKDSK ще изведе
              съобщение: X bytes disk space freed
              Ако отговорите с N непосредствено след въпроса и не сте
              задали параметър /f, CHKDSK извежда:
              X bytes disk space would be free
              (X байта от дисковата памет можеха да бъдат освободени).

         Probably non-DOS disk
         Continue (Y/N)?

              Дискът, който използвате, не е диск на DOS. Вие трябва
              да укажете дали искате или не да се продължи процедурата
              с CHKDSK. Това съобщение за грешка обикновено означава,
              че таблицата за разположението на файловете е лоша.

         Insufficient room in root directory
         Erase files in root and repeate Chkdsk

              CHKDSK не може да продължи, докато не изтриете файловете
              в главната директория

         Unrecoverable error in directory
         Convert directory to file (Y/N)?

              Ако отговорите с Y непосредствено след въпроса, CHKDSK
              ще преобразува лошата директория във файл. Тогава Вие
              може да го изтриете.
              Ако отговорите с N непосредствено след въпроса, Вие
              няма да имате възможност да четете и записвате в лошата
              директория.

         Entry has a bad attribute (or size or link)

              Това съобщение може да се предхожда от една или две точки,
              означаващи коя поддиректория е грешна. Ако сте задали
              параметър /f CHKDSK ще се опита да поправи грешката.

         Cannot recover . entry, processing continued

              Входящата . (работна директория) е дефектна.

         Cannot recover .. entry

              Входящите .. (на "родителската" директория) са дефектни.

         Directory is totally empty, no . or ..

              Дадената директория не съдържа опознавателен белег за
              работна и "родителска" директория. Изтрийте въпросната
              директория и я създайте наново.

         (.)(..) does not exist

              Това е информационно съобщение от CHKDSK. То означава, че
              или . или .. на директорията са грешни.
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СЪОБЩЕНИЯ НА DISKCOPY
         Copy not completed

              DISKCOPY не може да копира целия диск. Използвайте
              командата COPY за копиране на специфичните файлове
              върху друг диск.

         Disk error while reading drive A:
         Abort, Ignore, Retry?

              DISKCOPY е открила грешка по време на процеса. Направете
              справка с приложение B "Грешки на диска" за информация
              по това съобщение.

         Disk must be the same size

              Не може да копирате съдържанието на диска-източник,
              който е с различен формат от този на диска-получател,
              чрез DISKCOPY. Използвайте команда COPY за копиране на
              файлове върху диск.

         Source and target diskettes are not the same format
         Cannot do the copy

              Трябва да имате еднакъв размер и вид на дисковете, за
              да прилагате DISKCOPY. Напр., не може да копирате от
              едностранен (single-sided) диск върху двустранен
              (double-sided) диск. Преформатирайте диска-получател,
              за да бъде от същия тип като на диска-източник или го
              заменете с диск от същия тип.

СЪОБЩЕНИЯ НА EDLIN
     Cannot edit .BAK file - rename file.

       Причина: Опитвате се да редактирате файл с разширение на името
          .BAK. Файловете .BAK не могат да бъдат редактирани, защото
          EDLIN е запазил това разширение за резервно копие на предходно
          състояние на файл.

       Действие: Ако е необходимо да редактирате файл с разширение .BAK,
          трябва или да преименувате файла с друго разширение, или да
          копирате файла .BAK и на копието да дадете различно разширение.
          Направете справка с гл. 3 за информация за командите Rename
          и Copy, ако искате да извършите това.

     No room in directory for file

       Причина: Когато се опитвате да създадете нов файл,или директорията
          е пълна, или сте указали неправилно дисковото устройство или
          името на файла.

       Действие: Проверете командния ред, с който извиквате EDLIN, за
          неправилно име на файл или входно дисково устройство. Ако
          командата не е вече на екрана, трябва пак да я напишете, а
          можете да извикате EDLIN и чрез натискане на клавиш <COPYALL>.
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          Ако командата Ви не съдържа грешни входни параметри, пуснете
          програмата CHKDSK за указаното дисково устройство. Ако
          информацията за състоянието показва, че дисковата директория
          е пълна, извадете диска. Поставете и форматирайте нов диск.

     Entry error

       Причина: Последната команда, която сте написали, съдържа грешка.

       Действие: Напишете командата във верен формат и натиснете 
<Return>.

     Line too long

       Причина: По време на изпълнение на командата Replace,даденият
          низ-заместител причинява удължаване на реда над 253 символа.
          EDLIN прекратява изпълнението на команда Replace.

       Действие: Разделете дългия ред на два реда, тогава се опитайте да
          изпълните отново команда Replace.

     Disk full - file write not completed

       Причина: Задали сте командата End, но дискът не съдържа
          достатъчно свободно място за целия файл. EDLIN прекратява
          командата End и Ви връща в операционната система. Част от
          файла трябва да се е записала върху диска.

      Действие: Само част от файла (евентуално) е била запазена. Трябва
         да изтриете тази част от файла и да извикате пак EDLIN. След
         такава грешка файлът е неизползваем. Винаги се уверявайте, че
         върху диска има достатъчно свободно пространство за записване
         на файла, още ПРЕДИ да започнете редакционния сеанс.

    Incorrect DOS version

      Причина: Опитали сте се да извикате EDLIN при MS-DOS, чиято версия
         не е от 2.0 нагоре.

      Действие: Трябва да се уверите, че версията, която използвате е от
         2.0 нагоре.

    Invalid drive or filename

      Причина: Не сте написали правилно устройството или името на файла
         при извикване на EDLIN.

      Действие: Напишете правилно устройството или името на файла.

    Filename must be specified

      Причина: Не сте написали име на файла при извикване на EDLIN.

      Действие: Напишете EDLIN, а след това името на файла.

    Invalid parameter

      Причина: Указали сте превключващ параметър, различен от /b, когато
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         сте извикали EDLIN.

      Действие: Укажете превключващ параметър /b, когато извиквате EDLIN.

    Insufficient memory

      Причина: Няма достатъчно памет за работа на EDLIN.

      Действие: Трябва да освободите памет чрез записване на редове
         върху диска или чрез изтриване на редове преди да извикате
         пак EDLIN. Използвайте първо команда Write, а след това Append
         за освобождаване на паметта.

    File not found

      Причина: EDLIN не може да намери името на файла,който сте написали
         в команда Transfer.

      Действие: Напишете правилно името на файла,когато извеждате команда
         Transfer.

    Must specify destination number

      Причина: Не е указан номера на реда-получател в команда Copy или
         Move.

      Действие: Препишете командата с номера на реда-получател.

    Not enough room to merge the entire file

      Причина: Няма достатъчно свободно място в паметта, където да се
         побере файла при действие на команда Transfer.

      Действие: Трябва да освободите памет чрез записване на някои
         редове върху диска, или чрез изтриване на някои редове преди
         да сте прехвърлили този файл.

    File creation error
      Причина: Временният файл на EDLIN не може да бъде създаден.

      Действие: Уверете се, че в директорията има достатъчно
         пространство за създаване на временен файл. Проверете също,
         дали файлът няма еднакво име с някоя поддиректория на
         директорията, където е разположен файлът за редактиране.

СЪОБЩЕНИЯ НА EXE2BIN
         File cannot be converted

              CS:IP не среща критериите, указани по-горе, или пък среща
              критерий за файл .COM, но има сегментни фиксации (segment
              fixups). Това съобщение се извежда също, ако файлът не е
              истински изпълним файл, т.е. входният файл не е в правилен
              формат.

         File not found

              Файлът не се намира на указания диск.
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         Insufficient memory

              Няма достатъчно памет за работа на EXE2BIN.

         File creation error

              EXE2BIN не може да създаде изходния файл. Пуснете CHKDSK
              да определи дали директорията е пълна или други условия
              са предизвикали тази грешка.

         Insufficient disk space

              Няма достатъчно свободно място върху диска за създаване
              на нов файл.

         Fixups needed - base segment (hex):_

              Файлът-източник (.EXE) съдържа информация, която определя,
              че от файла се изисква сегмент за зареждане. Посочете
              адреса на абсолютния сегмент, в който да бъде разположен
              завършеният модул.

         WARNING - Read error in EXE file
         Amount read less than size in header

              Това е само предупредително съобщение. То означава, че има
              несъответствие между заглавната част на .EXE-файла и
              размера на файла.

СЪОБЩЕНИЯ НА FIND
         Incorrect DOS version

              FIND върви само с версии на MS-DOS от 2.0 нагоре.

         Find: Invalid number of parameters

              Не сте указали низ когато сте въвеждали командата FIND.

         Find: Syntax error

              Написали сте непозволен низ, когато сте въвеждали команда
              FIND. Помнете, че низът трябва да е ограден с кавички.

         Find: File not found <filename>

              Името, което сте указали, не съществува, или FIND не може
              да го открие.

         Find: Read error in <filename>

              Появява се грешка, когато FIND се опитва да чете указания
              файл.

         Find: Invalid parameter <option-name>
              Указали сте параметър, който не съществува.
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СЪОБЩЕНИЯ НА FORMAT
         Disk unsuitable for system drive

              FORMAT е открил лоша писта върху диска, където би трябвало
              да бъдат поместени системните файлове. Щом това съобщение
              излезе, Вие можете да съхранявате само данни върху диска,
              който сте се опитали да форматирате.

         Insufficient memory for system transfer

              Конфигурацията(наличността) на Вашата памет е недостатъчна
              за прехвърляне на системните файлове на MS-DOS MPCIO.SYS
              и MSDOS.SYS (параметър /s).

         Invalid character in volume label

              Етикетът на том би трябвало да съдържа до 11 символа. Те
              могат да бъдат само цифри и букви.

         Track 0 bad - disk unusable

              FORMAT може да се нагоди към дефектните сектори върху
              диска, с изключение на онези, близо до началото. В този
              случай използвайте друг диск.

СЪОБЩЕНИЯ НА PRINT
         All files canceled

              Ако сте указали /t ("terminate"), MS-DOS отпечатва на
              принтера "All files canceled by operator". Ако актуалният
              файл, който се разпечатва е бил канцелиран с /c, ще се
              отпечата съобщение "File canceled by operator".

         Cannot open <filename>

              Или MS-DOS не може да открие указания файл за разпечатване,
              или файлът не съществува. Проверете в командата дали е
              правилно името на файла.

         Errors on list device indicate that it may be offline
         Please check it

              Печатащото Ви устройство е изключено.

         <filename> file not found

              Включили сте дисковите устройства, когато файлът е бил
              нареден на опашката, но преди да започне разпечатването.
              Въведете отново командата PRINT за този файл.

         List output is not assigned to a device

              Това съобщение се извежда, ако името на печатащото
              устройство, указано в горното съобщение, е невалидно.
              Следващите опити за печат ще довеждат до същото
              съобщение, докато не се укаже правилно устройството.
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         Name of list device [PRN:]

              Този промпт се появява, когато PRINT е пусната за първи
              път и параметърът /d не е указан. Може да се укаже кое да
              е действащо устройство и тогава то става изходно
              устройство на PRINT. Както е показано в средните скоби,
              MS-DOS ще използва принтер (PRN) по подразбиране и Вие
              можете да натиснете <RETURN>.

         No files match <drive:>XXXXXXXX.XXX

              Зададени са имена на устройство и файл за нареждане на
              опашката, но съответните файлове не са открити.
              ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на опашката няма наредени файлове с имена,
              съответстващи на отменени (/c), няма да излезе съобщение
              за грешка.

         Print queue is empty

              Няма файлове на опашката за разпечатване.

         Print queue is full

              Има определено място за 10 файла на опашката. Ако се
              опитате да наредите повече от 10 файла на опашката,на
              екрана се появява това съобщение. За добавяне на повече
              файлове към опашката, направете справка за параметър /q
              в списъка по-горе.

         Resident part of Print installed

              Това е първото съобщение, което MS-DOS извежда на екрана,
              когато изведете команда PRINT. Това означава, че
              свободната памет е намалена с няколко хиляди байта за
              изпълнение на командата PRINT успоредно с други процедури.

СЪОБЩЕНИЯ НА RECOVER
         File not found

              MS-DOS не може да открие файла, който Вие сте указали.
              Проверете дали маршрута е точен и дали файлът съществува
              в указаната от Вас директория

         <xxxx> of <xxxx> bytes recovered

              Това съобщение информира колко байта е в състояние да
              възстанови MS-DOS от диска.

         Warning - directory full

              Главната директория е твърде пълна за обработка с RECOVER.
              Изтрийте няколко файла от главната директория, за да
              освободите място.
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