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บทที่ 16
ระบบปฏิบัติการ DOS

ในยคุแรกของ DOS จะม ีPC-DOS และ MS-DOS ซึง่ PC-DOS เปนระบบปฏบิตักิาร ทีพ่ฒันาขึน้มา
เพือ่ใชกบัเครือ่ง IBM เทานัน้ สวน MS-DOS นาํไปใชกบัเครือ่งเลยีนแบบ IBM (IBM compatible)
ปจจบุนันกัเรยีนรุนใหม ไมรูจกั DOS มากนกั เพราะระบบปฏบิตักิารทีใ่ชกนัอยูคอื Windows สวน DOS ที่
เปนสวนหนึง่ของ Windows กเ็ริม่ทีจ่ะลดความสาํคญัลงไปทกุครัง้ที ่Microsoft ออกระบบปฏบิตักิาร Windows
รุนใหม

เมือ่สัง่ให DOS ทาํงานจะปรากฎหนาจอพืน้สดีาํ ตวัอกัษรสขีาว พรอมเครือ่งหมาย C:\> ขึน้มาเสมอ
ในยคุ Windows รุน 3.1 เมือ่เปดเครือ่งคอมพวิเตอรจะตองเขาสูระบบ DOS  จงึจะเรยีกโปรแกรม Windows
ขึน้มาทาํงานได แตในปจจบุนั DOS เปนเพยีงโปรแกรมหนึง่ บางครัง้ไมพบ icon สาํหรบัเรยีก DOS ขึน้มา
ทาํงาน กส็ามารถเรยีกดวยการพมิพคาํวา command ในชอง Open เมือ่เลอืก Start, Run .. จาก Taskbar
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16.1  ตัวอยางคําสั่งภายใน
เมือ่เขาสู MS-DOS Prompt สามารถพมิพคาํสัง่หลงัเครือ่งหมาย > เชน C: \WINDOWS>DIR

DIR แสดงชือ่แฟมในหอง (Directory) ปจจบุนั
DIR  /? แสดงวธิกีารใชคาํสัง่ DIR
DIR /S /P แสดงชือ่แฟมทัง้หมด จากทกุหอง (Directory) ทลีะหนา
DIR  *.HTM แสดงรายชือ่แฟมทัง้หมดทีม่นีามสกลุเปน HTM
TYPE   X.TXT แสดงขอมลูจากชือ่  X.TXT  ซึง่เปนแฟมประเภทตวัอกัษร
COPY  CON  X สรางแฟมชือ่ X อยางงาย เมือ่หมดขอมลู ใหกดปุม CTRL-Z เพือ่จดัเกบ็
COPY X   Y คดัลอกแฟม X ทีม่อียูแลวเปนแฟม Y ทานจะไดแฟม Y ขึน้มาอกี 1 แฟม
DEL  X.TXT ลบแฟม X.TXT ออกจากหอง(Directory) ปจจบุนั
DEL  C:\Y.TXT ลบแฟม Y.TXT จากหอง C:\
DEL  *.* ลบทกุแฟมในหอง (Directory) ปจจบุนั
REN  X    Y เปลีย่นชือ่แฟม X เปน Y
MD   XYZ สรางหองชือ่ XYZ ในหอง (Directory) ปจจบุนั
CD  XYZ เขาไปในหองชือ่ XYZ
RD  XYZ ลบหองชือ่ XYZ
VER แสดงรุนของระบบปฏบิตักิารทีใ่ชอยู

16.2  ตัวอยางคําสั่งภายนอก
เมือ่เขาสู MS-DOS Prompt สามารถพมิพคาํสัง่หลงัเครือ่งหมาย > เชน C: \WINDOWS>FORMAT A:

FORMAT  A: จดัโครงสรางใน Drive A ใหม ถามขีอมลูเดมิอยู ขอมลูจะหายหมด
DISKCOPY  A:   A: คดัลอกแผน Diskette จากแผนตนฉบบั ไปยงัแผนเปลา ใหมขีอมลูเหมอืนกนั
DEBUG  X.TXT เปดแฟม X.TXT ขึน้มาแกไข แตใชงานไดยากมาก
EDIT  X.TXT เปดแฟม X.TXT ขึน้มาแกไข และเปน Editor ทีใ่ชงานไดงายคลาย Notepad
XCOPY  C:\X   Y คดัลอก Directory หรอืแฟมได แตคาํสัง่ COPY คดัลอก Directory ไมได
MOVE   C:\X   Y ยาย Directory หรอืแฟมได
ATTRIB +H  X.TXT ทาํใหแฟมมคีณุสมบตัเิปนแฟมแบบซอน (Hidden file)
MEM ดขูนาดของหนวยความจาํทีใ่ชไป และทีเ่หลอือยู

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


133 >>>

บทที่ 16 : ระบบปฏิบัติการ DOS

ตอ
นที่  3
 :

ตอ
นที่  3
 :

เรื่
อง
นา
รูสํ
าห
รับ

เว็บ
โป
รแ
กร
มเ
มอ
ร

ปรับปรุง : มิถุนายน 2546

16.3  การใชโปรแกรม Debug
โปรแกรมนีใ้ชสาํหรบัอานขอมลูจากแฟมไปไวในหนวยความจาํ แลวจงึจะอานขอมลูจากหนวย

ความจาํมาประมวลผล แฟมทีอ่านมาไดตองมขีนาดไมเกนิ 64 Kb และแสดงผลไดครัง้ละหนา ๆ  ละ 512
Byte โดยแสดงผล 2 รปูแบบ คอื เลขฐาน 16 และตวัอกัษรปกต ิถาขอมลูไมถงึ 512 Byte กจ็ะอานขอมลู
ทีค่างในหนวยความจาํ มาแสดงผลรวมกบัขอมลูจรงิ

คาํสัง่ D ใช Dump คาในหนวยความจาํมาแสดงผล
คาํสัง่ Q ใชเลกิการทาํงาน
คาํสัง่ E ใชใสคาเขาไปในหนวยความจาํ
คาํสัง่ W ใชเขยีนคาจากหนวยความจาํลงแฟม
คาํสัง่ A ใชสรางโปรแกรมดวยภาษา Assembly
คาํสัง่ U ใชแสดงคาในหนวยความจาํเปนภาษา Assembly
ตวัอยางการใชโปรแกรม debug เปดแฟมชือ่ X.TXT มขีนาด 3 Byte เกบ็อกัษร ABC ใชโปรแกรม

DEBUG เรยีกแฟมมาแกไข โดยแกอกัษร C เปนอกัษร D ผลของการแกไขจะไดขอมลูใหมคอื ABD ซึง่
แสดงวธิกีารแกไขไวตามตวัอยาง ถาทาํตามตวัอยางนีไ้ด ทานกส็ามารถใชโปรแกรม debug แกไขคาในเกม
ทีท่านเลนได เชนโปรแกรม same เปนเกมจบัอกัษรทีเ่หมอืนกนั ทานสามารถเปดแฟม c:\windows\same.scr
เพือ่แกไขขอมลูคะแนนของผูเลน เชน แกไขชือ่ เนือ่งจากกรอกชือ่คนทีไ่ดคะแนนสงูสดุผดิ เปนตน
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16.4  ใชโปรแกรม Debug สรางโปรแกรม inkey.com
โปรแกรม inkey.com คอื โปรแกรมทีใ่ชหยดุรอรบัคาจากแปนพมิพ แตรบัไดเพยีงตวัอกัษรเดยีว

เมือ่สรางขึน้แลวอาจนาํไปใชในการเขยีน Batch file เพือ่สรางเมน ูโดยโปรแกรม inkey.com มีหนาที่
รอรบัตวัเลอืก มขีนาดเลก็เพยีง 8 Byte เทานัน้
แนะนาํการสราง 2 วธิี
     วธิแีรก   เมือ่รูรหสั ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ของโปรแกรม

ถาทานรู ASCII code ทีใ่นโปรแกรม inkey.com หรอืไปด ูcode จากเครือ่งคอมพวิเตอรอืน่มา
แลวนาํมาสรางในเครือ่งคอมพวิเตอรของตน ดวยโปรแกรม debug เพือ่ทดสอบวาสรางแลวใชงานไดหรอืไม
จะมขีัน้ตอนการสรางดงัตวัอยางนี้ ใหเริม่ตนดวยการเขา MS-DOS Prompt

C:\Windows>debug
-n inkey.com
-e 100 b4 08 cd 21 b4 cd 21
-rcx
CX 0000
:8
-w
Writing 00008 bytes
-q
C:\Windows>

    วธิทีีส่อง   เมือ่รูคาํสัง่ภาษา Assembly ทีใ่ชเขยีนโปรแกรม
ถาทานมคีวามรูภาษา Assembly จงึทดลองใชโปรแกรม debug เขยีนโปรแกรมนีข้ึน้มาใชงาน

อยางงาย ถาสาํเรจ็จะสามารถพฒันาโปรแกรมอืน่ตอไป ใหเริม่ตนดวยการเขา MS-DOS Prompt
C:\Windows>debug
-n inkey.com
-a
118D:0100 mov ah,08
118D:0102 int 21
118D:0104 mov ah,4c
118D:0106 int 21
118D:0108
-rcx
CX 0000
:8
-w
Writing 00008 bytes
-q
C:\Windows>
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16.5  การเขียน menu ดวย Batch file
โดยใชความสามารถของโปรแกรม inkey.com รบัคาจากแปนพมิพในโปรแกรมเมนทูีเ่ขยีนขึน้

ใหม วธิกีารสรางโปรแกรมเมนใูชงานในทกุภาษามหีลกัการคลายกนั  คอื รบัคา นาํไปตรวจสอบ และกระทาํ
ตามเงือ่นไข สาํหรบัโปรแกรมนีก้ระทาํตามหลกัการของเมนอูยางถกูตอง เพยีงแตมรีปูแบบธรรมดามาก
การรบัคาจะใชโปรแกรม inkey.com รอรบัคา แลวสงคาให errorlevel ในระบบ DOS เปนรหสั ASCII ฐาน
10 โดยเลข 65 หมายถงึ “A” เลข 97 หมายถงึ “a” และเลข 48 หมายถงึ “0” ถากดเลข 0 บนแปนพมิพ
จะเลกิการทาํงาน แตถาทานเขยีนโปรแกรมผดิพลาด และตองการเลกิการทาํงานใหกดปุม CTRL-C ได
     ตัวอยาง Source code ของ Batch file

ทานอาจใชโปรแกรม Notepad หรอืโปรแกรม Edit ในการสราง ทานอาจสรางโปรแกรมนี้ชื่อ
x.bat ตวัอยางการเรยีกใชโปรแกรมนีใ้นระบบ DOS คอื C:\WINDOWS>x.bat

@echo off
:menu
cls
echo a: dir
echo 0: bye
inkey.com
if errorlevel 65 if not errorlevel 66 goto dodirw
if errorlevel 97 if not errorlevel 98 goto dodirw
if errorlevel 48 if not errorlevel 49 goto end
goto menu
:dodirw
dir /w
goto end
:end
echo bye bye

16.6  การแกปญหา Turbo pascal ใน Windows
     ปญหาที ่1  เมือ่เรยีกใช Turbo pascal ไดเพียงโปรแกรมเดียว

Turbo pascal เปนโปรแกรมขนาดเลก็ ทีน่าํไปใชสอนในสถาบนัการศกึษาอยางมาก แตโปรแกรมนี้
ทาํงานในระบบปฏบิตักิาร DOS เพือ่ใหงายในการเรยีกใช  จงึแนะนาํใหสราง Short cut สาํหรบัเรยีกโปรแกรม
Turbo pascal (turbo.exe) ไวบน desktop โดยปกตจิะเปดโปรแกรม Turbo pascal ไดเพยีงโปรแกรมเดยีว
แตหลายทานตองการใชโปรแกรมนีพ้รอมกบัเปดอนิเทอรเนต็ หรอืเลนเกมควบคูไปดวย

ถาตองการให Turbo pascal ทาํงานใน Windows พรอมกบัทาํโปรแกรมอืน่ ตองกาํหนดคณุสมบตัิ
ของ short cut ดวยการกด Right click บนรปู icon แลวเลอืก Properties, Program, Advanced จากนัน้
click เครือ่งหมายถกูทีอ่ยูหนาคาํวา MS-DOS mode ออก กจ็ะทาํใหเรยีกโปรแกรมในระบบ Windows
มาทาํงานพรอมกบั Turbo pascal ได
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ทานจะเหน็หนาจอของ Turbo pascal แบบ full screen ถาตองการเรยีกโปรแกรมอืน่ใน Windows
ใหกดปุม alt - tab แตถาตองการลดขนาดจอของ Turbo pascal ใหเปนเพยีงหนาตางหนึ่ง ใหกด alt-
enter

     ปญหาที่ 2   ใช CRT unit ไมได
นกัเรยีนหลายทานไดโปรแกรม Turbo pascal รุนทีย่งัไมปรบัปรงุ ทาํใหใชคาํสัง่ใน CRT unit ไมได

เชน CLRSCR เปนตน ปญหานี้เรียกวา Runtime Error 200 (divide by zero) วิธีแกปญหา คือ
หาโปรแกรมแกไขขอผดิพลาดของตวัแปรภาษา  จากเวบ็ดงัตอไปนี้

http://www.borland.com/pascal/tp7fact.html http://www.robsite.org/prog/tp/
http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/ http://www.merlyn.demon.co.uk/pas-r200.htm
http://www.devq.net/pascal/
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