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ตอนที่

ในยุคแรกของ DOS จะมี PC-DOS และ MS-DOSซึง่ PC-DOS เปนระบบปฏิบตั กิ าร ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มา
เพือ่ ใชกบั เครือ่ ง IBM เทานัน้ สวน MS-DOS นําไปใชกบั เครือ่ งเลียนแบบ IBM (IBM compatible)
ปจจุบนั นักเรียนรุน ใหม ไมรจู กั DOS มากนัก เพราะระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ชกนั อยูค อื Windows สวน DOS ที่
เปนสวนหนึง่ ของ Windows ก็เริม่ ทีจ่ ะลดความสําคัญลงไปทุกครัง้ ที่ Microsoftออกระบบปฏิบตั กิ าร Windows
รุน ใหม
เมือ่ สัง่ ให DOS ทํางานจะปรากฎหนาจอพืน้ สีดาํ ตัวอักษรสีขาว พรอมเครือ่ งหมาย C:\> ขึน้ มาเสมอ
ในยุค Windows รุน 3.1 เมือ่ เปดเครือ่ งคอมพิวเตอรจะตองเขาสูร ะบบ DOS จึงจะเรียกโปรแกรม Windows
ขึน้ มาทํางานได แตในปจจุบนั DOS เปนเพียงโปรแกรมหนึง่ บางครัง้ ไมพบ icon สําหรับเรียก DOS ขึน้ มา
ทํางาน ก็สามารถเรียกดวยการพิมพคาํ วา command ในชอง Open เมือ่ เลือก Start, Run .. จาก Taskbar

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

บทที่
ระบบปฏิ บั ติ ก าร DOS
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16.1 ตัวอยางคําสั่งภายใน

เมือ่ เขาสู MS-DOS Prompt สามารถพิมพคาํ สัง่ หลังเครือ่ งหมาย > เชน C: \WINDOWS>DIR
DIR
แสดงชือ่ แฟมในหอง (Directory) ปจจุบนั
DIR /?
แสดงวิธกี ารใชคาํ สัง่ DIR
DIR /S /P
แสดงชือ่ แฟมทัง้ หมด จากทุกหอง (Directory) ทีละหนา
DIR *.HTM
แสดงรายชือ่ แฟมทัง้ หมดทีม่ นี ามสกุลเปน HTM
TYPE X.TXT
แสดงขอมูลจากชือ่ X.TXT ซึง่ เปนแฟมประเภทตัวอักษร
COPY CON X สรางแฟมชือ่ X อยางงาย เมือ่ หมดขอมูล ใหกดปุม CTRL-Z เพือ่ จัดเก็บ
COPY X Y
คัดลอกแฟม X ทีม่ อี ยูแ ลวเปนแฟม Y ทานจะไดแฟม Y ขึน้ มาอีก 1 แฟม
DEL X.TXT
ลบแฟม X.TXT ออกจากหอง(Directory) ปจจุบนั
DEL C:\Y.TXT ลบแฟม Y.TXT จากหอง C:\
DEL *.*
ลบทุกแฟมในหอง (Directory) ปจจุบนั
REN X Y
เปลีย่ นชือ่ แฟม X เปน Y
MD XYZ
สรางหองชือ่ XYZ ในหอง (Directory) ปจจุบนั
CD XYZ
เขาไปในหองชือ่ XYZ
RD XYZ
ลบหองชือ่ XYZ
VER
แสดงรุน ของระบบปฏิบตั กิ ารทีใ่ ชอยู

16.2 ตัวอยางคําสั่งภายนอก

เมือ่ เขาสู MS-DOS Prompt สามารถพิมพคาํ สัง่ หลังเครือ่ งหมาย > เชน C: \WINDOWS>FORMAT A:
FORMAT A:
จัดโครงสรางใน Drive A ใหม ถามีขอ มูลเดิมอยู ขอมูลจะหายหมด
DISKCOPY A: A: คัดลอกแผน Diskette จากแผนตนฉบับ ไปยังแผนเปลา ใหมขี อ มูลเหมือนกัน
DEBUG X.TXT
เปดแฟม X.TXT ขึน้ มาแกไข แตใชงานไดยากมาก
EDIT X.TXT
เปดแฟม X.TXT ขึน้ มาแกไข และเปน Editor ทีใ่ ชงานไดงา ยคลาย Notepad
XCOPY C:\X Y คัดลอก Directory หรือแฟมได แตคาํ สัง่ COPY คัดลอก Directory ไมได
MOVE C:\X Y ยาย Directory หรือแฟมได
ATTRIB +H X.TXT ทําใหแฟมมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนแฟมแบบซอน (Hidden file)
MEM
ดูขนาดของหนวยความจําทีใ่ ชไป และทีเ่ หลืออยู
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ตอนที่

โปรแกรมนีใ้ ชสาํ หรับอานขอมูลจากแฟมไปไวในหนวยความจํา แลวจึงจะอานขอมูลจากหนวย
ความจํามาประมวลผล แฟมทีอ่ า นมาไดตอ งมีขนาดไมเกิน 64 Kb และแสดงผลไดครัง้ ละหนา ๆ ละ 512
Byte โดยแสดงผล 2 รูปแบบ คือ เลขฐาน 16 และตัวอักษรปกติ ถาขอมูลไมถงึ 512 Byte ก็จะอานขอมูล
ทีค่ า งในหนวยความจํา มาแสดงผลรวมกับขอมูลจริง
คําสัง่ D
ใช Dump คาในหนวยความจํามาแสดงผล
คําสัง่ Q
ใชเลิกการทํางาน
คําสัง่ E
ใชใสคา เขาไปในหนวยความจํา
คําสัง่ W
ใชเขียนคาจากหนวยความจําลงแฟม
คําสัง่ A
ใชสรางโปรแกรมดวยภาษา Assembly
คําสัง่ U
ใชแสดงคาในหนวยความจําเปนภาษา Assembly
ตัวอยางการใชโปรแกรม debug เปดแฟมชือ่ X.TXT มีขนาด 3 Byte เก็บอักษร ABC ใชโปรแกรม
DEBUG เรียกแฟมมาแกไข โดยแกอกั ษร C เปนอักษร D ผลของการแกไขจะไดขอ มูลใหมคอื ABD ซึง่
แสดงวิธกี ารแกไขไวตามตัวอยาง ถาทําตามตัวอยางนีไ้ ด ทานก็สามารถใชโปรแกรม debug แกไขคาในเกม
ทีท่ า นเลนได เชนโปรแกรม same เปนเกมจับอักษรทีเ่ หมือนกัน ทานสามารถเปดแฟม c:\windows\same.scr
เพือ่ แกไขขอมูลคะแนนของผูเ ลน เชน แกไขชือ่ เนือ่ งจากกรอกชือ่ คนทีไ่ ดคะแนนสูงสุดผิด เปนตน

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

16.3 การใชโปรแกรม Debug
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16.4 ใชโปรแกรม Debug สรางโปรแกรม inkey.com

โปรแกรม inkey.com คือ โปรแกรมทีใ่ ชหยุดรอรับคาจากแปนพิมพ แตรบั ไดเพียงตัวอักษรเดียว
เมือ่ สรางขึน้ แลวอาจนําไปใชในการเขียน Batch file เพือ่ สรางเมนู โดยโปรแกรม inkey.com มีหนาที่
รอรับตัวเลือก มีขนาดเล็กเพียง 8 Byte เทานัน้
แนะนําการสราง 2 วิธี
วิธแี รก เมือ่ รูร หัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ของโปรแกรม
ถาทานรู ASCII code ทีใ่ นโปรแกรม inkey.com หรือไปดู code จากเครือ่ งคอมพิวเตอรอนื่ มา
แลวนํามาสรางในเครือ่ งคอมพิวเตอรของตน ดวยโปรแกรม debug เพือ่ ทดสอบวาสรางแลวใชงานไดหรือไม
จะมีขนั้ ตอนการสรางดังตัวอยางนี้ ใหเริม่ ตนดวยการเขา 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>

วิธที สี่ อง เมือ่ รูค าํ สัง่ ภาษา Assembly ทีใ่ ชเขียนโปรแกรม
ถาทานมีความรูภ าษา Assembly จึงทดลองใชโปรแกรม debug เขียนโปรแกรมนีข้ นึ้ มาใชงาน
อยางงาย ถาสําเร็จจะสามารถพัฒนาโปรแกรมอืน่ ตอไป ใหเริม่ ตนดวยการเขา 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>

<<<

134

Introduction to Webmaster

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

บทที่ 16 : ระบบปฏิบัติการ DOS

16.5 การเขียน menu ดวย Batch file

โดยใชความสามารถของโปรแกรม inkey.com รับคาจากแปนพิมพในโปรแกรมเมนูทเี่ ขียนขึน้
ใหม วิธกี ารสรางโปรแกรมเมนูใชงานในทุกภาษามีหลักการคลายกัน คือ รับคา นําไปตรวจสอบ และกระทํา
ตามเงือ่ นไข สําหรับโปรแกรมนีก้ ระทําตามหลักการของเมนูอยางถูกตอง เพียงแตมรี ปู แบบธรรมดามาก
การรับคาจะใชโปรแกรม inkey.com รอรับคา แลวสงคาให errorlevel ในระบบ DOS เปนรหัส ASCII ฐาน
10 โดยเลข 65 หมายถึง “A” เลข 97 หมายถึง “a” และเลข 48 หมายถึง “0” ถากดเลข 0 บนแปนพิมพ
จะเลิกการทํางาน แตถา ทานเขียนโปรแกรมผิดพลาด และตองการเลิกการทํางานใหกดปุม CTRL-C ได
ตัวอยาง Source code ของ Batch file
ทานอาจใชโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรม Edit ในการสราง ทานอาจสรางโปรแกรมนี้ชื่อ
x.bat ตัวอยางการเรียกใชโปรแกรมนีใ้ นระบบ DOS คือ C:\WINDOWS>x.bat

ปญหาที่ 1 เมือ่ เรียกใช Turbo pascal ไดเพียงโปรแกรมเดียว
Turbo pascal เปนโปรแกรมขนาดเล็ก ทีน่ าํ ไปใชสอนในสถาบันการศึกษาอยางมาก แตโปรแกรมนี้
ทํางานในระบบปฏิบตั กิ าร DOS เพือ่ ใหงา ยในการเรียกใช จึงแนะนําใหสราง Short cut สําหรับเรียกโปรแกรม
Turbo pascal (turbo.exe) ไวบน desktop โดยปกติจะเปดโปรแกรม Turbo pascal ไดเพียงโปรแกรมเดียว
แตหลายทานตองการใชโปรแกรมนีพ้ รอมกับเปดอินเทอรเน็ต หรือเลนเกมควบคูไ ปดวย
ถาตองการให Turbo pascal ทํางานใน Windows พรอมกับทําโปรแกรมอืน่ ตองกําหนดคุณสมบัติ
ของ short cut ดวยการกด Right click บนรูป icon แลวเลือก Properties, Program, Advanced จากนัน้
click เครือ่ งหมายถูกทีอ่ ยูห นาคําวา MS-DOS mode ออก ก็จะทําใหเรียกโปรแกรมในระบบ Windows
มาทํางานพรอมกับ Turbo pascal ได
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16.6 การแกปญหา Turbo pascal ใน Windows

ตอนที่

เรื่ อ งน า รู สํา หรั บ
เว็บโปรแกรมเมอร

@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

>>>

ตอนที่ 3 : เรื่องนารูสําหรับเว็บโปรแกรมเมอร
ทานจะเห็นหนาจอของ Turbo pascal แบบ full screen ถาตองการเรียกโปรแกรมอืน่ ใน Windows
ใหกดปุม alt - tab แตถา ตองการลดขนาดจอของ Turbo pascal ใหเปนเพียงหนาตางหนึ่ง ใหกด altenter

ปญหาที่ 2 ใช CRT unit ไมได
นักเรียนหลายทานไดโปรแกรม Turbo pascal รุน ทีย่ งั ไมปรับปรุง ทําใหใชคาํ สัง่ ใน CRT unit ไมได
เชน CLRSCR เปนตน ปญหานี้เรียกวา Runtime Error 200 (divide by zero) วิธีแกปญหา คือ
หาโปรแกรมแกไขขอผิดพลาดของตัวแปรภาษา จากเว็บดังตอไปนี้
http://www.borland.com/pascal/tp7fact.html
http://www.taoyue.com/tutorials/pascal/
http://www.devq.net/pascal/
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