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1.1 MIKÄ ON MS-DOS?

Microsoft® MStm-DOS on 8086/8088-pohjaisille tietokoneille tarkoitet-
tu levykäyttöjärjestelmä. Yhteydenpito tietokoneeseen, levyasemiin ja
kirjoittuneen käy vaivattomasti ja tehokkaasti MS-DOS:in välityksellä.

1.2 MIKÄ ON KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ?

Käyttöjärjestelmä on tietokoneen käyttäjän äänetön apulainen. Se
muodostaa yhteyden laitteiston ja käyttäjän sekä järjestelmän muun
ohjelmiston välille. Käyttöjärjestelmää voidaan verrata talon sähköis-
tykseen, ilman sähköä eivät useimmat keittiökojeistamme toimi.
Useinkaan emme vain tule sitä ajatelleeksi.

Käyttöjärjestelmä (engl. operating system, OS) on järjestelmän ohjel-
miston osa, joka on läheisimmin yhteydessä itse laitteisiin. Jokaisella
mikroprosessorilla (tietokoneella) on yksilökohtainen käyttöjärjestel-
mä. Esimerkiksi MS-DOS käy MIKROMIKKO 2:n 80186-pohjaiseen
mikroprosessoriin, mutta ei muihin (kuten Z80:aan). Kuva 1 selventää
laitteiston, järjestelmän ohjelmiston ja sovellusohjelmiston keskinäisiä
suhteita.

Laitteisto

Käyttöjärjestelmä

Systeemi
ohjelmisto

Kielet (BASIC, COBOL, jne.)

Käyttäjän työvälineet
(esim. Multiplan)

Sovellusohjelmat

* Mukauduttava uusiin laitteisiin
**  Eivät muutu, mikäli ne on mukautettu käyttöjärjestelmään

Kuva 1. Laitteiston/ohjelmiston suhde
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MS-DOS on levykäyttöjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista muo-
dostaa ja jäljittää tiedostoja, ajaa ja linkittää ohjelmia sekä käyttää
tietokoneeseen liitettyjä oheislaitteita (esim, kirjoittimia ja levyase-
mia). MS-DOS on merkittävä edistysaskel mikroprosessoreiden käyttö-
järjestelmien alalla.

1.3 MIKSI JUURI MS-DOS?

MS-DOS-käyttöjärjestelmään on saatavana kaikkia Microsoft-kieliä
(BASIC-tulkki, BASIC-kääntäjä, FORTRAN, COBOL, Pascal). Kun
Microsoft tuo markkinoille uusia tuotteita, etusija niiden toimituksissa
taataan MS-DOS-käyttöjärjestelmän jo omistaville.

1.4 KÄSIKIRJA

Tässä käsikirjassa esitetään MS-DOS-käyttöjärjestelmä ja sen käyttö.
Tässä luvussa tutustutaan joihinkin MS-DOS:in peruskäsitteisiin. Lu-
vussa 2 taas perehdytään MS-DOS:in käyttöönottoon ja levyjen
pohjustukseen sekä kaksoiskappaleiden tekoon.

Luvun 3 aiheena ovat tiedostot — mitä ne ovat ja miten niitä
käytetään. Luvuissa 4 — 6 esitellään MS-DOS-komennot ja luvussa 7
rivieditori EDLIN. Tutustu näihin lukuihin huolellisesti, sillä ne
sisältävät tietoa tietojen suojaamisesta, järjestelmäkomennoista ja
MS-DOS-editointikomennoista.

Luvussa 8 tarkastellaan MS-DOS:in tiedostojen vertailujärjestelmää
(engl. File Comparison utility, FC). Järjestelmä on hyödyllinen verrat-
taessa kahden lähde- tai binääritiedoston sisältöä.

Luvussa 9 esitellään linkittäjäohjelma, MS-LINK. Sitä käytetään
silloin, kun halutaan linkittää erikseen tuotettuja tulosmoduuleja ja
muodostaa vapaasti sijoitettavia moduuleja.

Käsikirjan liitteissä on ohjeita yhden levyaseman järjestelmän käyttä-
jille sekä levyvirheilmoituksia.
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1.5 KÄYTETYT MERKINNÄT

Tässä käsikirjassa esiintyvien komentojen syntaksikuvauksissa käyte-
tään seuraavia merkintöjä:

[ ]  Hakasulut kertovat, että niiden sisällä esiintyvä syöte on
valinnainen.

< > Kulmasulkuiini! tulevat käyttäjän antamat syötteet. Kun kul-
masulkujen sisällä on pieniä kirjaimia, on kirjoitettava tekstin
osoittama tieto, esim. < tiedoston nimi>.  Kun kulmasulku-
jen sisällä on isoja kirjaimia, on painettava tekstin osoittamaa
näppäintä, esim. < RETURN > .

[} Aaltosulut ilmoittavat, että käyttäjällä on valittavanaan vä-
hintään kaksi vaihtoehtoa. Annetuista vaihtoehdoista on
valittava vähintään yksi, elleivät vaihtoehdot ole myös haka-
sulkujen sisällä.
Kolme pistettä kertoo, että syöte voidaan haluttaessa toistaa
niin monta kertaa kuin on tarpeellista.

I Pystyviiva tarkoittaa komennossa olevaa TAI-sanaa. Käytet-
täessä MS-DOS-suodattimen kanssa pystyviiva tarkoittaa put-
kea. (Suomalaisessa versiossa ö)

ABC Isoilla kirjaimilla on kirjoitettu ne käskyjen tai komentojen
osat, jotka käyttäjän on annettava täsmälleen esitetyssä muo-
dossa.

Muut välimerkit — pilkut, kaksoispisteet, vinoviivat ja yhtäläisyysmer-
kit — on kirjoitettava täsmälleen esitetyssä muodossa.

Seuraavassa luvussa opettelemme MS-DOS-järjestelmän käynnistämi-
sen, levyjen pohjustuksen ja kaksoiskappaleiden teon.



LUKU 2
TYÖN ALOITTAMINEN

2.1 MS-DOS:in käynnistäminen
2.2 Päivämäärän ja kellonajan ilmoittaminen
2.3 Oletusaseman muuttaminen
2.4 Levyjen pohjustaminen
2.4.1 FORMAT — levyn pohjustaminen
2.5 Levyjen kaksoiskappaleet
2.5.1 DISCOPY — levyn kopioiminen
2.6 Ohjelman suorittaminen automaattisesti
2.7 Tiedostot
2.7.1 Mikä on tiedosto?
2.7.2 Tiedostojen jäljittäminen MS-DOS:in avulla
2.7.3 DIR — hakemistotietojen listaaminen
2.7.4 CHKDSK — levyn tilan tarkistaminen
2.8 Järjestelmän käytön lopettaminen



2 — Aloitus

2.1 MS-DOS:IN KÄYNNISTÄMINEN

Asenna ja lataa MS-DOS-levy järjestelmääsi noudattaen MIKROMIK-
KO 2 käsikirjan ohjeita. MS-DOS:in lataaminen kestää 3 — 45 sekuntia
riippuen tietokoneen muistin koosta.

Kun MS-DOS on ladattu, järjestelmä etsii MS-DOS-levyltä COM-
MAND. COM-tiedoston ja lataa sen muistiin. COMMAND. COM-tie-
dosto on ohjelma, joka käsittelee syöttämäsi komennot ja sen jälkeen
suorittaa kyseeseen tulevat ohjelmat. Siitä käytetään myös nimeä
komentotulkki.

Kun komentotulkki on ladattu, tulee ruudulle seuraava teksti (alavii-
vaus osoittaa kohdistimen sijainnin):

MS-DOS Version 2.00
Copyright 1981,82,83 Microsoft, Inc.

IO.SYS version 2.00
Copyright 1984 Nokia Data

Command V. 2.02
Current date is Wed 1-01-1981
Enter new date:

Seuraavaksi tulee päätteen välityksellä ilmoitttaa senhetkinen päivä-
määrä ja kellonaika.

2.2 PÄIVÄMÄÄRÄN JA KELLONAJAN
ILMOITTAMINEN

Kirjoita päivämäärä kk-pp-vv -muotoon, missä

kk on yksi- tai kaksinumeroinen kuukautta osoittava luku (1 —
12)

pp on yksi- tai kaksinumeroinen päivää osoittava luku (1 — 31)
vv on kaksinumeroinen vuotta tarkoittava luku vuosille 80 — 99

(tarkoittaa samaa kuin 1980 — 1999) tai nelinumeroinen luku
vuosille 1980—2099.

Kehotteeseen päiväyksen ilmoittamisesta käy vastaukseksi mikä tahan-
sa päivä, kunhan se noudattaa edellä esitettyä kaavaa. Numeroiden
erottamiseen toisistaan voidaan käyttää tavu- (-) tai vinoviivoja (/).
20.06.1982 voidaan kirjoittaa esimerkiksi seuraavasti:

6-20-82 tai 06/20/82.
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Mikäli annettua päivämäärää ei ole olemassa tai sen muoto on
virheellinen, järjestelmä kehottaa antamaan päiväyksen uudelleen.

Vastattuasi päiväyskehotteeseen ja painettuasi < RETURN > -näppäin-
tä (tai < ENTER > -näppäintä) ilmestyy ruutuun seuraavanlainen ke-
hote:

Current time is 8:30:14.32
Enter new time:

Anna aika hh:mm -muodossa, missä

hh on yksi- tai kaksinumeroinen tunteja osoittava luku (0 — 23)
mm on yksi- tai kaksinumeroinen minuutteja osoittava luku

(0-59).

MS-DOS käyttää tätä aika-arvoa pitääkseen muistissa ajankohdan,
jolloin järjestelmän tiedostoja viimeksi uusittiin ja/tai lisättiin.

Esimerkki:

Current time is 0:00:14.32
Enter new time: 9:05

Tuntien ja minuuttien erottamiseen käytetään kaksoispistettä (:).
Mikäli erotin on väärä, MS-DOS toistaa kehotteen.

Jos teet kirjoitusvirheen, paina CTRL-näppäintä, pidä sitä alas painet-
tuna ja paina C-näppäintä. Tämä <CONTROL-C> -toiminto keskes-
keyttää merkintäsi ja voit vastata kehotteeseen uudelleen tai kirjoittaa
uuden komennon. Kun haluat korjata rivin ennen < RETURN > -näp-
päimen painamista, poista < BACKSPACE > -näppäimellä yksi kirjain
kerrallaan.

Olet nyt saanut päätökseen MS-DOS:in käynnistämisen.
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2.3 OLETUSASEMAN MUUTTAMINEN

Päivämäärän ja kellonajan ilmoittamisen jälkeen ilmestyy ruutuun
seuraavan näköinen viesti:

A>_

A> on komentotulkin antama MS-DOS -kehote. Se kertoo, että
MS-DOS on valmis vastaanottamaan komentoja.

Edellisessä kehotteessa oleva A edustaa oletusasemaa. Tämä merkitsee
sitä, että MS-DOS etsii annettuja tiedostojen nimiä vain aseman A:
levyltä. Samoin se kirjoittaa tiedostoja vain tuolle levylle, ellei nimeno-
maisesti ilmoiteta eri asemaa. MS-DOS:ia voidaan pyytää etsimään
aseman B: levyä muuttamalla aseman määritettä tai viittaamalla
komennossa asemaan B:. Levyaseman määrite muutetaan uutta ase-
maa osoittavalla kirjaimella, jota seuraa kaksoispiste. Esimerkiksi:

A> (MS-DOS-kehote)
A>B: (olet kirjoittanut merkinnän B: vastauksena ke-

hotteeseen)
B> (järjestelmä vastaa merkintään B: ja asema B: on

nyt oletusasema).

Ruutuun ilmestyy järjestelmäkehote B>  ja MS-DOS etsii vain aseman
B: levyltä, kunnes ilmoitat uudesta oletusasemasta.

Jos tietokoneeseesi on liitetty vain yksi levyasema, lue liitteessä A
annetut yhden aseman käyttäjää koskevat tärkeät ohjeet.

2.4 LEVYJEN POHJUSTAMINEN

Kaikki levyt on pohjustettava ennen kuin MS-DOS voi niitä käyttää.
Tyhjä levy on pohjustettava MS-DOS FORMAT-komennolla. FOR-
MAT-komento muuttaa levyn sellaiseen muotoon, että MS-DOS
pystyy sitä käyttämään. Samalla se tarkistaa, ettei levy ole viallinen.
Ellei levy ole jo entuudestaan tyhjä, pohjustus hävittää levyllä olevat
vanhat tiedot. Vaikka levyn tyhjentäminen tällä tavalla käy vaivatto-
masti, on kuitenkin suositeltavaa käyttää tarkoitukseen MS-DOS
DELETE-komentoa. Lisätietoja DELETE-komennosta löytyy luvusta
5, MS-DOS-komennot.
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2.4.1 FORMAT — levyn pohjustaminen

FORMAT-komennon syntaksi on:

FORMAT [d:]

missä
d: määrittää, mikä asema on kysymyksessä (asema on se, jolla
pohjustettava levy on). MS-DOS pohjustaa oletusaseman levyn,
ellei asemaa ilmoiteta.

Seuraava komento pohjustaa aseman B: uuden levyn:

FORMAT B:

MS-DOS antaa seuraavan ilmoituksen:

Insert new diskette for drive B: and strike any key when ready.

Asennettuasi asemalle B: uuden levyn ja painettuasi mitä tahansa
näppäintä järjestelmä vastaa:

Formatting...

Samanaikaisesti MS-DOS muotoilee levyä. Jos lisäksi käytät /V-valit-
sinta FORMAT-komennon kanssa, MS-DOS pyytää levyn taltionimet
(ks. jäljempänä). /S-valitsin kehottaa MS-DOS:ia kopioimaan järjes-
telmätiedostonsa uudelle levylle.

Kun pohjustus on päättynyt, MS-DOS antaa seuraavanlaisen ilmoituk-
sen:

Formatting. ..Format complete
System transferred

Volume label (11 characters. RETURN for none)?

Taltionimet helpottavat levyjen tunnistamista. Ne ovat kuin nimilap-
puja, jotka on kiinnitetty levyihin. Kun annat levylle yksilökohtaisen
nimen, tiedät aina varmasti mitä levyä käytät. Levylle annettu nimi
saadaan näkyviin MS-DOS VOL -komennolla (ks. lukua 5, MS-DOS-
komennot). Mikäli haluat identifioida levyn, kirjoita taltionimi vas-
tauksena yllä mainittuun kehotteeseen ja paina < RETURN > -näp-
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päintä. Taltionimenä voi olla esimerkiksi OHJELMAT. Ellet halua
nimeä juuri tähän levyyn, paina vain < RETURN > -näppäintä. Ruu-
dulle ilmestyy seuraavanlainen ilmoitus:

640512 bytes total disk space
80512 bytes used by system
560000 bytes available on disk

Format another (Y/N)?

Uusi levy pohjustetaan kirjoittamalla Y (yes). FORMAT-komento
päätetään kirjaimella N (no).

2.5 LEVYJEN KAKSOISKAPPALEET

Suositelemme ehdottomasti kaksoiskappaleiden tekoa kaikista levyis-
tä. Vaikka levy vioittuu tai tiedostot pyyhkiytyvät vahingossa pois,
ovat kaikki tarvittavat tiedot varalevyllä. Myös MS-DOS-levystä kan-
nattaa tehdä varakappale. Varakappaleita voidaan valmistaa MS-DOS
DISKCOPY -komennolla, joka on selostettu tarkemmin seuraavassa
kappaleessa.

2.5.1 DISKCOPY — levyn kopioiminen

DISKCOPY-komennolla saadaan levyn sisältö siirretyksi toiselle levyl-
le. Komentoa voi käyttää sekä MS-DOS-levyn että omia tiedostoja
sisältävän levyn kopiointiin. DISKCOPY on nopein tapa kopioida
levy, koska koko levy kopioituu yhdellä ainoalla toiminnolla, mukaan
luettuina MS-DOS-järjestelmätiedostot, jos niitä on.

DISKCOPY-komennon muoto on seuraava:

DISKCOPY [drivel:] [drive2:]

Drivel on levyasema, joka sisältää kopioitavan levyn. Drive2 on
levyasema, joka sisältää tyhjän/kopioituvan levyn. Tyhjä levy tulee
pohjustaa ennen kopioimista.

Jos esimerkiksi haluat kopion MS-DOS-levystäsi, joka on asemalla A:,
kirjoita

DISKCOPY A: B:
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MS-DOS vastaa:

Insert source diskette into drive A:
Insert formatted target diskette into drive B:
Press any key when ready

Varmistaudu, että MS-DOS-levy on asemassa A: ja aseta tyhjä
pohjustettu levy asemaan B:. Paina mitä tahansa merkkinäppäintä,
tällöin MS-DOS alkaa kopioida MS-DOS-levyä. Kun MS-DOS on
kopioinut levyn, se ilmoittaa ruudulla:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Kirjoita Y (yes), jos haluat kopioida DISKCOPY:llä toisen levyn.
Kirjaimella N (no) ruutuun tulee oletusaseman kehote.

Sinulla on nyt asemalla B: kaksoiskappale MS-DOS-levystäsi. Säästä
se pahan päivän varalle.

DISKCOPY-komento kuvallisesti esitettynä:

MS-DOS tyhjä DISCOPY------------------► MS-DOS Varakopio

Levy 1 Levy 2 Levy 1 Levy 2

Kuva 2. DISKCOPY-komento
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DISKCOP Y-komennolla kopioitavien levyjen tulee olla samankokoisia
ja -tiheyksisiä. Lisätietoja DISKCOPY-komennosta on luvussa 5,
MS-DOS-komennot.

Jos toinen tai molemmat levyistä ovat viallisia, DISKCOPY-komento
ei toimi. Tällaisessa tapauksessa käytetään COPY-komentoa. (COPY
hyppää viallisten urien yli.) Lisätietoja COPY-komennosta löytyy
luvusta 5, MS-DOS-komennot.

2.6 OHJELMAN SUORITTAMINEN
AUTOMAATTISESTI

AUTOEXEC. BAT-tiedoston avulla voidaan ajaa jokin tietty ohjelma
automaattisesti joka kerta MS-DOS:ia käynnistettäessä. Haluat ehkä
esimerkiksi, että MS-DOS ilmoittaa tiedostojesi nimet joka kerta, kun
käynnistät laitteen.

Kun MS-DOS käynnistetään, komentotulkki etsii MS-DOS-levyltä
AUTOEXEC. BAT-tiedoston. Tämä tiedosto on ohjelma, jonka MS-
DOS ajaa joka kerta, kun se käynnistetään. Lisätietoja AUTO-
EXEC. BAT-tiedoston muodostamisesta löytyy luvusta 4, Komennot.
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2.7 TIEDOSTOT

2.7.1 Mikä on tiedosto?

Tiedosto on kokoelma asiallisesti toisiinsa liittyviä tietoja. Levyllä
olevaa tiedostoa voidaan verrata kirjahyllyssä olevaan kansioon.
Yhdessä kansiossa voi olla toimiston kaikkien työntekijöiden nimet ja
osoitteet. Samat tiedot voivat olla myös levyllä olevassa tiedostossa,
jonka nimeksi voidaan antaa esimerkiksi Työntekijätiedosto.

Kaikki levyllä olevat ohjelmat, teksti ja tiedot ovat tiedostoissa
Kullekin tiedostolle on annettu yksilökohtainen nimi, jonka perusteella
tiedosto voidaan tunnistaa. Lisätietoja tiedostojen nimeämisestä on
luvussa 3, Tiedostot.

Tiedosto luodaan joka kerta, kun päätteelle syötetään tai talletetaan
tietoa tai tekstiä. Tiedostoja syntyy myös kirjoitettaessa ja nimettäessä
ohjelmia ja talletettaessa niitä levyille.

2.7.2 Tiedostojen jäljittäminen MS-DOS:in avulla

Tiedostojen nimiä säilytetään levyllä olevissa hakemistoissa. Nämä
hakemistot sisältävät myös tietoja tiedostojen koosta, sijainnista levyl-
lä sekä päivämäärät, jolloin ne luotiin tai niitä uudistettiin. Hakemis-
to, jonka avulla työskentelet, on työhakemisto.

Tiedoston tilanvaraustaulukko (File Allocation Table, FAT) seuraa
tiedostojen sijaintia levyllä. Se varaa levyiltä myös vapaan tilan uusien
tiedostojen luomista varten.

Näiden kahden järjestelmäalueen, hakemistojen ja tilanvaraustaulu-
kon, avulla MS-DOS tunnistaa ja järjestää tiedostot levyille. Tilanva-
raustaulukko kopioituu uudelle levylle, kun se pohjustetaan MS-DOS
FORMAT-komennolla. Samalla syntyy tyhjä hakemisto, kantahake-
misto.

2.7.3 DIR — hakemistotietojen listaaminen

DIR-komennolla saadaan selville levyllä olevat tiedostot. Tällä komen-
nolla MS-DOS tulostaa kaikkien tietyn levyn työhakemistossa olevien
tiedostojen nimet. Jos MS-DOS -levy on esimerkiksi asemalla A: ja
haluat listauksen tuon levyn työhakemistosta, kirjoita:

DIR A:.
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MS-DOS vastaa antamalla listauksen kaikista MS-DOS -levyllä olevan
työhakemiston tiedostoista. Näytön tulisi rakenteeltaan vastata seuraa-
vaa esimerkkiä:

Volume in drive A is DOS 2-0
Directory of A:

COMMAND COM 16276 10-29-81 11:48a
DEBUG COM 11534 10-28-82 9:21a
CHKDSK COM 6272 10-26-82 12:12p
SYS COM 1400 10-29-82 6;30p
EDLIN COM 4419 1-01-80 12:41a
RECOVER COM 2281 10-29-82 5:37p
PRINT COM 3899 10-27-82 12:19p
LINK EXE 41856 8-31-82 1 :14p
FORMAT COM 5605 10-28-82 9:55a
EXEFIX COM 1350 10-06-82 2:57p
SORT EXE 1280 10-27-82 3:18p
MORE COM 291 10-27-82 3;20p
FIND EXE 5888 01-01-80 12:57a
CONFIC SYS 33 10-18-82 5:02p
LOCATE EXE 5888 10-27-82 12:53p
FC EXE 10624 10-27-82 7:00p
LOGIN COM 299 10-18-82 6;30p

20 File(s) 523040 bytes free

MS-DOS-järjestelmätiedostot IO. SYS ja MSDOS.SYS ovat piilotie-
dostoja eivätkä siten tule näkyviin DIR-komennolla.

Tietoja levyllä olevasta tiedostosta voi saada kirjoittamalla DIR ja
tiedoston nimen. Jos levyllä on esimerkiksi tiedosto, jonka nimi on
MYFILE.TXT, komento:

DIR MYFILE.TXT

tulostaa kaikki hakemistotiedot (tiedoston nimi, koko, viimeinen
editointipäivä) tiedostosta MYFILE.TXT.

Lisätietoja DIR-komennosta löytyy luvusta 5, MS-DOS-komennot.
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2.7.4 CHKDSK — levyn tilan tarkistaminen (Check Disk)

MS-DOS-komentoa CHKDSK käytetään tarkistettaessa levyn virheet-
tömyyttä. Kyse on samasta toimenpiteestä kuin sihteerin tarkistaessa
kirjeen kieliasua. CHKDSK tutkii levyn hakemistot ja tilavaraustaulu-
kon. Sen jälkeen se antaa tilaraportin kaikista epäjohdonmukaisuuk-
sista, kuten tiedostoista, joiden kooksi on hakemistossa ilmoitettu muu
kuin nolla, mutta joissa todellisuudessa ei ole mitään tietoja.

Aseman A: levy tarkistetaan kirjoittamalla:

CHKDSK A:

MS-DOS tulostaa tämän jälkeen tilaraportin ja tiedot kaikista mahdol-
lisista löytämistään virheistä. Tulostusesimerkki ja lisätietoja
CHKDSK:sta on esitetty CHKDSK-komennon esittelyn yhteydessä
luvussa 5. CHKDSK-ajo on hyvä suorittaa aika ajoin jokaiselle levylle,
jotta varmistettaisiin tiedostojen virheettömyys.

2.8 JÄRJESTELMÄN KÄYTÖN LOPETTAMINEN

MS-DOS ei sisällä minkäänlaista lopetuskomentoa. Operointi pääte-
tään avaamalla levyaseman ovet ja poistamalla levyt. Oletusaseman
kehotteen saatuasi sinun tulee vain kytkeä päätteesi pois toiminnasta.
Tätä koskevat ohjeet löydät laitteesi ohjekirjasta.

Muista aina poistaa levyt levyasemista ennen päätteen ja levyasemien
kytkemistä pois toiminnasta.
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Tiivistelmä tämän luvun komennoista

KOMENTO KÄYTTÖ- SYNTAKSI
TARKOITUS

FORMAT Levyjen pohjustus FORMAT [d:]
MS-DOS:ille
soveltuvaan
muotoon

DISKCOPY
DIR

Levyjen kopiointi DISKCOPY [drivel:] [drive2:]
Hakemistotietojen DIR [d:]  [tiedoston nimi]
listaus

CHKDSK Levyn CHKDSK [d:]
virheettömyyden
tarkistus

Seuraavassa luvussa perehdymme tarkemmin MS-DOS-tiedostoihin.
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Luvussa 2 opittiin, että hakemistot sisältävät tiedostojen nimet. Tässä
luvussa katsotaan, miten tiedostoja nimetään ja kopioidaan. Opit
myös lisää MS-DOS:in hierarkkisesta hakemistorakenteesta, joka hel-
pottaa tiedostojen järjestämistä ja paikantamista.

TÄRKEÄÄ

Suomalaisessa versiossa ei ole \ ,  I, # ja $-merkkejä. Ne korvataan
seuraavasti:

\ Ö
I ö
# §
$ #

3.1 TIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN

Tyypillinen MS-DOS-tiedoston nimi näyttää seuraavalta:

NEWFILE.EXE

Tiedoston nimi koostuu kahdesta osasta. Tiedoston nimi on
NEWFILE ja tiedoston nimen jatke .EXE.

Tiedoston nimi voi olla 1-8 ja jatke 1-3 merkin pituinen. Voit
kirjoittaa sekä pienillä että isoilla kirjaimilla - MS-DOS muuttaa
kirjaimet joka tapauksessa isoiksi.

Tiedoston nimen ja jatkeen lisäksi voi tiedoston tunniste sisältää
asemamääritteen. Se ohjaa MS-DOS:in etsimään kirjoitettua tiedosto-
nimeä määritetyn aseman levyltä. Esimerkiksi seuraavalla komennolla
saadaan hakemistotiedot tiedostosta NEWFILE. TEXT, joka on ase-
malla A: (A: EI ole oletusasema) olevalla levyllä:

DIR A:NEWFILE.EXE .

Tiedoston NEWFILE.EXE hakemistotiedot ilmestyvät nyt ruudulle.

Jos asema A: on oletusasema, MS-DOS etsii tiedoston NEWFILE
nimeä vain aseman A: levyltä eikä asemamäärite siten ole välttämätön.
Asemamääritettä tarvitaan, jos MS-DOS halutaan etsimään tiedostoa
toiselta asemalta.
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Tiedostojen nimet koostuvat yleensä kirjaimista ja numeroista, joskin
muitakin merkkejä voi käyttää. Tiedostojen jatko-osissa voi käyttää
samoja merkkejä kuin niiden nimissäkin. Kaikki hyväksyttävät merkit
ovat seuraavassa luettelossa:

• aakkosten kirjaimet (huom. EI ö,Ä,Ä,Ö)
• numerot 0 - 9
• seuraavat erikoismerkit: $&£%’( ) -  p ° !

Tiedoston nimen kaikki osat yhdessä muodostavat tiedoston tunnis-
teen. (engl. file specification tai filespec). Tätä termiä käytetään tässä
käsikirjassa esittämään seuraavaa tiedoston nimirakennetta:

[ <asemamäärite: > ] < tiedoston nimi> [<  .tiedoston nimen
jatko ]

Muistathan, että hakasulkujen sisällä olevat osat ovat valinnaisia.
Kulmasulut (<  > )  vaativat sisäänsä tekstin. Asemamääritettä ei tarvi-
ta, ellet halua ilmoittaa MS-DOS:ille miltä levyltä sen tulee tiedostoa
hakea. Tiedoston nimelle ei tarvitse antaa jatketta.

Esimerkkejä tiedostotunnisteesta:

B.MYPROG.COB
A:YOURPROG.EXT
A:NEWFILE
TEXT
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3.2 JOKERIT

Tiedostojen nimissä ja niiden jatko-osissa voidaan käyttää kahta
jokeria, tähteä (*) ja kysymysmerkkiä (?). Ne lisäävät liikkumavaraa
käytettäessä tiedostojen nimiä MS-DOS-komentojen yhteydessä.

3.2.1 Kysymysmerkki ?

Kysymysmerkki tiedoston nimessä tai jatkeessa ilmoittaa, että paikalle
voidaan sijoittaa mikä tahansa merkki. Esimerkiksi MS-DOS-komen-
to:

DIR TEST7RUN.EXE

listaa oletusaseman kaikki 8-kirjaimiset tiedostonimet, joiden alkuosa
on TEST, viides merkki mikä tahansa ja jotka päättyvät yhdistelmään
RUN. Lisäksi nimen jatkeena on oltava .EXE. Seuraavassa on
esimerkkejä tiedostoista, jotka olisi mahdollista listata yllä mainitulla
DIR-komennolla:

TEST1RUN.EXE
TEST2RUN.EXE
TEST6RUN.EXE

3.2.2 Tähti *

Tähti tiedoston nimessä tai jatkeessa ilmoittaa, että jäljellä oleville
paikoille nimessä tai sen jatkeessa voidaan sijoittaa mikä tahansa
merkki. Esimerkiksi:

DIR TEST*. EXE

listaa kaikki oletusaseman tiedostot, joiden nimi alkaa sanalla TEST ja
joiden jatkeena on .EXE. Yllä oleva DIR-komento voisi tulostaa
esimerkiksi seuraavan listan:

TEST1RUN.EXE
TEST2RUN.EXE
TEST6RUN.EXE
TESTALL.EXE

Merkintä *.* viittaa kaikkiin levyllä oleviin tiedostoihin. Huomaa, että
merkintä voi olla MS-DOS-komentojen yhteydessä käytettynä sekä
hyvin tehokas että tuhoisa. Esimerkiksi komento DEL *.* hävittää
oletusaseman kaikki tiedostot tiedoston nimestä tai jatkeesta riippu-
matta.
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Esimerkkejä:

Listauksen saamiseksi aseman A: kaikista NEWFILE-nimisistä hake-
mistomerkinnöistä (riippumatta jatko-osista) kirjoitetaan:

DIR A:NEWFILE.’

Listauksen saamiseksi kaikkien aseman B: levyn jatkeella .TXT
varustettujen tiedostojen hakemistomerkinnöistä (riippumatta tiedos-
tojen nimistä) kirjoitetaan:

DIR B:????????.TXT

Tämä komento on hyödyllinen, jos esimerkiksi kaikki tekstiohjelmat
on varustettu tiedoston nimen jatkeella .TXT. Käyttämällä DIR-
komentoa jokereineen saadaan listaus kaikista tekstitiedostoista, vaik-
ka ei muistettaisikaan kaikkien tiedostojen nimiä.

3.3 VÄÄRIN NIMETYT TIEDOSTOT

MS-DOS käsittelee joitakin laitenimiä erillisinä. Näille laitteille on
varattu tiettyjä kolmikirjaimisia nimiä, joita ei voida käyttää tiedosto-
jen niminä tai jatko-osina. Tiedostojen nimissä ei saa esiintyä seuraa-
via yhdistelmiä:

AUX viittaa ulkoisiin laitteisiin (kuten kirjoittimeen tai levyase-
maan) syöttö-/tulostustoiminnoissa

CON viittaa näppäimistöön syöttölaitteena ja monitoriin tulos-
tuslaitteena

PRN viittaa kirjoittimeen

NUL käytetään silloin, kun ei haluta luoda tiettyä tiedostoa
komennon syntaksin kuitenkin edellyttäessä syöttö- tai
tulostustiedoston nimeä.

Siinäkin tapauksessa, että laitemääritteitä tai tiedostojen nimien jatko-
osia lisätään näihin nimiin, ne liittyvät ainoastaan yllä mainittuihin
laitteisiin. Esimerkiksi A:CON.XXX viittaa vain päätteeseen - se ei ole
levyn tiedoston nimi.
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3.4 TIEDOSTOJEN KOPIOIMINEN

Niin kuin paperitiedostosta myös levytiedostosta tarvitaan usein enem-
män kuin yksi kopio. Tiedosto, tai useita tiedostoja, voidaan kopioida
toiselle levylle COPY-komennolla. Kopiolle voi myös antaa eri nimen,
jos uusi nimi ilmoitetaan COPY-komennon yhteydessä.

COPY-komennolla voidaan kopioida myös samalla levyllä olevia
tiedostoja. Tässä tapauksessa MS-DOS:ille tulee ehdottomasti ilmoit-
taa erilainen tiedostonimi — muussa tapauksessa kirjoitat tiedoston
päälle. Samalla levyllä olevasta tiedostosta ei voi tehdä kopiota, ellei
uudelle kopiolle ole annettu uutta tiedostonimeä.

COPY-komennon rakenne on seuraava:

COPY tiedoston tunniste [tiedoston tunniste]

Esimerkiksi:

COPY A:MYFILE.TXT B:MYFILE.TXT

kopioi tiedoston MYFILE.TXT aseman A: levyltä tiedostoksi
MYFILE.TXT aseman B: levylle. Tiedostosta MYFILE.TXT on näin
saatu kaksoiskappale.
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Kuvasa 3 esitetään kuinka tiedostoja kopioidaan toiselle levylle:

► COPY*. A:MYFILE.TXT B:MYFILE.TXTtyhjäA:MYFILE.TXT

Levy A Levy A Levy BLevy B

COPY A:MYFILE.TXT B:MYFILE.TXT

Kuva 3. Tiedostojen kopiointi toiselle levylle

Jos haluat kopioida tiedoston MYFILE.TXT samalle levylle, kirjoita:

COPY A:MYFILE.TXT A:NEWNAME.TXT

Sinulla on nyt tiedostossasi kaksi kopiota levyllä A eli tiedostot
MYFILE.TXT ja NEWNAME.TXT. Seuraava kaavio kuvaa tätä
esimerkkiä.

MYFILE.TXT COPY
----------------► MYFILE.TXT

NEWFILE.TXT

Levy A Levy A

Kuva 4. Tiedostojen kopiointi samalle levylle

COPY-komennolla on myös mahdollista kopioida kaikki yhdellä
levyllä olevat tiedostot toiselle levylle (tehdään siis varakopio). Lisätie-
toja tästä löydät luvusta 5, MS-DOS-komennot.
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3.5 TIEDOSTOJEN SUOJAAMINEN

MS-DOS on tehokas ja hyödyllinen työväline käsiteltäessä niin henki-
lökohtaisia kuin liikeyrityksenkin tietoja. Tahattomien virheiden syn-
tyminen ja tietojen väärinkäyttö on kuitenkin aina mahdollista, olipa
tiedonkäsittelyjärjestelmä millainen tahansa. Jos käsittelet tietoja,
joita ei voida korvata tai jotka luonteeltaan edellyitävät tiukkoja
varotoimia, on hyvä varmistaa, etteivät tiedot ja ohjelmat tuhoudu tai
muutu vahingossa tai tahallisesti ulkopuolisten toimesta. Tämä voi-
daan tehdä yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten poistamalla levyt
silloin, kun niitä ei käytetä, ottamalla varakopioita erityisen tärkeistä
tiedoista ja sijoittamalla laitteisto suojattuun paikkaan.

3.6 HAKEMISTOT

Kuten opimme luvussa 2, tiedostojen nimiä säilytetään kullakin levyllä
olevassa hakemistossa. Hakemistossa on myös tietoja tiedostojen
koosta, sijainnista levyllä sekä päivämäärät, jolloin tiedostot muodos-
tettiin tai niitä uusittiin.

Kun tietokonetta käyttää usea henkilö tai kun työsi kohdistuu sama-
naikaisesti moniin eri projekteihin, hakemistossa olevien tiedostojen
määrä voi kohota suureksi ja hankalaksi käsitellä. Haluat kenties pitää
omat tiedostosi erillään työtoverisi tiedostoista tai haluat järjestää
ohjelmasi juuri sinulle sopiviksi ryhmiksi.

Tiedostot voi toimisto-oloissa pitää erillisinä sijoittamalla ne erillisiin
arkistokaappeihin — luodaan siis erillisiä tietohakemistoja. MS-
DOSiin avulla on mahdollista järjestää levyillä olevat tiedostot hake-
mistoiksi. Hakemistot on tapa jakaa tiedostot käytön kannalta mielek-
käiksi tiedostoryhmiksi. Haluat ehkä kaikki tilinpito-ohjelmasi yhteen
hakemistoon ja kaikki tekstitiedostot toiseen. Jokainen hakemisto voi
sisältää minkä tahansa kohtuullisen määrän tiedostoja. Samoin se voi
sisältää muita hakemistoja (alihakemistoja). Tätä tiedostojen järjestä-
mismenetelmää nimitetään hierarkkiseksi hakemistorakenteeksi.

Hierarkkinen hakemistorakenne on kuin puu: hakemistot ovat oksia ja
tiedostot lehtiä. Erona puuhun on vain se, että tämä puu kasvaa
alaspäin, ts. juuret ovat ylimmäisinä. Kun levyä pohjustetaan ja
aletaan täyttää sitä tiedostoilla, hakemisto syntyy automaattisesti.
Ohjeita lisähakemistojen ja alihakemistojen luomisesta löytyy luvusta
4, Komennot.
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Puu, ts. tiedostorakenne, kasvaa sitä mukaa kun uusia hakemistoja
luodaan tiedostoryhmille tai järjestelmän muille käyttäjille. Jokaiseen
uuteen hakemistoon voidaan lisätä tiedostoja tai varustaa ne alihake-
mistoilla.

Puuta pitkin voi ’’matkustaa”. Voit esimerkiksi löytää minkä tahansa
järjestelmässä olevan tiedoston aloittamalla juurista ja etenemällä alas
oksia pitkin aina etsittyyn tiedostoon saaakka. Vastaavasti on mahdol-
lista lähteä tiedostosta ja edetä kohti juuria.

Aiemmin tässä luvussa puheena olleet tiedostonimet pätevät vain sinun
työhakemistoosi, eivät siis koko järjestelmän laajuudelta. Kun kytket
tietokoneen toimintaan, olet vain oman hakemistosi piirissä. Ilman
erityistoimenpiteitä tiedostoa muodostettaessa luodaan uusi tiedosto
siihen hakemistoon, jossa paraikaa työskentelet. Eri käyttäjillä voi olla
samannimisiä, toisistaan riippumattomia tiedostoja, koska niistä jo-
kainen on eri hakemistossa.

Kuvassa 5 on esitetty tyypillinen hierarkkinen hakemistorakenne.

KANTA

PELIT BIN KUKA TILIT OHJELMAT

JUSSI SEIJA MAJUSSI SEIJA MAIJA

TEXT.TXTTEXT.TXT LOMAKE

TEXT.TXTTEXT.TXT

Kuva 5. Esimerkki hierarkkisesta hakemistorakenteesta
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KANTA on hakemistorakenteen ensimmäinen taso. Siitä voidaan
luoda alihakemistoja käyttämällä MKDIR-komentoa (lisätietoja
MKDIR-komennosta löydät luvusta 5, MS-DOS-komennot). Tässä
esimerkissä on luotu viisi alihakemistoa:

1. Pelihakemisto, josta käytetään nimeä PELIT.

2. Kaikkien ulkoisten komentojen hakemisto BIN (lisätietoja BIN-
hakemistosta löydät luvusta 4, Komennot).

3. KUKA-hakemisto, jossa on erillisiä alihakemistoja järjestelmän
kaikille käyttäjille.

4. Tilitietoja sisältävä hakemisto TILIT.

5. Ohjelmahakemisto OHJELMAT.

Jussilla, Seijalla ja Maijalla on kullakin omia hakemistoja, jotka ovat
KUKA-hakemiston alihakemistoja. Seijalla on alihakemisto
\KUKA\SEIJA-hakemistossa, nimeltään se on LOMAKE. Seijalla ja
Maijalla on tiedostoja hakemistoissaan — kunkin tiedoston nimi on
TEXT.TXT. Huomaa, että Maijan ja Seijan tekstitiedostot ovat
erillisiä.

Tämä tiedostojen ja hakemistojen järjestely ei ole tärkeä työskenneltä-
essä vain oman hakemiston tiedostoilla. Jos kuitenkin työskennellään
yhdessä jonkun toisen kanssa tai työn alla on samanaikaisesti useita eri
projekteja, hierarkkinen hakemistorakenne on erittäin käyttökelpoi-
nen. Esimerkiksi Seijan LOMAKE-hakemiston tiedostoista saadaan
listaus kirjoittamalla:

DIR \KUKA\SEIJA\LOMAau_ .

Huomaa, että hakemistot erotetaan muista hakemistoista ja tiedostois-
ta taaksepäin kallistetulla vinoviivalla (suomalaisessa koneessa Ö).

Maijan hakemiston tiedostot saadaan selville kirjoittamalla

DIR \KUKA\MAIJA.
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3.7 TIEDOSTOJEN NIMET JA REITI

Hierarkkisia hakemistoja käytettäessä on MS-DOS:ille ilmoitettava
tiedostojen sijainti hakemistorakenteessa. Esimerkiksi Maijalla ja Sei-
jalla on kummallakin tiedostoja, joiden nimi on TEXT.TXT. Kum-
mankin on ilmoitettava MS-DOS:ille, missä hakemistossa hänen tie-
dostonsa sijaitsee, mikäli hän haluaa käyttää sitä. Tämä tehdään
nimeämällä MS-DOS:ille reitti tiedostoon.

3.7.1 Reittinimet

Yksinkertainen tiedostonimi muodostuu merkkijonosta, jonka edellä
voi olla asemamäärite ja jäljessä jatke. Reittinimi on hakemistonimien
jono, jonka jäljessä on yksinkertainen tiedostonimi, erotettuina toisis-
taan vinoviivalla (\).

Reittinimien syntaksi on seuraava:

[ <d :  > ] [ < hakemisto > ]\ [ < hakemisto... > ]\ [ < tiedoston nimi> ]

Jos reittinimi alkaa vinoviivalla, MS-DOS etsii tiedostoa alkaen puun
juuresta. Muussa tapauksessa MS-DOS aloittaa käyttäjän työhakemis-
tosta ja etsii siitä alaspäin edeten. Seijan TEXT.TXT-tiedoston reittini-
mi on \KUKA\SEIJA\TEXT.TXT.

Työhakemistossa oltaessa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää joko tiedos-
ton nimeä tai sen vastaavaa reittinimeä. Esimerkkejä nimistä:

\ Viittaa kantahakemistoon

\OHJELMAT Ohjelmatiedostot sisältävä kanta-
hakemiston alainen hakemisto.

\KUKA\MAIJA\LOMAKE\1A Tyypillinen täydellinen reittinimi.
Tässä tapauksessa on kyseessä tie-
dosto IA hakemistossa nimeltä
LOMAKE, joka kuuluu KUKA-
tiedoston jäsenelle nimeltä
MAIJA.
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KUKA\SEIJA Suhteellinen reittinimi, joka ni-
meää tiedoston tai hakemiston
SEIJAKSI työhakemiston alihake-
mistossa KUKA. Jos työhakemisto
na on kantahakemisto (\),  se ni-
meää KUKAXSEIJAN.

TEXT.TXT Tiedoston tai hakemiston nimi työ-
hakemistossa.

MS-DOS käyttää työhakemistossa ja työhakemiston päähakemistossa
(yksi taso ylempänä) erityisiä pikakirjoitusmerkkejä:

MS-DOS käyttää tätä merkintää osoittamaan työhakemis-
ton nimeä kaikissa hierarkisissa hakemistolistauksissa. MS-
DOS luo tämän merkinnän automaattisesti hakemistoa
tehtäessä.

Työhakemiston päähakemiston merkintä. Kirjoitettaessa:

DIR..

MS-DOS listaa työhakemiston päähakemiston.

Jos kirjoitetaan:

DIR

MS-DOS listaa päähakemiston tiedostot.

3.7.2 Reititys ja ulkoiset komennot

Ulkoisia komentoja säilytetään levyillä ohjelmatiedostoina. Ne eivät
toteuta mitään ennen kuin ne on luettu levyltä. (Lisätietoja ulkoisista
komennoista löydät luvusta 4, Komennot.)

Työskenneltäessä useammalla kuin yhdellä hakemistolla kannattaa
kaikki ulkoiset MS-DOS-komennot sijoittaa erilliseen hakemistoon,
missä ne eivät sekota muita hakemistoja. Saadessaan ulkoisen komen-
non MS-DOS tarkistaa välittömästi, onko se työhakemistossa. Reitti-
komennolla PATH annetaan MS-DOS:ille ilmoitus, missä hakemistos-
sa ulkoiset komennot ovat.
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Jos esimerkiksi olet työhakemistossa \BIN\OHJELMAT ja kaikki
ulkoiset MS-DOS-komennot ovat hakemistossa \BIN, tulee sinun
käskeä MS-DOS valitsemaan \BIN reitti, jotta se löytää FORMAT-
komennon. Komento:

PATH \BIN

panee MS-DOS:in etsimään työhakemistostasi ja BIN-hakemistosta
kaikki ulkoiset komennot. Tämä reitti tarvitsee työrupeaman aikana
ilmoittaa MS-DOS:ille vain kerran. MS-DOS etsii nyt ulkoiset komen-
not BIN-hakemistosta. Pelkkä PATH-komento tulostaa senhetkisen
reitin.

Lisää MS-DOS-komennosta PATH luvussa 5, MS-DOS-komennot.

3.7.3 Reititys ja sisäiset komennot

Sisäiset komennot ovat komennoista yksinkertaisimpia ja eniten käy-
tettyjä. Ne toteutuvat välittömästi, koska ne ovat osa komentotulkin
toimintoja. (Lisätietoja sisäisistä komennoista löytyy luvusta 4, Ko-
mennot.)

Jotkut sisäisetkin komennot voivat käyttää reittejä. Komentojen
COPY, DIR, DEL ja TYPE käytettävyys lisääntyy, kun komentoa
seuraa reitin nimi.

Näiden neljän komennon syntaksi on seuraava:

COPY < reitin nimi reitin nimi>
Jos jälkimmäinen reitin nimi on hakemisto kaikki
tiedostot kopioituvat tuohon hakemistoon. Ensim-
mäinen reitin nimi voi määrittää ainoastaan työhake-
miston tiedostoja.

DEL < reitin nimi>
Jos reitin nimi on hakemisto, kaikki tuon hakemis-
ton tiedostot pyyhkiytyvät pois. Ruutuun tulee kysy-
mys ’’Are you sure (Y/N)?” varmistamaan aikomuk-
sesi, mikäli yrität pyyhkiä reitin pois. Kirjoita Y, jos
haluat komentosi toteutuvan; muuten N.

DIR < reitin nimi>
Tulostaa hakemiston annetulle reitille.

TYPE < reitin nimi>
Komento edellyttää tiedoston määrittämistä reitiltä.
MS-DOS antaa näytön tiedostosta ruudulle vastauk-
sena komentoon.
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3.7.4 Työhakemiston listaaminen

Kaikki komennot toteutetaan työhakemistossa oltaessa. MS-DOS-
komento CHDIR (Change Directory) ilman parametrejä tulostaa
hakemiston nimen. Jos esimerkiksi työhakemisto on \KUKA\JUSSI,
komento:

CHDIR<RETURN>

tulostaa ruudulle:

A:\KUKA\JUSSI

Tämä on senhetkinen asemamäärite täydennettynä työhakemistolla
(\KUKA\JUSSI).

Jos nyt halutaan nähdä, mitä hakemistossa \KUKA\JUSSI on,
voidaan antaa MS-DOS-kometo DIR. Seuraava teksti on esimerkki
tulostuksesta, jonka saa alihakemistoa koskevaan DIR-komentoon:

Volume in drive A has no label
Directory of A: \KUKA\JUSSI

<D IR> 8-09-82 10:09a
<DIR> 8-09-82 10:09a

TEXT <DIR> 8-09-82 10:09a
FILE1 COM

4 File(s)
5243 8-04-82

676320 bytes free
9:30a

Ensimmäinen rivi kertoo, että levyä pohjustettaessa ei tälle levylle
annettu taltiotunnistetta. Huomaa, että MS-DOS listaa sekä tiedostot
että hakemistot tällä tulostuksella. Kuten näet, Jussilla on tässä
puurakenteessa toinen hakemisto TEXT. viittaa työhakemistoon
\KUKA\  JUSSI ja on päähakemiston \KUKA pikakirjoitusmerkin-
tä. FILE1.COM on hakemistossa \KUKA\JUSSI oleva tiedosto.
Kaikki nämä hakemistot ja tiedostot ovat aseman A: levyllä.

Koska tiedostojen ja hakemistojen listaus on samanaikainen (ks.
tulostusteksti edellä), MS-DOS ei salli alihakemistolle samaa nimeä
kuin tuossa hakemistossa olevalle tiedostolle. Jos esimerkiksi reitti on
\BIN\KUKA\JUSSI, missä \JUSSI on alihakemisto, ei hakemistoon
KUKA ole mahdollista luoda tiedostoa JUSSI.
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3.7.5 Hakemiston luominen

Alihakemisto luodaan työhakemistoon MKDIR-komennolla (Make
Directory). Esimerkiksi uuden NEWDIR-nimisen hakemiston luomi-
nen työhakemiston alaisuuteen tapahtuu yksinkertaisesti kirjoittamal-
la:

MKDIR NEWDIR

Sen jälkeen kun MS-DOS on toteuttanut tämän komennon, puuraken-
teessa on työhakemiston alaisena uusi hakemisto. Puurakenteeseen voi
myös tehdä hakemistoja yhdistelmällä, jossa MKDIR-komentoa seu-
raa reitin nimi. MS-DOS luo automaattisesti uuteen hakemistoon . ja
..-merkinnät.

Uuteen hakemistoon sijoitetaan tiedostoja MS-DOS:in EDLIN-riviedi-
torilla. EDLIN:in käyttöä tiedostojen luomisessa ja tallentamisessa
selostetaan luvussa 7, Rivieditori (EDLIN).

3.7.6 Työhakemiston muuttaminen

Vaihto työhakemistosta toiseen hakemistoon käy MS-DOS:illa hyvin
helposti. Tarvitsee vain antaa CHDIR-komento (Change Directory) ja
reitin nimi. Esimerkiksi:

A>CHDIR \KUKA

muuttaa työhakemiston muodosta \KUKA\JUSSI muotoon \KUKA.
Komennon jälkeen voidaan antaa mikä tahansa reitinnimi, joka etenee
pitkin hakemistopuun oksia ja lehtiä. Komento ”CHDIR..” asettaa
käyttäjän aina työhakemiston päähakemistoon.

Vaihtaessasi oletusasemaa MS-DOS muistaa työhakemistosi, asemaa
takaisin vaihdettaessa siirrytään takaisin tähän työhakemistoon, ei
levyn kantahakemistoon.

3.7.7 Hakemiston poistaminen

Hakemisto poistetaan puurakenteesta MS-DOS:in RMDIR-komennol-
la (Remove Directory). Esimerkiksi hakemisto NEWDIR poistetaan
työhakemistosta kirjoittamalla:

RMDIR NEWDIR
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Huomaa, että NEWDIR-hakemiston tuleee olla tyhjä lukuunottamatta
. ja ..-merkintöjä, ennen kuin se voidaan poistaa. Tämä estää
tiedostojen ja hakemistojen poispyyhkimisen vahingossa. Mikä tahan-
sa hakemisto voidaan poistaa ilmoittamalla sen reitin nimi. Jos haluat
poistaa hakemiston \BIN\KUKA\JUSSI, varmistaudu, että siinä on
vain . ja ..-merkinnät. Sen jälkeen kirjoita:

RMDIR \BIN\KUKA\JUSSI .

Jos haluat poistaa hakemistosta kaikki tiedostot (lukuunottamatta . ja
..-merkintöjä), kirjoita DEL ja sen jälkeen hakemiston reitin nimi.
Esimerkiksi hakemiston \BIN\KUKA\SEIJA kaikki tiedostot pyyhi-
tään pois kirjoittamalla:

DEL \BIN\KUKA\SEIJA .

. ja ..-merkintöjä ei ole mahdollista poistaa. MS-DOS on luonut ne
osaksi hierarkkista hakemistorakennetta.

Tiivistelmä tämän luvun komennoista

KOMENTO KÄYTTÖTARKOITUS SYNTAKSI

COPY Kopioi tiedostoja COPY tiedoston tunniste
[tiedoston tunniste]

PATH Avaa MS-DOS:in
etsintäreitin PATH [reitin nimi]

CHDIR Antaa näytön
työhakemistosta;
vaihtaa hakemistoja CHDIR [reitin nimi]

MKDIR Valmistaa uuden
hakemiston MKDIR [reitin nimi]

RMDIR Poistaa hakemiston RMDIR [reitin nimi].

Seuraavassa luvussa opitaan lisää MS-DOS-komennoista.
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4.1 JOHDANTO

Komennoilla pidetään yhteyttä tietokoneeseen. Lähettämällä päätteeltä
MS-DOS-komentoja saadaan järjestelmä suorittamaan haluttuja tehtä-
viä. MS-DOS-komennot

vertaavat, kopioivat, poistavat ja nimeävät uudelleen tiedostoja
sekä tulostavat ne ruudulle;

kopioivat ja pohjustavat levyjä;

toteuttavat järjestelmäohjelmia, kuten EDLIN-ohjelmaa, sekä
käyttäjän omia ohjelmia;

analysoivat ja listaavat hakemistoja;

lisäävät päiväyksiä, kellonaikoja ja huomautuksia;

antavat erilaisia kirjoitin- ja ruutuvaihtoehtoja;

kopioivat MS-DOS-järjestelmätiedostoja toiselle levylle;

antavat MS-DOS:ille määräyksiä odottaa tiettyjä hetkiä.

4.2 MS-DOS-KOMENTOTYYPIT

MS-DOS-komentoja on kahdenlaisia:
Sisäisiä komentoja
Ulkoisia komentoja

Sisäiset komennot ovat komennoista yksinkertaisimpia ja eniten käy-
tettyjä. Nämä komennot eivät tulostu hakemistolistauksen yhteydessä.
Komennot kuuluvat olennaisena osana komentotulkkiin. Ne toteutu-
vat välittömästi kirjoittamisen jälkeen. Seuraavassa luetellut sisäiset
komennot esitellään luvussa 5:

BREAK DEL (ERASE) MKDIR (MD) SET
CHDIR (CD) DIR PATH SHIFT
CLS ECHO PAUSE TIME
COPY EXIT PROMPT TYPE
CTTY FOR REM VER
DATE GOTO

IF
REN (RENAME) VERIFY
RMDIR (RD) VOL
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Ulkoiset komennot sijaitsevat levyillä ohjelmatiedostoina. Ennen kuin
järjestelmä voi suorittaa ulkoisen komennon, on se luettava levyltä.
Jos komennon sisältävä levy ei ole levyasemassa, MS-DOS ei löydä
komentoa eikä siten myöskään voi sitä toteuttaa.

Ulkoiseksi komennoksi luetaan jokainen tiedoston nimi, jossa on jatke
.COM, .EXE tai .BAT. Esimerkiksi ohjelmat FORMAT.COM ja
COMP.COM ovat ulkoisia komentoja. Koska kaikki ulkoiset komen-
not ovat levyillä, on uusien komentojen lisääminen järjestelmään
mahdollista. Useimmilla kielillä (myös konekielellä) luodut ohjelmat
ovat .EXE-tiedostoja (toteutettavissa olevia tiedostoja).

Ulkoista komentoa annettaessa on se kirjoitettava ilman tiedostonimen
jatketta. Seuraavat ulkoiset komennot on esitelty luvussa 5:

CHKDSK
DISKCOPY
FIND
FORMAT
EXE2BIN

MORE
PRINT
RECOVER
SORT
SYS

YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT4.3 KOMENTOJEN
TARKENTIMET

MS-DOS-komentoihin voidaan sisällyttää tarkentimia, jotka antavat
järjestelmälle lisätietoja. Ellei tarkenninta anneta, MS-DOS esittää
oletusarvon. Oletusarvoista enemmän luvussa 5 esitetyissä komentojen
yksityiskohtaisissa kuvauksissa.

Kaikkien MS-DOS-komentojen muoto on seuraava:

Komento [tarkentimet... ]

missä tarkentimia ovat

Viittaa levyaseman määritteeseen.

tiedoston nimi Viittaa mihin tahansa levytiedoston hyväksyttävään
nimeen, mukaan luettuna valinnainen tiedoston
nimen jatke; se ei viittaa laitteeseen tai levyase-
maan.

.EXT Viittaa valinnaiseen tiedoston nimen jatkeeseen,
joka koostuu pisteestä ja 1 — 3 merkistä. Se kirjoi-
tettava välittömästi tiedoston nimen jälkeen.
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tiedoston tunniste Viittaa valinnaiseen asemamääritteeseen, tiedoston

reitin nimi

nimeen ja valinnaiseen kolmikirjaimiseen tiedoston
nimen jatkeeseen seuraavassa muodossa:

[<d :> ]  < tiedoston nimi > [< . ex t> ]

Viittaa reitin tai tiedoston nimeen seuraavassa muo-
dossa:

valitsimet

[ < hakemisto > ]\ [ < hakemisto. . . > ]\  [ < tiedoston
nimi > ]

Valitsimet ovat vaihtoehtoja, jotka säätelevät MS-
DOS-komentoja. Niiden edellä on eteenpäin kallel-
laan oleva vinoviiva (esim. /P) .

argumentit Antavat lisätietoa MS-DOS-komennoille. Joudut
valitsemaan esimerkiksi vaihtoehtojen ON ja OFF
välillä.

4.4 KAIKKIA MS-DOS-KOMENTOJA KOSKEVIA TIE-
TOJA

Seuraavat tiedot ovat yhteisiä kaikille MS-DOS-komennoille:

1. Komentojen jäljessä on yleensä yksi tai useampia tarkentimia.

2. Komennot ja vaihtoehdot voidaan kirjoittaa isoilla tai pienillä
kirjaimilla tai merkkiyhdistelmillä.

3. Komennot ja tarkentimet on erotettava rajoittajilla. Helppokäyt-
töisyytensä vuoksi tavallisimpia rajoittajia ovat tyhjä väli ja
pilkku. Esimerkiksi:

DEL MYFILE.OLD NEWFILE.TXT
RENAME, THISFILE THATFILE

MS-DOS-komennoissa voi rajoittajina käyttää myös puolipistettä
(;), yhtäläisyysmerkkiä ( = ) tai tabulaattorinäppäintä.

Tässä ohjekirjassa on komennoissa käytetty rajoittajana tyhjää
väliä.
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4. Tiedostotunnistetta ei saa erottaa rajoittajilla, koska kaksoispiste
ja piste jo toimivat rajoittajina.

5. Kun saat ohjeen ’’Press any key”, voit painaa mitä tahansa
kirjain- (A-Z) tai numeronäppäintä (0-9).

6. Jos tiedoston nimellä on jatke, on myös se kirjoitettava viitattaessa
tiedoston nimeen.

7. Komento keskeytetään painamalla <CONTROL-C> -näppäintä.

8. Komennot suoritetaan vasta < RETURN > -näppäimen painami-
sen jälkeen.

9. Komentojen nimissä ei saa käyttää yleistäviä tiedostoviittauksia
eikä laitenimiä (esim. PRN ja CON).

10. Kun komennot tuovat ruudulle suuren määrän tulostusta, näyttö
jatkuu automaattisesti seuraaville ruudullisille. Näyttö voidaan
keskeyttää painamalla <CONTROL-S> -näppäintä, ja se saadaan
jatkumaan painamalla mitä tahansa näppäintä.

11. Komentoja annettaessa on mahdollista käyttää MS-DOS:in edi-
tointi- ja toimintonäppäimiä. Tarkka selvitys näistä näppäimistä
löytyy luvusta 6, MS-DOS-editointi- ja toimintonäppäimet.

12. Komentotulkin kehote koostuu oletusaseman määritteestä ja ’suu-
rempi kuin’-merkistä, esim. A> .

13. Levyasemista puhuttaessa käytetään ilmaisuja lähdeasema ja koh-
deasema. Lähdeasema on asema, jolta tietoa siirretään. Kohdease-
ma taas on asema, jolle tietoa siirretään.
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4.5 KOMENTOTIEDOSTON KÄSITTELY

Joskus joudutaan kirjoittamaan yhtä ja samaa komentojonoa kerta
toisensa jälkeen. Tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua, jos tehtävä on
toistuva. MS-DOS:in avulla voidaan komentojono sijoittaa erikoistie-
dostoon, josta käytetään nimeä komentotiedosto. Näissä tiedostoissa
olevat komennot käsitellään ikään kuin ne olisivat lähtöisin päätteeltä.
Kunkin komentotiedoston nimeen tulee liittää jatke .BAT, jolloin ne
käsitellään ikään kuin ne olisi kirjoitettu päätteelle. Komentojono
toteutetaan kirjoittamalla tiedoston nimi ilman jatketta.

Komentotiedoston voi luoda joko rivieditorin (EDLINiin) avulla tai
kirjoittamalla COPY-komennon. Lisätietoja COPY-komennon käy-
töstä komentotiedoston muodostamisessa on tämän luvun kappaleessa
AUTOEXEC. BAT-tiedoston muodostaminen.

Nimenomaisesti komentotiedostojen kanssa käytettäväksi on tarjolla
kaksi MS-DOS-komentoa: REM ja PAUSE. REM mahdollistaa huo-
mautusten lisäämisen komentotiedostoihin ilman, että niitä käsiteltäi-
siin komentoina. PAUSE kehottaa tietyssä pisteessä joko jatkamaan
komentotiedoston käsittelyä tai keskeyttämään sen. REM ja PAUSE
on selostettu yksityiskohtaisemmin luvussa 5.

Komentotiedoston käsittelystä on hyötyä, jos halutaan toteuttaa useita
MS-DOS-komentoja yhdellä komennolla. Esimerkiksi pohjustettaessa
ja tarkistettaessa uutta levyä. Tähän tehtävään tarkoitettu komentotie-
dosto voi näyttää seuraavalta:

REM Tämän tiedoston tarkoituksena on uuden levyn tilan tarkistaminen.
REM Sen nimenä on NEWDISK.BAT
PAUSE Laita uusi levy asemaan B:
FORMAT B:
DIR B:
CHKDSK B:

--- 
C

M
 C

O
 tT 

LO
 

CD

Tämä .BAT-tiedosto toteutetaan yksinkertaisesti kirjoittamalla tiedos-
ton nimi ilman .BAT-jatketta:

NEWDISK

Lopputulos on sama kuin, jos jokainen .BAT-tiedoston rivi olisi
syötetty päätteeltä yksittäisinä komentoina.
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Kuvassa 6 on esitetty ne kolme vaihetta, joilla kirjoitetaan, tallenne-
taan ja toteutetaan MS-DOS-komentotiedosto.

NEWDISK

Hakemisto:
NEWDISK.BAT

Toteuta
NEWDISK
-komento-
tiedoston
käsittely

1 . Kirjoita ohjelma

2. Anna tiedostonimelle jatke .BAT
ja talleta ohjelma hakemistoosi

3. Syötä NEWDISK-komento MS-DOS:ille.

Kuva 6. MS-DOS-komentotiedoston vaiheet
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Lue tämä luettelo ennen kuin suoritat komentokäsittelyn MS-DOS:illa:

1. Älä syötä tiedostonimeä BATCH (ellei tiedosto, jonka haluat
toteuttaa ole BATCH.BAT).

2. Komentotiedostoa toteutettaessa syötetään ainoastaan tiedos-
ton nimi, ei jatketta.

3. Toteutetaan tiedoston < tiedoston nimi>.BAT komennot.

4. Jos painat komentotiedoston käsittelyn aikana näppäintä
<CONTROL-C>,  ilmestyy ruutuun seuraava kysymys:

Terminate batch job (Y/N)?

Jos painat näppäintä Y, komentotiedostossa jäljellä olevia
komentoja ei huomioida ja ruutuun ilmestyy järjestelmäkeho-
te.

Jos painat näppäintä N, vain senhetkinen komento päättyy ja
komentotiedoston käsittely jatkuu tiedoston seuraavalla ko-
mennolla.

5. Jos poistat toteutettavana olevan komentotiedoston sisältävän
levyn, MS-DOS kehottaa sinua asettamaan sen takaisin paikal-
leen ennen kuin seuraava komento voidaan lukea.

6. Komentotiedoston viimeinen komento voi olla toisen komento-
tiedoston nimi. Tämä mahdollistaa komentotiedoston kutsumi-
sen toisesta komentotiedostosta sen jälkeen, kun ensimmäisen
toteutus on päättynyt.

4.6 AUTOEXEC. BAT-TIEDOSTO

Kuten luvussa 2 todettiin, AUTOEXEC. BAT-tiedosto mahdollistaa
ohjelmien automaattisen toteutuksen MS-DOS:ia käynnistettäessä.
Tämä toiminto on käyttökelpoinen tapauksissa, joissa halutaan ajaa
jokin tietty paketti (esim. Microsoft Multiplan) MS-DOS:in alaisuu-
dessa tai kun halutaan MS-DOS:in suorittavan komentotiedoston
automaattisesti joka kerta, kun järjestelmä käynnistetään. Käytettäes-
sä AUTOEXEC. BAT-tiedostoa ei tehtävien suorittamiseksi tarvitse
ladata kahta eri levyä.
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Komentotulkki etsii MS-DOS -levyltä AUTOEXEC.BAT tiedostoa,
kun MS-DOS käynnistetään. AUTOEXEC.BAT on komentotiedosto,
joka toteutetaan automaattisesti aina systeemin käynnistyksen yhtey-
dessä.

Jos MS-DOS löytää AUTOEXEC. BAT-tiedoston, komentotulkki to-
teuttaa tiedoston heti ja päiväys- ja aikakehotteet ohitetaan.

Jos MS-DOS ei löydä AUTOEXEC. BAT-tiedostoa, kun ensimmäisen
kerran lataat MS-DOS-levyn, antaa se päiväys- ja aikakehotteet.
Kuvassa 7 on esitetty, kuinka MS-DOS käyttää AUTOEXEC. BAT-tie-
dostoa.



10 — MS-DOS

Lataat
MS-DOS-levyn

Komentotulkki
ladataan

automaattisesti.

Muut
tiedostot
ladataan.

Komentotulkki
etsii

AUTOEXEC.BAT
-tiedostoa

Löytääkö?

EiKyliä

Aika- ja
päiväyskehotteet

ohitetaan.
AUTOEXEC.BAT

-tiedosto
toteutetaan.

MS-DOS
aika- ja

päiväyskehotteet
annetaan.

Kuva 7. Näin MS-DOS käyttää AUTOEXEC. BAT-tiedostoa.
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4.6.1 AUTOEXEC. BAT-tiedoston muodostaminen

Jos esimerkiksi haluat automaattisesti ladata BASICrin ja ajaa ohjel-
man nimeltään MENU aina MS-DOS:in käynnistyksen yhteydessä, luo
AUTOEXEC. BAT-tiedosto seuraavalla tavalla:

1. Kirjoita:

COPY CON: AUTOEXEC.BAT

Tämä käsky määrää MS-DOS:in kopioimaan tiedot päätteeltä
(näppäimistöltä) AUTOEXEC. BAT-tiedostoon. Huomaa, että
AUTOEXEC. BAT-tiedosto on ehdottomasti luotava MS-DOS-
levyn kantahakemistoon.

2. Kirjoita sitten:

MBASIC MENU

Tämä käsky menee AUTOEXEC. BAT-tiedostoon. Se käskee
MS-DOS:in lataamaan BASIC:in ja ajamaan MENU-ohjelman
joka kerta kun MS-DOS käynnistetään.

3. Paina < CONTROL-Z > -näppäintä ja sen jälkeen
< RETURN > -näppäintä. Komento MBASIC MENU siirtyy
AUTOEXEC. BAT-tiedostoon.

4. MENU-ohjelman ajo tapahtuu nyt automaattisesti joka kerta
kun MS-DOS käynnistetään.

Jos haluat ajaa oman BASIC-ohjelmasi, syötä MENU:n tilalle oman
ohjelmasi nimi esimerkin toiselle riville. Voit laittaa
AUTOEXEC. BAT-tiedostoon minkä tahansa MS-DOS-komennon tai
komentosarjan.

Muista, että käyttäessäsi AUTOEXEC. BAT-tiedostoa MS-DOS ei
kehota antamaan päiväystä ja kellonaikaa, ellet sisällytä DATE ja
TIME-komentoja AUTOEXEC. BAT-tiedostoon. Näiden sisällyttämi-
nen tiedostoon on erittäin suositeltavaa, koska MS-DOS käyttää näitä
tietoja hakemistosi pitämiseen ajan tasalla.
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4.7 VAIHDETTA VAPARAMETRISEN .BAT-TIEDOS-
TON LUOMINEN

Haluat ehkä joskus luoda sovellusohjelman ja ajaa sen erilaisilla
tiedoilla. Nämä tiedot voidaan tallentaa eri MS-DOS-tiedostoihin.

MS-DOS-komentojen yhteydessä käytettynä parametri on vaihtoehto,
jonka käyttäjä määrittelee. MS-DOS:illa voidaan luoda komentotie-
dosto (.BAT), jossa on ’’täyteparametrejä” (vaihdettavia parametrejä).
Nämä %0  — °7o9 -nimiset parametrit korvataan arvoilla, jotka annetaan
komentotiedoston toteutuksen aikana.

Kun esimerkiksi kirjoitat komentorivin COPY CON MYFILE.BAT,
seuraavat kirjoittamasi rivit kopioituvat päätteeltä oletusaseman tie-
dostoon nimeltä MYFILE.BAT:

A>COPY CON MYFILE.BAT
COPY %1.MAC %2.MAC
TYPE o/o2.PRN
TYPE o/oO.BAT

Paina nyt näppäintä <CONTROL-Z> ja sen jälkeen näppäintä
< RETURN > .  MS-DOS vastaa seuraavalla ilmoituksella:

1 File(s) copied
A>__

Kolmesta komennosta koostuva MYFILE.BAT-tiedosto on nyt oletu-
saseman levyllä.

Täyteparametrit 97b 1 ja %2 korvataan nyt peräjälkeen parametreillä,
jotka annetaan tiedostoa toteutettaessa. Täyteparametrin %0 korvaa
aina asemamäärite, jos se on ilmoitettu, yhdesä komentotiedoston
tiedostonimen kanssa (esim. MYFILE).

HUOM.

1. Täyteparametrien enimmäismäärä on 10 ( oO- o . Tutustu
MS-DOS-komentoon SHIFT luvussa 5, mikäli haluat käyttää
useampaa kuin 10 parametriä.

2. Jos haluat käyttää prosenttimerkkiä tiedoston nimen osana
komentotiedoston sisällä, on sinun kirjoitettava se kahdesti.
Esimerkiksi tiedosto ABC o.EXE on kirjoitettava komentotie-
dostoon muodossa ABC°7o°/o .EXE.
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4.7.1 .BAT-tiedoston toteuttaminen

Jos haluat toteuttaa komentotiedoston MYFILE.BAT ja ilmoittaa
parametrit, jotka korvaavat täyteparametrit, on sinun annettava ko-
mentotiedoston nimi (ilman jatketta) ja sitä seuraavat parametrit,
jotka haluat MS-DOS:in sijoittavan %l :n ,  <7o2:n jne. tilalle.

Muista, että tiedosto MYFILE.BAT koostuu kolmesta rivistä:

COPY %1.MAC o/o2.MAC
TYPE %2.PRN
TYPE %0.BAT

MYFILE-eräkäsittely toteutetaan kirjoittamalla:

MYFILE A:PROG1 B:PROG2

MYFILE korvaa %0:n, A:PROG1 korvaa °7ol:n ja B:PR0G2 korvaa
<7o2:n.

Lopputulos on sama kuin jos olisit kirjoittanut MYFILEm jokaisen
komennon parametreineen seuraavasti:

COPY APR0G1.MAC B:PROG2.MAC
TYPE B:PROG2.PRN
TYPE MYFILE.BAT

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten MS-DOS korvaa yllä olevat
parametrit:

KOMENTOTIEDOSTO PARAMETRI 1 (%0) PARAMETRI2 (<7ol) PARAMETRI3 (%2)
TIEDOSTONIMI (MYFILE) (PROG1) (PROG2)

MYFILE MYFILE.BAT PROG1.MAC PROG2.MAC
PROG2.PRN

Muista, että täyteparametrin %0 korvaa aina asemamäärite (jos
annettu) ja komentotiedoston nimi.

4.8 SYÖTTÖ JA TULOSTUS

MS-DOS olettaa syötön tulevan aina näppäimistöltä ja tulostuksen
menevän ruudulle. Syötön ja tulostuksen virtaa voidaan kuitenkin
ohjata uudelleen. Syöttö voi tulla näppäimistön sijasta tiedostosta ja
tulostus voidaan ohjata päätteen sijasta tiedostoon tai rivikirjoitti-
meen. Lisäksi on mahdollista luoda ’’putkia”, joiden avulla komennon
tulostuksesta voi tulla toisen komennon syöttö. Komentojen uudellee-
nohjauksesta ja yhdistämisestä lisää seuraavissa kappaleissa.
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4.8.1 Tulostuksen uudelleenohjaus

Useimpien komentojen tulostus tulee päätteelle. Nämä tiedot voidaan
lähettää tiedostoon käyttämällä komennossa ’suurempi kuin’-merkkiä
(> ) .  Esimerkiksi komento:

DIR

tuo ruudulle oletusaseman levyn hakemistolistauksen. Sama komento
voi lähettää tämän tulostuksen MYFILES-tiedostoon, kun tulostustie-
dosto merkitään komentoriville:

DIR > MYFILES

Jos MYFILES-tiedostoa ei ole valmiina, MS-DOS luo sen ja varastoi
siihen hakemistolistauksen. Jos MYFILES taas on valmiina, MS-DOS
kirjoittaa uudet tiedot tiedostossa entuudestaan olevien tietojen päälle.

Jos haluataan lisätä hakemisto tai tiedosto toiseen tiedostoon korvaa-
misen sijaan, MS-DOS saadaan kahdella ’suurempi kuin’-merkillä
(>  > )  lisäämään komennon tulostus (kuten hakemistolistaus) annetun
tiedoston loppuun. Komento:

DIR >>MYFILES

lisää hakemistolistauksen olemassa olevaan tiedostoon, jonka nimi on
MYFILES. Jos MYFILES-tiedostoa ei ole, se luodaan.

Liitettäessä tiedostoja tulostuksen uudelleensuuntauksella jo olemassa-
oleviin tiedostoihin on tiedoston loppumerkki <CONTROL-Z> otet-
tava huomioon. Loppumerkki on yleensä tekstintoimittimilla (esim.
EDLIN) luotujen tekstitiedostojen viimeisenä merkkinä. Kun sitten
tulostuksen uudelleensuuntauksella tiedostoa kasvatetaan, jää loppu-
merkki keskelle tiedostoa aiheuttaen sen, että monet komennot (esim.
TYPE) eivät ota tiedoston loppuosaa lainkaan huomioon. Uudelleen-
suuntaamalla luoduissa tiedostoissa loppumerkkiä ei ole.

Syöttötiedot kannattaa ottaa mieluimmin tiedostosta kuin päätteeltä.
Tämä on MS-DOS-järjestelmässä mahdollista käyttämällä komennon
yhteydessä ’pienempi kuin’-merkkiä (< ) .  Esimerkiksi komento:

SORT < NAMES > LISTI

lajittelee NAMES-tiedoston ja lähettää lajitellun tulostuksentiedos-
toon, jonka nimi on LISTI.

Monet käyttöjärjestelmäkomennot, esimerkiksi FORMAT ja DISK-
COPY voivat lukea syötteensä tiedostosta. Jos vastaukset kuitenkin
ovat virheellisiä tai niitä ei ole riittävästi on koko järjestelmä käynnis-
tettävä uudelleen.
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MS-DOS:in muuntimia ovat FIND, MORE ja SORT. Niiden toimin-
not ovat seuraavat:

FIND etsii tiedostosta merkkijonoja;

MORE pidättää päätteen standarditulostuksen ja esittää sen
ruudulla ruutu kerrallaan;

SORT lajittelee tekstiä.

Seuraavassa kappaleessa esittelemme näiden muuntimien käyttöä.

4.8.3 Putken käyttö komentojen yhteydessä

Jos järjestelmälle halutaan antaa kerralla enemmän kuin yksi komen-
to, voidaan komennot ’’laittaa putkeen”. Joskus joudutaan ehkä
lähettämään jonkin ohjelman tulostus syötteenä toiselle ohjelmalle.
Tyypillinen tapaus on ohjelma, joka tulostaa sarakkeita. Halutaan
ehkä lajitella sen tulostus.

Esimerkiksi komento

DIR | SORT

antaa aakkostetun listauksen hakemistosta. Pystyviiva lähettää viivan
vasemman puolen aikaansaaman tulostuksen käsiteltäväksi viivan
oikealle puolelle.

Menetelmää voidaan käyttää myös tulostettaessa tiedostoon. Jos
haluataan lajitella hakemisto ja lähettää se sen jälkeen uuteen tiedos-
toon (esim. DIREC.FIL), kirjoitetaan:

DIR | SORT > DIREC.FIL .

MS-DOS luo oletusasemaan tiedoston, jonka nimi on DIREC.FIL. Se
sisältää oletusaseman hakemiston lajitellun listauksen, koska komen-
nossa ei mainittu muuta asemaa. Jos asemaksi halutaan muu kuin
oletusasema, kirjoitetaan

DIR | SORT >B:DIREC.FIL

Tämä lähettää lajitellut tiedot aseman B: tiedostoon DIREC.FIL.
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Komentojono voi koostua myös useammasta kuin kahdesta komen-
nosta, esim:

DIR | SORT | MORE

Tämä lajittelee hakemiston, näyttää sen ruutu kerrallaan ja lisää sanan
-MORE- ruudun alalaitaan, kun tulostusta on tulossa vielä lisää.

Tiivistelmä tämän luvun komennoista

KOMENTO KÄYTTÖTARKOITUS SYNTAKSI

REM Lisää komentotiedostoon
komentorivin. REM [huomautus]

PAUSE Keskeyttää
komentotiedoston
toteutuksen PAUSE [selitys]

FIND Etsii merkkijonon
tekstistä FIND merkkijono

[tiedostonimi]

MORE Siirtää tiedoston tietoja
23 riviä kerrallaan MORE

SORT Lajittelee tekstiä SORT

Lisätietoja näiden muuntimien käytöstä seuraavassa luvussa, MS-
DOS-komennot.
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5.1 KOMENTOMUODOT

Seuraavassa kerrotaan, kuinka MS-DOS-komennot muodostetaan:

1. Komennoissa käytetään jäljempänä esiteltäviä isoilla kirjaimil-
la kirjoitettuja sanoja. Näitä sanoja sanotaan avainsanoiksi ja
ne on annettava täsmälleen esitetyssä muodossa. Avainsanat
voidaan syöttää joko isoilla tai pienillä kirjaimilla, MS-DOS
muuttaa joka tapauksessa kaikki avainsanat isokirjaimisiksi.

2. Kulmasulkujen (<  > )  sisälle tulevan tekstin lisääminen on
käyttäjän tehtävä. Esimerkiksi kohtaan < tiedoston nimi> on
lisättävä tiedoston nimi.

3. Hakasuluissa ([ ]) olevat merkinnät ovat valinnaisia. Hakasul-
kuja ei kirjoiteta päätteelle, vain niiden sisällä oleva valinnai-
nen tieto liitetään mukaan.

4. Kolme pistettä (...) ilmaisee, että kohta voidaan toistaa niin
monta kertaa kuin halutaan.

5. Kaikki annetut välimerkit (paitsi hakasulut), kuten pilkut,
yhtäläisyysmerkit, kysymysmerkit, kaksoispisteet ja vinoviivat,
tulee liittää mukaan komentoon.

5.2 MS-DOS-KOMENNOT

Monet seuraavista komennoista vaativat yhden aseman järjestelmän
käyttäjiltä lisätoimenpiteitä. Lisätietoja liitteessä A.
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Tässä luvussa esitellään seuraavat MS-DOS-komennot. Suluissa on
mainittu samaa tarkoittavat komennot.

BREAK Käynnistää CONTROL-C-tarkistuksen

CHDIR Muuttaa hakemistoja; kirjoittaa työhakemiston (CD)

CHKDSK Tutkii oletusaseman tai annetun aseman hakemiston
ristiriidattomuuden

CLS Tyhjentää ruudun

COPY Kopioi annetun/annetut tiedoston/tiedostot

CTTY Vaihtaa syöttö-/tulostuslaitteen

DATE Tulostaa päivämäärän, asettaa tarvittaessa uuden

DEL Tuhoaa annetun/annetut tiedoston/tiedostot
(ERASE)

DIR Tulostaa annetun levyn hakemiston

DISKCOPY Kopioi levyjä

EXE2BIN Muuntaa toteuttamiskelpoiset tiedostot absoluutti-
seen binäärimuotoon

EXIT Palauttaa kontrollin alemmalle tasolle

FIND Etsii tekstistä vakiomerkkijonon

FORMAT Pohjustaa levyn niin, että se vastaanottaa MS-DOS-
tiedostoja

MKDIR Luo hakemiston (MD)

MORE Näyttää tulostuksen ruudulla ruutu kerrallaan

PATH Avaa komennon etsintäreitin

PRINT Käynnistää taustakirjoituksen

PROMPT Osoittaa komentokehotteen

RECOVER Elvyttää huonon levyn
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REM Tulostaa komentotiedostossa olevan kommentin

REN Nimeää tiedoston uudelleen (RENAME)

RMDIR Poistaa hakemiston (RD)

SET Vaihtaa merkkijonon arvon toiseksi

SORT Lajittelee tietoja joko nousevaan tai laskevaan aak-
kosjärjestykseen

SYS Siirtää MS-DOS:in järjestelmätiedostot asemalta A:
annetulle asemalle

TIME Tulostaa kellonajan, asettaa tarvittaessa uuden

TYPE Tulostaa annetun tiedoston sisällön

VER Kirjoittaa MS-DOS:in versionumeron

VERIFY Varmistaa, että tiedostot on kirjoitettu levylle oikein

WFORM Pohjustaa kovalevyn

VOL Kirjoittaa levyn taltionimen

Komentotiedostoissa käytettävissä olevat käskyt

ECHO Kytkee komentotiedoston kaiun toimintaan/pois toi-
minnasta

FOR Komentotiedoston komennon laajennus

GOTO Komentotiedoston komennon laajennus

IF Komentotiedoston komennon laajennus

PAUSE Keskeyttää komentotiedostolle annettavan syötteen

SHIFT Lisää vaihdettavien parametrien määrää komentotie-
doston käsittelyssä
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NIMI

BREAK

TYYPPI

Sisäinen

TARKOITUS
Käynnistää CONTROL-C-tarkistuksen.

SYNTAKSI
BREAK ON | OFF

SELITYS
Jos parametri määriteltynä on ON (oletusarvo on OFF),
järjestelmä tarkistaa jokaisen systeemikutsun yhteydes-
sä, onko <CONTROL-C> näppäintä painettu. Tämä
ominaisuus parantaa ohjelmien keskeytettävyyttä ver-
rattuna aiempiin MS-DOS-versioihin.
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NIMI TYYPPI

CHDIR (CHANGE DIRECTORY)
Sisäinen

SYNONYYMI
CD

TARKOITUS
Vaihtaa hakemiston eri reitille; tulostaa voimassaolevan
(työ)hakemiston.

SYNTAKSI
CHDIR [reitin nimi]

SELITYS
Jos työhakemisto on \BIN\KUKA\JUSSI ja halutaan
muuttaa reitti toiseen hakemistoon (kuten hakemistoon
\BIN\KUKA\JUSSI\LOMAKE), niin kirjoittamalla:

CHDIR \BIN\KUKA\JUSSI\LOMAKE

MS-DOS ohjaa uuteen hakemistoon. Tälle komennolle
on myös pikakirjoitusmerkintä:

CHDIR ..

Tämä komento vie käyttäjän aina työhakemiston pää-
hakemistoon.

CHDIR käytettynä ilman reittinimeä tulostaa työhake-
miston. Jos työhakemisto on \BIN\KUKA\JUSSI ase-
malla B: ja kirjoitetaan CHDIR <RETURN>,  MS-
DOS tulostaa:

B: \BIN\KUKA\JUSSI

Tämä komento on käyttökelpoinen, jos työhakemiston
nimi on unohtunut.
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TYYPPINIMI

CHKDSK (CHECK DISK)
Ulkoinen

TARKOITUS
Tutkii annetun levyaseman hakemiston ja tarkistaa sen
ristiriidattomuuden.

SYNTAKSI
CHKDSK [d:]  <tiedoston tunniste> [ /F ]  [ /V]

SELITYS
CHKDSK-ajo tulisi silloin tällöin tehdä jokaiselle levyl-
le. Jos hakemistosta löytyy virheitä, CHKDSK tulostaa
virheilmoitukset ja tilaraportin.

Tilaraportti voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

160256
8192
512

30720
121344

bytes total disk space
bytes in 2 hidden files
bytes in 2 directories
bytes in 8 user files
bytes available on disk

65536 bytes total memory
53152 bytes free

CHKDSK ei korjaa hakemistosta löytyneitä virheitä,
ellei käytetä /F (fix)-valitsinta. /V:n kirjoittaminen
ohjaa CHKDSK:n tulostamaan ilmoitukset ajon aika-
na.

CHKDSKm tulostus on mahdollista ohjata uudelleen
tiedostoon kirjoittamalla

CHKDSK A: >tiedoston nimi.

Virheet lähetetään tiedostoon, jonka nimi on annettu.
/F-valitsimen käyttö ei ole sallittua CHKDSKm tulos-
tuksen uudelleen ohjauksessa.

Seuraavat virheet korjautuvat automaattisesti, jos on
käytetty /F-valitsinta:

Invalid drive specification
(väärä asematunniste)
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Invalid parameter
(väärä parametri)

Invalid sub-dirctory entry
(alihakemistoon tarjottu vääriä tietoja)

Cannot CHDIR to < filename >
Three past this point not processed
(hakemisto ei muutettavissa tiedoston nimeksi,
puuta ei käsitellä tästä pisteestä eteenpäin)

First cluster number is invalid entry truncated
(ensimmäinen ryhmänumero virheellinen,
syöttö katkaistu)

Allocation error, size adjusted
(varausvirhe, koko tarkistettu)

Has invalid cluster, file truncated
(väärä ryhmä, tiedosto katkaistu)

Disk error reading FAT
(levyvirhe tilanvaraustaulukkoa luettaessa)

Disk error writing FAT
(levyvirhe tilanvaraustaulukkoon kirjoitettaessa)

< filename > contains non-contiguous blocks
(<  tiedoston nimi> sisältää muita kuin vierekkäisiä
jaksoja)

All specified file(s) are contiguous
(kaikki annetut tiedostot ovat vierekkäisiä)

Seuraavat CHKDSKm palauttamat virheet on korjatta-
va, vaikka /F-valitsinta olisikin käytetty:

Incorrect DOS version
(väärä DOS-versio)

CHKDSK:ta ei voida ajaa MS-DOS:in versiota 2.0
aiemmilla versioilla.

Insufficientmemory
Processing cannot continue
(Muistitila riittämätön, käsittely ei voi jatkua)

CHKDSKm ajaminen edellyttää lisämuistin hank-
kimista.
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Errors found, F parameter not specified
Corrections will not be written to disk
virheitä löytynyt, F-parametriä ei annettu,
orjuuksia ei kirjoiteta levylle)

On käytettävä /F-valitsinta, mikäli halutaan
CHKDSKm korjaavan virheet.

Invalid current directory
Processing cannot continue
(työhakemisto väärä, käsittely ei voi jatkua)

Järjestelmä on käynnistettävä uudelleen ja
CHKDSK ajettava toistamiseen.

Cannot CHDIR to root
Processing cannot continue
(hakemisto ei muutettavissa kantahakemistoksi,
käsittely ei voi jatkua)

Tarkistettavana oleva levy on huono. Kokeiltava
MS-DOS:in käynnistämistä uudelleen ja sen jäl-
keen elvytettävä levy (RECOVER).

< filename > is cross linked on cluster
( < tiedosto > sotkeentunut)

Tee kopio tietojaksoista, jotka haluat säilyttää, ja
poista sitten sotkeutuneet tiedostot.

X lost clusters found in y chains
Convert lost chains to files (Y/N)?
(X kadonnutta ryhmää löytynyt y-ketjusta,
muunnatko kadonneet ketjut tiedostoiksi (kyllä/ei)?)

Vastattaessa myöntävästi CHKDSK luo hakemisto-
merkinnän ja tiedoston ongelman ratkaisemiseksi
(CHKDSKm luomien tiedostojen nimi on
FILEnnnnnnnn).

CHKDSK tulostaa seuraavaksi:

X bytes disk space freed

(x tavua levytilaa vapautettu)

Jos tähän kehotteeseen vastataan kieltävästi ja
/F-valitsinta ei ole otettu käyttöön, CHKDSK va-
pauttaa ryhmät ja tulostaa:

X bytes disk space would be freed

(x tavua levytilaa vapautettavissa)
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Probable non-DOS disk
Continue (Y/N)?
(todennäköisesti ei-DOS-levy, jätkätkö kyllä/ei?)

Levy, jota käytät, ei ole DOS-levvy. Ilmoita, ha-
luatko CHKDSKm jatkavan käsittelyä.

Insufficient room in root directory
Erase files in root and repeat CHKDSK
(kantahakemistossa liian vähän tilaa, pyyhi kantahake-
miston tiedostot ja toista CHKDSK)

CHKDSK ei voi jatkaa käsittelyä ennen kuin olet
hävittänyt kantahakemistossa olevat tiedostot.

Unrecoverable error in directory
Convert directory to file (Y/N)?
(korjauskelvoton virhe hakemistossa, muunnatko hake-
miston tiedostoksi kyllä/ei?)

Jos vastaat kehotteeseen myöntävästi, CHKDSK
muuntaa huonon hakemiston tiedostoksi. Voit sen
jälkeen korjata hakemiston itse tai tuhota sen.
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NIMI TYYPPI

CLS
Sisäinen

TARKOITUS
Tyhjentää ruudun.

SYNTAKSI
CLS

SELITYS
CLS-komento ohjaa MS-DOS:in lähettämään ANSI-
poistorivin ESC[2J (joka tyhjentää ruudun) päätteelle.
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NIMI TYYPPI

COPY
Sisäinen

TARKOITUS
Kopioi yhden tai useampia tiedostoja joko samalle tai
toiselle levylle. Kopioille voidaan haluttaessa antaa eri
nimet.

SYNTAKSI
COPY < tiedoston tunniste > [tiedoston tunniste]
[reitin nimi] [reitin nimi] [ /V]

SELITYS
Ellei toista tiedostotunnistetta anneta, kopio tulee oletu-
sasemalle ja sillä on sama nimi kuin alkuperäisellä
tiedostolla (ensin mainittu tiedosto). Jos ensimmäinen
tiedosto on oletusasemalla ja toista tiedostoa ei anneta,
COPY-komento kumoutuu. (Tiedostojen kopiointia it-
seensä ei sallita.) MS-DOS tulostaa virheilmoituksen:

File cannot be copied onto itself 0 File(s) copied

(Tiedosto ei kopioitavissa itsensä päälle, 0 tiedostoa
kopioitu)

Kuitenkin, jos kopiointi tapahtuu hakemistosta toiseen,
esim, alihakemistosta juureen, voidaan tiedosto kopioi-
da samalle levylle useampaan kertaan samannimisenä.

Toinen tiedostovaihtoehto voi olla kolmessa muodossa:

1. Jos toinen vaihtoehto on ainoastaan asemamäärite
(d:), alkuperäinen tiedosto kopioidaan alkuperäisine
tiedostonimineen määritetylle asemalle.

2. Jos toinen vaihtoehto on ainoastaan tiedoston nimi,
alkuperäinen tiedosto kopioidaan oletusasemalla ole-
vaan tiedostoon annettuine tiedostonimineen.

3. Jos toinen vaihtoehto on täydellinen tiedostotunnis-
te, alkuperäinen tiedosto kopioidaan oletusasemalla
olevaan tiedostoon annettuine tiedostonimineen.
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/V-valitsin ohjaa MS-DOS:in vahvistamaan, että koh-
delevylle kirjoitetut sektorit ovat oikein. Vaikka COPY-
ajossa syntyykin tallennusvirheitä vain harvoin, tällä
tavoin voidaan varmistaa, että tärkeimmät tiedot on
tallennettu oikein. Valitsimen käyttö aiheuttaa komen-
non toteutumisen hidastumisen, koska MS-DOS:in on
tarkistettava jokainen levylle tallennettu merkintä.

COPY-komento antaa mahdollisuuden myös tiedosto-
jen yhdistämiseen kopioinnin aikana. Yhdistäminen ta-
pahtuu yksinkertaisesti luettelemalla mikä tahansa mää-
rä tiedostoja COPY-komennon jälkeen ”+  ’’-merkillä
erotettuina, esim.

COPY A.XYZ + B.COM + B:C.TXT BIGFILE.CRP

Tämä komento yhdistää tiedostot A.XYZ, B.COM ja
BrC.TXT ja sijoittaa ne oletusaseman tiedostoon
BIGFILE.CRP.

Tiedostoja yhdistettäessä voidaan yhdistelmätiedoston
nimi jättää pois, jos kopiointi tapahtuu eri levylle tai eri
hakemistoon. Tällöin yhdistelmätiedoston nimeksi tulee
ensimmäisenä annetun tiedoston nimi.

Jokereiden avulla voidaan useita tiedostoja yhdistää
yhdeksi tiedostoksi. Esimerkiksi komento:

COPY *.LST COMBIN.PRN

yhdistää kaikki tiedostot, joiden nimen jatke on .LST,
tiedostoksi nimeltä COMBIN.PRN.

Komennolla

COPY *.LST + *.REF *.PRN

yhdistetään jokainen *.LST-jatkeen mukainen tiedosto
vastaavaan .REF-tiedostoon. Lopputuloksena saadaan
tiedosto, jolla on sama nimi, mutta jatke .PRN. Näin
FILE 1. LST yhdistetään FILEl.REFm kanssa
FILEl.PRNrksi, XYZ.LST taas XYZ.REFm kanssa
XYZ.PRN:ksi ja niin edelleen.
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Seuraava COPY-komento yhdistää ensin kaikki
*.LST:n mukaiset tiedostot yhdeksi tiedostoksi. Lisää
siihen sitten kaikki *.REF:in mukaiset tiedostot. Näin
saadulle tiedostolle annetaan nimeksi COMBIN.PRN.

COPY*.LST + *.REF COMBIN.PRN

Älä yhdistä tiedostoja COPY-komennolla tapauksissa,
joissa yhdelläkin lähdetiedostonimellä on sama jatke
kuin muodostettavalla uudella teidostolla. Esimerkiksi
seuraava komento on virheellinen, jos ALL.LST on jo
olemassa:

COPY *.LST ALL.LST

Virhettä ei kuitenkaan havaittaisi niin kauan kuin
ALL.LST:tä ei ole lisätty. Tässä vaiheessa se olisi voitu
jo tuhota.

COPY vertaa lähdetiedoston nimeä kohdetiedoston ni-
meen. Jos ne ovat samat, lähdetiedosto ohitetaan ja
ruudulle tulee virheilmoitus ’’Content of destination lost
before copy”. Sen jälkeen yhdistäminen etenee normaa-
listi. Syntyy mahdollisuus ’’summaustiedostojen” muo-
dostamiseen, kuten seuraavassa esimerkissä:

COPY ALL.LST + *.LST

Tämä komento yhdistää kaikki *.LST-tiedostot, lukuu-
nottamatta ALL.LST:tä itseään, ALL.LST-tiedostoksi.
Komento ei anna virheilmoitusta ja on siten oikea tapa
yhdistää tiedostoja COPY-komennon avulla.
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NIMI TYYPPI

CITY
Sisäinen

TARKOITUS
Tekee mahdolliseksi muuttaa laitetta, jolta annetaan
komentoja (TTY vastaa päätettä).

SYNTAKSI
CTTY /<  laite >

SELITYS
< laite > on laite, jolta annetaan komennot MS-
DOS:ille. Tämä komento on käyttökelpoinen vaihdetta-
essa laitetta, jolla työskennellään. Komento:

CTTY /AUX

siirtää syötön ja tulostuksen senhetkiseltä laitteelta
(päätteeltä) ulkoiselle laitteelle, esimerkiksi kirjoittimel-
le. Komento:

CTTY /CON

siirtää syötön ja tulostuksen takaisin alkuperäiselle
laitteelle (tässä tapauksessa päätteelle). Luettelon
CTTY-komennon kanssa käytettävistä laitenimistä löy-
dät luvusta 3, Lisää tiedostoista, kappaleesta Väärin
nimetyt tiedostot.
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NIMI TYYPPI

DATE
Sisäinen

TARKOITUS
Lisää tai muuttaa järjestelmän päivämäärän. Päivämää-
rä tallennetaan hakemistoon kaikille tiedostoille, joita
luodaan tai muutetaan.

Päivämäärä voidaan vaihtaa päätteeltä tai komentotie-
dostosta. (MS-DOS ei tulosta päivämääräkehotetta käy-
tettäessä AUTOEXEC. BAT-tiedostoa. Tämän vuoksi
DATE-komento kannattaisi sisällyttää siihen.)

SYNTAKSI
DATE [ < mm >-<dd>-<yy>]

SELITYS
Jos kirjoitat komennon DATE, saat vastaukseksi seu-
raavan ilmoituksen:

Current date is Päivä < mm > -<dd> -<yy  >
Enter new date:

Paina < RETURN > -näppäintä, jos et halua muuttaa
annettua päivämäärää.

Voit myös kirjoittaa DATE-komennon jälkeen halu-
amasi päivämäärän:

DATE 3-29-81

Tässä tapauksessa sinun ei tarvitse vastata uutta päivä-
määrää vaativaan Enter new date: -kehotteeseen.

Uusi päivämäärä kirjoitetaan numeroin, kirjaimia ei
hyväksytä. Sallitut vaihtoehdot ovat:

<mm> = 1-12
<dd>  = 1-31
< yy > = 80-99 tai 1980-2099

Kuukausi-, päivä- ja vuosimerkinnät voidaan erottaa
tavuviivoilla (-) tai vinoviivoilla (/).  MS-DOS on ohjel-
moitu vuorokauden vaihtuessa vaihtamaan kuukaudet
ja vuodet oikein riippumatta siitä, onko kuukaudessa
31, 30, 29 vai 28 päivää. MS-DOS ottaa huomioon
myös karkausvuodet.
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Jos ilmoitetut luvut tai erottajat eivät ole oikeita,
DATE tulostaa ilmoituksen:

Invalid date
Enter new date:_

DATE odottaa sen jälkeen, kunnes päivämäärä on
annettu oikein.
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NIMI TYYPPI

DEL (DELETE)
Sisäinen

SYNONYYMI
ERASE

TARKOITUS
Tuhoaa kaikki tiedostot, joiden tunniste on annettu

SYNTAKSI
DEL [tiedoston tunniste] [reitin nimi]

SELITYS
Jos tiedoston tunniste on *.*, ruudulle tulee kysymys
Are you sure?. Näin varmistetaan, haluatko todella
tuhota tiedostosi. Jos annat myöntävän vastauksen
kirjoittamalla kirjaimen Y tai y, kaikki tiedostot tuhou-
tuvat. DELETE-komennon sijasta voidaan käyttää
myös komentoa ERASE.



Komennot — 19

NIMI TYYPPI

DIR (DIRECTORY)
Sisäinen

SYNTAKSI
DIR [tiedoston tunniste] [reitin nimi] [ /P ]  [ /W]

TARKOITUS
Listaa hakemistotiedot.

SELITYS
Pelkällä DIR-komennolla, saadaan listaus kaikista ole-
tusasemalla olevista hakemistomerkinnöistä. Komento
DIR d:, (d: on asematunniste) listaa kaikki ilmoitetun
aseman levyllä olevat merkinnät. Jos kirjoitetaan vain
tiedoston nimi ilman jatketta (DIR tiedoston nimi),
tulostuu listaus kaikista oletusaseman levyllä olevista
annetun tiedostonimen mukaisista tiedostoista. Ilmoit-
tamalla tiedoston tunniste (esim. DIR d:tiedoston
nimi.jatke) listataan kaikki annetun aseman levyllä
olevat tiedostot, joilla on ilmoitettu nimi. Kaikissa
tapauksissa tiedostoista ilmoitetaan niiden koko tavuina
sekä viimeisen muutostapahtuman kellonaika ja päivä-
määrä.

Parametreinä voidaan käyttää jokereita ? ja * (kysy-
mysmerkki ja tähti). DIR-komennon yhteydessä on
käyttäjän kirjoitustyötä helpotettu sillä, että seuraavat
komentoparit tarkoittavat samaa:

KOMENTO VASTINE

DIR DIR *.*
DIR FILENAME DIR FILENAME.*
DIR .EXT DIR *.EXT

Kuitenkin, jos näitä jokereita käytetään reittimäärittely-
jen yhteydessä, ymmärtää MS-DOS kaksi viimeistä
virheellisesti. Jatkeen alkupisteen tulkitaan viittaavan
oletushakemistoon.

DIR-komennon yhteydessä voidaan käyttää kahta valit-
sinta:
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/P (Page Mode) pysäyttää hakemiston tulostuksen, kun
ruutu tulee täyteen. Tulostus jatkuu painamalla mitä
tahansa näppäintä.

/W (Wide Display) tulostaa ainoastaan tiedostojen
nimet ilman muita tiedostotietoja. Tiedostot tulostuvat
rinnakkain, viisi samalle riville.
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NIMI TYYPPI

DISKCOPY
Ulkoinen

TARKOITUS
Kopioi lähdeaseman levyn sisällön määräaseman levyl-
le.

SYNTAKSI
DISKCOPY [d:]  [d:]

SELITYS
Ensimmäinen ilmoitettava parametri on lähdeasema,
toinen määräasema.

Määräaseman levy on pohjustettava ennen DISK-
COPY-komennon käyttöä.

Parametreinä voidaan ilmoittaa joko samat tai erilliset
asemat. Jos ne ovat samat, kopionti suoritetaan yhden
levyaseman avulla. Tällöin saadaan aina kehote oikean
levyn asettamiseksi järjestelmään. DISKCOPY jatkuu
painettaessa mitä tahansa näppäintä.

Kopioinnin jälkeen DISKCOPY kysyy:

Copy complete
Copy another (Y/N)?

Vastatessasi myöntävästi painamalla Y:tä, seuraava ko-
pio tulee alunperin määritetyille asemille sen jälkeen,
kun olet ensin saanut kehotuksen asettaa levyt paikoil-
leen.

COPY-toiminto lopetetaan painamalla näppäintä N.

Huomattavaa:

1. Jos jätät molemmat vaihtoehdot ilmoittamatta, yh-
den aseman kopiointitoimenpide kohdistuu oletusa-
semalle.

2. Jos jätät toisen vaihtoehdon ilmoittamatta, kohde-
asemaksi tulee oletusasema.
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3. Molemmilla levyillä tulee olla yhtä monta fyysistä
sektoria. Sektoreiden tulee lisäksi olla samankokoi-
sia.

4. Jos tiedostoja lisätään ja poistetaan usein, tulee
tiedostojen väliin tyhjää tilaa, koska levytilaa ei
varata peräkkäisesti. Ensiksi varataan aina lähin
vapaana oleva sektori, olipa sen sijainti levyllä mikä
tahansa. Tämä voi alentaa nopeutta, koska tiedoston
hakuun, lukemiseen ja kirjoittamiseen kuluu enem-
män aikaa. Tällaisessa tapauksessa on syytä käyttää
levyn kopioimiseen COPY-komentoa DISKCOPY-
komennon asemasta.

Esimerkiksi:

COPY A: *.* B:

kopioi kaikki aseman A: levyllä olevat tiedostot
aseman B: levylle.

5. Jos DISKCOPY-toiminnon aikana havaitaan levy-
virheitä, MS-DOS tulostaa:

DISK error while reading drive A
Abort, Ignore, Retry?

Tietoja tästä ilmoituksesta on liitteessä B, Levyvir-
heet.
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NIMI TYYPPI

EXE2BIN
Ulkoinen

TARKOITUS
Muuntaa .EXE-tiedostot (toteutettavissa olevat tiedos-
tot) binäärisiksi. Tämän ansiosta säästyy levytilaa ja
ohjelma saadaan ladatuksi nopeammin.

SYNTAKSI
EXE2BIN < tiedoston tunniste > [d:J [<  tiedoston
nimi> [< .  jatke > ] ]

SELITYS
Tästä komennosta on hyötyä vain, jos haluat muuntaa
.EXE-tiedostot binäärisiksi. Tiedoston tunnisteella ni-
metty tiedosto on lähdetiedosto. Jos jatketta ei ole
annettu, on jatkeeksi oletettu .EXE. Lähdetiedosto
muunnetaan .COM-tiedostomuotoon (ohjelman muisti-
kuva) ja sijoitetaan kohdetiedostoon. Jos kohdetiedos-
ton levyasema tai nimi puuttuvat, oletusarvona on
lähdetiedoston asema tai nimi. Kohdetiedoston tyypiksi
oletetaan .BIN, ellei nimen jatketta ilmoiteta. Kuiten-
kin, jos tiedoston nimi jätetään pois käytettäessä reitti-
nimiä, on tuloksen hakemiston niminen tiedosto hake-
miston isäntätiedostossa.

Lähdetiedoston tulee olla linkittäjän toteuttamassa,
muotovaatimukset täyttävässä .EXE-muodossa. Tiedos-
ton pysyvän ohjelmakoodin ja datan täytyy mahtua alle
64K:n tilaan. PINOSEGMENTTIÄ ei saa olla.

Muuntamisessa tulee kyseeseen kaksi mahdollisuutta
sen mukaan, onko .EXE-tiedostossa annettu alkumää-
rittely CS:IP (Code Segment: Instruction Pointer):

1. Jos .EXE-tiedostossa ei CS:IP:tä ole määritelty, on
oletuksena pelkkä binäärimuunnos. Mikäli sege-
menttijärjestelyt ovat tarpeen (so. ohjelma sisältää
ohjeita, jotka edellyttävät segmentin uudelleensijoi-
tusta), sinua kehotetaan antamaan järjestelyarvo.
Tämä arvo on yhtä kuin se absoluuttisegmentti, jolla
ohjelma on määrä ladata. Saatava ohjelma on käyt-
tökelpoinen vain, jos se on ladattu käyttäjäsovelluk-
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sen määrittelemään absoluuttiseen muistiosoittee-
seen. Komentotulkki ei kykene lataamaan ohjelmaa
asianmukaisesti.

2. Jos CS:IP on määritelty arvoon 0000: 100H, olete-
taan, että tiedosto ajetaan .COM-tiedostoksi siten,
että assembler-käsky ORG on asettanut paikkaosoit-
timen arvoon 100H. Tiedoston ensimmäiset 100H
tavua tuhotaan. Segmenttijärjestelyjä ei sallita, kos-
ka .COM-tiedostojen tulee olla vapaasti sijoitettavia,
ts. niiden tulee vastata käsikirjassa Macro Assembler
Manual esitettyjä ehtoja. Kun muunnos on suoritet-
tu, muodostettava tiedosto .COM-jatko-osineen voi-
daan nimetä uudelleen. Tämän jälkeen komentotulk-
ki kykenee lataamaan ja toteuttamaan ohjelman
samalla tavalla kuin MS-DOS-levyllä olevat .COM-
ohjelmat.

Jos CS.TP ei täytä näistä kriteereistä kumpaakaan, tai
jos se täyttää .COM-tiedoston kriteerin, mutta siinä on
segmenttijärjestelyjä, ruudulle tulee seuraava ilmoitus:

File cannot be converted

Tämä ilmoitus tulee myös, jos tiedosto ei täytä muoto-
vaatimuksia.

Jos EXE2BIN havaitsee virheen, ruudulle tulee jokin tai
joitakin seuraavista virheilmoituksista:

File not found
Tiedosto ei ole määritetyllä levyllä.

Insufficient memory
Muistitila on riittämätön EXE2BIN:in ajamiseen.

File creation error
EXE2BIN ei voi luoda kohdetiedostoa. Tarkista
CHKDSK:lla, onko hakemisto täysi vai aiheutuiko
virhe jostain muusta syystä.

Insufficient disk space
Levyllä ei ole riittävästi tilaa uuden tiedoston
luomiseen.
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Fixups needed — base segment (hex)
Lähtötiedostossa (.EXE) on tietoja, jotka osoitta-
vat, että tiedostoon tarvitaan base-segmentti. Mää-
ritä absoluuttinen segmenttiosoite, johon valmis
moduli on määrä sijoittaa.

File cannot be converted
Lähdetiedosto ei ole oikeanmuotoinen.

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

Tässä on kysymys vain varoitusilmoituksesta.



26 — Komennot

NIMI TYYPPI

EXIT
Sisäinen

TARKOITUS
Poistaa kontrollin COMMAND. COM-ohjelmasta (ko-
mentotulkista) ja palauttaa aikaisemmalle tasolle, mikä-
li sellainen on olemassa.

SYNTAKSI
EXIT

SELITYS
Tätä komentoa voidaan käyttää, jos sovellusohjelmaa
ajettaessa halutaan käynnistää MS-DOS-komentotulk-
ki, ja sitten palata ohjelman käsittelyyn. Jos esimerkiksi
haluat katsoa asemalla B: olevaa hakemistoa samanai-
kaisesti kun ajat sovellusohjelmaa, sinun tulee käynnis-
tää komentotulkki kirjoittamalla COMMAND vastauk-
sena oletusaseman kehotteeseen

A>COMMAND

Voit nyt kirjoittaa DIR-komennon ja MS-DOS tulostaa
oletusaseman hakemiston. Kun kirjoitat komennon
EXIT, pääset takaisin aikaisemmalle tasolle (sovellu-
sohjelmaasi).
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NIMI TYYPPI

FIND
Ulkoinen

TARKOITUS
Etsii tiedoston tai tiedostojen tekstistä annetun merkki-
jonon.

SYNTAKSI
FIND [ /V  /C /N]  < merkkijono > [<  tiedoston
nimi... > ]

SELITYS
FIND on muunnin, jonka parametrejä ovat merkkijono
ja tiedostojen nimet. Se tulostaa komentorivillä määri-
tellyistä tiedostoista kaikki rivit, jotka sisältävät anne-
tun merkkijonon.

Ellei tiedostoja ole määritelty, FIND ottaa syöttötiedot
ruudulta ja tulostaa annetun merkkijonon sisältävät
rivit.

FIND-komennon valitsimet ovat:

/V ohjaa FIND:in tulostamaan kaikki rivit,
jotka eivät sisällä annettua merkkijonoa.

/C ohjaa FIND:in kirjoittamaan ainoastaan
niiden rivien määrän, jotka sisältävät vasti-
neen kussakin tiedostossa.

/N antaa kunkin rivin eteen sen suhteellisen
rivinumeron tiedostossa.

Merkkijono tulee erottaa lainausmerkeillä.
Esimerkki:

FIND ’’Hullujen paratiisi” BOOK1.TXT BOOK2.TXT

tulostaa BOOKl.TXT:stä ja BBOOK2.TXT:stä (tässä
järjestyksessä) kaikki rivit, jotka sisältävät merkkijonon
’’Hullujen paratiisi”. Komento:

DIR B: | FIND /V ’’DAT”

ohjaa MS-DOS:in tulostamaan asemalla B: olevan le-
vyn tiedostojen kaikki nimet, jotka eivät sisällä merkki-



28 — Komennot

jonoa DAT. Jos merkkijonoon liittyvät lainausmerkit
jo entuudestaan, lisää alkuun ja loppuun toiset lainaus-
merkit.

Virheisiin FIND vastaa jollakin seuraavista virheilmoi-
tuksista:

Incorrect DOS version
FIND:ia ei voida ajaa MS-DOS:in versioilla, joiden
versiota osoittava luku on pienempi kuin 2.0.

FIND: Invalid number of parameters
Haettavaa merkkijonoa ei ole määritelty FIND-
komentoa annettaessa.

FIND: Syntax error
FIND-komennon yhteydessä annetun merkkijonon
muoto on virheellinen tai haettavaa merkkijonoa ei
määritelty lainkaan.

FIND: File not found < tiedoston nimi>
Annettua tiedoston nimeä ei ole tai FIND ei löydä
sitä.

FIND: Read error in < tiedoston nimi>
Virhe syntyi FIND:in yrittäessä lukea kommennos-
sa ilmoitettua tiedostoa.

FIND: Invalid parameter < parametrin nimi>
Annettua parametriä ei ole olemassa.
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TYYPPINIMI

UlkoinenFORMAT

TARKOITUS
Pohjustaa määritetyn aseman levyn vastaanottamaan
MS-DOS-tiedostoja.

SYNTAKSI
FORMAT [d:] [ /V]  [ /S ]

SELITYS
Tämä komento antaa alkuarvot hakemiston ja tiedos-
ton varaustaulukoille. Ellei asemaa määritetä, ohjelma
antaa virheilmoituksen ’’Drive must be specified”.

/V-valitsin ohjaa FORMATiin pyytämään taltionimen
sen jälkeen, kun levy on pohjustettu.

/S-valitsinta käytettäessä kopioituvat käyttöjärjestel-
män tiedostot pohjustetulle levylle. Tiedostot kopioi-
daan seuraavassa järjestyksessä:

IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
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NIMI TYYPPI

MKDIR Sisäinen

SYNONYYMI
MD

TARKOITUS
Valmistaa uuden hakemiston.

SYNTAKSI
MKDIR < reitin nimi>

SELITYS
Tällä komennolla luodaan hierarkkinen hakemistora-
kenne. Kantahakemistossasi oltaessa voidaan MKDIR-
komennolla luoda alihakemistoja. Komento:

MKDIR \KUKA

luo kantahakemistoon alihakemiston \KUKA. Sen alle
voidaan luoda hakemisto nimeltä JUSSI kirjoittamalla:

MKDIR \KUKA\JUSSI
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NIMI TYYPPI

MORE Ulkoinen

TARKOITUS
Lähettää tulostusta päätteelle yksi ruutu kerrallaan.

SYNTAKSI
MORE

SELITYS
MORE on muunnin, joka lukee vakio syöttölaitteelta
tietoja (esim, päätteeltä annetusta komennosta) ja tulos-
taa tietoa ruudullisen kerrallaan. Kun ruutu on täytty-
nyt, tulee sen alalaitaan tulostuksen jatkumisesta kerto-
va ilmoitus -MORE-.

Painamalla < RETURN > -näppäintä - tai mitä tahansa
näppäintä - tulee uusi ruudullinen tietoja. Prosessi
jatkuu, kunnes kaikki syötetyt tiedot on luettu.

MORE-komento on hyödyllinen, kun halutaan nähdä
pitkä tiedosto yksi ruutu kerrallaan. Komennolla

TYPE MYFILES.COM | MORE

MS-DOS tulostaa tiedoston MYFILES.COM (oletus-
asemalta) yksi ruutu kerrallaan.
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NIMI TYYPPI

PATH Sisäinen

TARKOITUS
Asettaa komentoreitin.

SYNTAKSI
PATH = < reitin nimi> ;<  reitin nimi> . . .

SELITYS
Tämän komennon avulla voidaan MS-DOS:ille kertoa,
mistä hakemistosta ulkoisia komentoja etsitään sen
jälkeen kun MS-DOS on etsinyt työhakemistosta. Ole-
tusasema ei ole reitti.

Jos haluat MS-DOS:in etsivän ulkoisia komentoja
\BIN\KUKA\JUSSI-hakemistostasi, kirjoita:

PATH \BIN\KUKA\JUSSI

MS-DOS etsii ulkoisia komentoja nyt
\BIN\KUKA\JUSSI-hakemistosta, kunnes asetat uu-
den reitin tai lopetat MS-DOS:in käytön.

MS-DOS voidaan ohjata etsimään useampaa kuin yhtä
reittiä ilmoittamalla useita, toisistaan puolipisteillä ero-
tettuja reittejä. Esimerkiksi:

PATH \BIN\KUKA\JUSSI; \BIN\KUKA\SEIJA; \BIN\DEV

ohjaa MS-DOS:in etsimään ulkoisia komentoja yllä
mainittujen reittinimien mukaisista hakemistoista. MS-
DOS etsii nimet PATH-komennossa annetussa järjes-
tyksessä.

PATH-komento ilman parametrejä kirjoittaa sen hetki-
sen reitin. Jos annettu reitti on PATH;, MS-DOS
valitsee NUL-reitin, ts. ulkoisia komentoja etsitään
ainoastaan työhakemistosta.
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NIMI TYYPPI

PRINT Ulkoinen

TARKOITUS
Tulostaa tekstitiedoston rivikirjoittimelle samalla, kun
käsittelet muita MS-DOS-komentoja (tavallisesti puhu-
taan ’’taustakirjoituksesta”). Tulostettavan tiedoston on
oltava työhakemistossa tulostusta aloitettaessa.

SYNTAKSI
PRINT [[tiedoston tunniste] [ /T ]  [ /C]  [ /S]]  . . .

SELITYS
PRINT-komentoa voidaan käyttää vain, jos tietokonee-
seen on liitetty rivikirjoitin. Komentoa käytetään seu-
raavien valitsimien kanssa:

/T TERMINATE: Tämä valitsin poistaa kaikki kir-
joitusvuoroa odottavat tiedostot. Poistoa koske-
va ilmoitus tulostetaan.

/C CANCEL: Tällä valitsimella käynnistetään pe-
ruutus. Edellisen ja kaikkien jäljempänä tule-
vien tiedostojen käsittely keskeytyy kirjoitusjo-
nossa aina siihen saakka kunnes kirjoitetaan /P .

/P  PRINT: Tämä valitsin käynnistää kirjoituksen.
Edellinen ja kaikki jäljempänä tulevat tiedostot
lisätään kirjoitusjonoon aina siihen saakka, kun-
nes käytetään /C-valitsinta.

PRINT ilman vaihtoehtoja tulostaa ruudulle kirjoitus-
jonon sisällön vaikuttamatta itse jonoon.

Esimerkkejä:

PRINT /T tyhjentää k i r jo i tus jonon.

PRINT /T *.ASM tyhjentää kirjoitusjonon ja asettaa
kaikki työhakemiston .ASM-tie-
dostot tulostusjonoon.

PRINT ATEMP1.TST/C A:TEMP2.TST ATEMP3.TST
poistaa mainitut kolme tiedostoa
kirjoitusjonosta.
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PRINT TEMPI .TST /C TEMP2.TST ZP TEMP3.TST
poistaa TEMPl.TSTrn jonosta ja
lisää siihen TEMP2.TST:n ja
TEMP3:TST:n.

Virheen ilmetessä PRINT tulostaa jonkin seuraavista
virheilmoituksista:

Name of list device [PRN:]
Tämä kehote annetaan ajettaessa PRINT ensim-
mäisen kerran. Voit ilmoittaa minkä tahansa sillä
hetkellä käytössä olevan laitteen, jolloin tuosta
laitteesta tulee PRINT:in tulostuslaite. Kuten haka-
sulkujen sisällä on osoitettu, < RETURN > -näp-
päimen painaminen johtaa PRN-laitteen käyttöön.

List output is not assigned to a device
Tämä ilmoitus tulee ruudulle, jos edelliseen kehot-
teeseen annettu vastaus on väärä. Uudet yritykset
antavat saman ilmoituksen niin kauan kunnes an-
nettu laite on hyväksyttävä.

PRINT queue is full
Jonoon mahtuu 10 tiedostoa. Jos siihen yritetään
mahduttaa enemmän kuin 10 tiedostoa, tulee päät-
teeseen yllä mainittu ilmoitus.

PRINT queue is empty
Kirjoitusjonossa ei ole yhtään tiedostoa.

File creation error
Jonoon lisättäville tiedostoille on annettu virheelli-
nen tunniste.

d: XXX. XXX File not found
Jonoon lisättäville tiedostoille on annettu tunniste,
jota yksikään tiedostoista ei vastaa. Virheilmoitus-
ta ei kuitenkaan anneta, jos peruutettavien tiedos-
tojen tunnistetta ei vastaa mikään tiedostoista.

Drive not ready
Tämä ilmoitus tulostuu PRINTrin yrittäessä lukea
levyä, PRINT jatkaa yrittämistä kunnes levy on
luettu. Jokainen muu virhe johtaa työtiedoston
peruuttamiseen. Tällaisessa tapauksessa virheilmoi-
tus tulostuu kirjoittimelle.
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All files canceled
Käytettäessä /T (TERMINATE)-valitsinta tulostuu
kirjoittimelle ilmoitus ’’All files canceled by opera-
tor”. Jos kirjoitettavana oleva tiedosto peruutetaan
/C-valitsimella, tulostuu ilmoitus ’’File canceled by
operator”.
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TYYPPI

Sisäinen

NIMI

PROMPT

TARKOITUS
Muuttaa MS-DOS-komennon kehotetta.

SYNTAKSI
PROMPT [ < kehotus > ]

SELITYS
Tämä komento mahdollistaa MS-DOS-järjestelmäke-
hotteen (esim. A>)  muuttamisen. Ellei tekstiä kirjoite-
ta, kehote tulee oletuskehotteeseen, joka on oletusase-
man määrite. Kehote voidaan antaa erityiskehotteeseen,
kuten aikakehotteeseen, käyttämällä alla mainittuja
merkkejä.

Kehotekomennossa voidaan erityiskehotteiden antami-
seen käyttää seuraavia merkkejä. Kehotekomennossa
tulee jokaisen edessä käyttää dollarin merkkiä ($):

Tällä
merkillä
saat ... tämän kehotteen

$ — $-merkki
t — kellonaika
d — päivämäärä
p — oletusaseman työhakemisto
v — versionumero
n — oletusasema
g — ’>  ’-merkki
1 — ’<  ’-merkki

— CR LR -jono
s — tyhjä väli (vain edessä)
h — peruutus
e — ASCII-koodi TB’ (ESC-merkki)
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Esimerkkejä:

PROMPT $n$g<
antaa normaalin MS-DOS-kehotteen
(A> tai B>) ;

PROMPT Time = $t$_Date = $d
antaa kaksirivisen kehotteen, joka tulostaa:
Time = (sen hetkinen kellonaika)
Date = (sen hetkinen pävämäärä)

Kehotteessa voidaan käyttää myös ANSI ESC-sekvens-
sejä:

PROMPT $e[0;7m$n$g$e[0m
saadaan normaali MS-DOS-kehote invertoi-
dulle pohjalle rivin näytön ollessa muuten
normaali.
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NIMI TYYPPI

RECOVER Ulkoinen

TARKOITUS
Elvyttää tiedoston tai koko levyn niiden sisältäessä
huonoja sektoreita.

SYNTAKSI
RECOVER < tiedoston nimi | d :>

SELITYS
Jos levyllä on huonokuntoinen sektori, voit elvyttää ko.
sektorin sisältävän tiedoston (ilman huonoa kohtaa) tai
koko levyn (jos huono sektori on hakemistossa).

Jos haluat elvyttää jonkin tietyn tiedoston, kirjoita:

RECOVER <tiedoston nimi>

Tämä ohjaa MS-DOS:in lukemaan tiedoston sektori
sektorilta ja hyppäämään huonon sektorin (huonojen
sektoreiden) yli. Kun MS-DOS löytää huonon sektorin
(huonot sektorit), sektori(t) merkitään eikä MS-DOS
enää sijoita tietoja tuohon kohtaan. Tiedoston nimi ja
koko säilyvät ennallaan.

Jos haluat elvyttää levyn, kirjoita:

RECOVER <d :>

missä d:  on elvytettävän levyn sisältävän aseman kir-
jain.

Jos parametriksi annetaan levy, olettaa ohjelma sen
hakemiston tuhoutuneen. Seurauksena nimetään kaikki
tiedostot uudelleen nimillä FILE0001.REC -
FILEnnnn.REC, alihakemistojen tiedostot siirretään
juureen ja tiedostojen koko pyöristetään lähimpään
kilotavuun.

Jos kantahakemistossa ei ole tarpeeksi tilaa,
RECOVER tulostaa ilmoituksen ja tallentaa tiedot yli-
määräisistä tiedostoista tilanvaraustaulukkoon. Uudella
RECOVER-ajolla nämä tiedostot voidaan saada takai-
sin sitten, kun kantahakemistossa on enemmän tilaa.

RECOVER ei ymmärrä reittejä eikä jokereita.
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NIMI TYYPPI

REM (REMARK) Sisäinen

TARKOITUS
Tulostaa kommentit, jotka ovat samalla rivillä komen-
totiedostossa REM-komennon kanssa komentotiedos-
ton toteutuksen aikana. Kommentti rivi voidaan aloit-
taa myös pisteellä.

SYNTAKSI
REM [huomautus]

SELITYS
Huomautuksen yhteydessä ainoat sallitut erottajat ovat
tyhjä väli, sarkain ja pilkku.

Esimerkki:

REM Tämä tiedosto tarkistaa uuden levyn.
REM Tiedoston nimi on NEWDISK.BAT
PAUSE Laita uusi levy asemaan B:
FORMAT B:/S
DIR B:
CHKDSK B:O

) 
UI

 
C

O
 \

) 
■
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NIMI TYYPPI

REN (RENAME) Sisäinen

SYNONYYMI
RENAME

TARKOITUS
Vaihtaa ensimmäisen parametrin arvoksi toisen para-
metrin arvon.

SYNTAKSI
REN < tiedoston nimi> < tiedoston nimi>

SELITYS
Tiedosto on nimettävä uudelleen siten, että se säilyy
samassa hakemistossa kuin se alunperin olikin.

Komennon yhteydessä voidaan käyttää jokereita. Kaik-
ki ensimmäistä tiedostonimeä vastaavat tiedostot nime-
tään uuudelleen. Jos toisessa tiedostonimessä on eri-
koismerkkejä, vastavia merkkikohtia ei muuteta.

Esimerkiksi seuraava komento muuttaa kaikkien jat-
keella .LST varustettujen tiedostojen jatkeiksi .PRN:

REN *.LST *.PRN

Seuraavassa esimerkissä REN nimeää uudelleen asemal-
la B: olevan tiedoston ABODE muotoon ADOBE:

REN B:ABODE ?D?B?

Tiedosto pysyy asemalla B:.

Jos tiedostotunnistetta yritetään muuttaa nimeksi, joka
jo on hakemistossa, tulostuu virheilmoitus ’’Duplicate
file name or file not found”.
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NIMI TYYPPI

RMDIR (REMOVE DIRECTORY)

Sisäinen

SYNONYYMI
RD

TARKOITUS
Poistaa hakemiston hierarkkisesta hakemistorakentees-
ta.

SYNTAKSI
RMDIR < reitin nimi>

SELITYS
Tämä komento poistaa hakemiston, joka on tyhjä
lukuunottamatta merkintöjä . ja . .  .

Jos haluat poistaa hakemiston \BIN\KUKA\ JUSSI,
anna reitille ensin DIR-komento varmistaaksesi, että
hakemisto ei sisällä sellaisia tärkeitä tiedostoja, joiden
et halua tuhoutuvan. Sen jälkeen kirjoita:

RMDIR \BIN\KUKA\JUSSI

Hakemisto on nyt poistettu hakemistorakenteesta.
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NIMI TYYPPI

SET Sisäinen

TARKOITUS
Asettaa merkkijonon arvon toiselle jonolle käytettäväk-
si myöhemmissä ohjelmissa.

SYNTAKSI
SET [<  jono = jono > ]

SELITYS
Tällä komennolla on merkitystä vain, jos halutaan
asettaa arvoja, joita käytetään myöhemmin kirjoitetta-
vissa ohjelmissa. Sovellusohjelma tarkistaa kaikki SET-
komennolla asetetut arvot, kun kirjoitetaan SET-
komento ilman parametrejä. Esimerkiksi SET
TTY = VT52 asettaa TTY-arvoksi VT52, kunnes se
muutetaan uudella SET-komennolla.

SET-komentoa voi käyttää myös komentotiedoston kä-
sittelyssä. Tällä tavoin voit antaa vaihdettaville para-
metreille numeroiden asemasta nimiä. Jos komentotie-
dostosi sisältää käskyn ’’LINK 9/oFILE o”, voit SET-
komenolla antaa tuolle muuttujalle nimen, jota MS-
DOS sitten käyttää. Komento SET FILE = DOMORE
vaihtaa parametrin %FILE% tilalle tiedostonimen
DOMORE. Näin ollen sinun ei ole tarpeen editoida
jokaista komentotiedostoa vaihtaaksesi parametrien ni-
miä. Huomaa, että käyttäessäsi vaihdettavina paramet-
reinä tekstiä (numeroiden sijaan) on nimi päätettävä
prosenttimerkkiin.
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NIMI TYYPPI

SORT Ulkoinen

TARKOITUS
SORT lukee päätteeltä tulevan syötön, lajittelee tiedot
ja kirjoittaa ne ruudulle tai tiedostoihin.

SYNTAKSI
SORT [ /R]  [ /  + n]

SELITYS
SORT-komentoa voidaan käyttää esimerkiksi tiedoston
aakkostukseen tietyn sarakkeen mukaan. Vaihto-ehtoja
valitaan kahdella valitsimella:

/R kääntää lajittelun suunnan, ts. lajittelu ta-
pahtuu Z:sta A:han.

/ + n lajittelee alkaen sarakkeesta n, missä n on
jokin luku. Ellei tätä valitsinta käytetä,
SORT aloittaa lajittelun sarakkeesta 1.

Esimerkkejä:
Tämä komento lukee tiedoston UNSORT.TXT, kään-
tää lajittelun suunnan ja kirjoittaa tulostuksen tiedos-
toon SORT.TXT:

SORT /R < UNSORT.TXT > SORT.TXT

Seuraava komento ohjaa DIR-komennon tulostuksen
SORT-muuntimelle, joka lajittelee hakemistolistauksen
alkaen sarakkeesta 14 (tämä palsta on hakemistolistauk-
sessa se, joka sisältää tiedoston koon) ja lähettää
tulostuksen päätteelle. Komennolla saadaan tulokseksi
hakemisto, joka on lajiteltu tiedoston koon mukaan:

DIR | SORT /+  14

Komento:

DIR | SORT /+  14 | MORE

tekee saman kuin edellisen esimerkin komento paitsi,
että MORE-muunnin antaa mahdollisuuden lukea laji-
tellun hakemiston ruudullinen kerrallaan.
Jos n:lle annetaan arvo, jota ei ole (esim. -140),
lajittelee SORT ne ensimmäisen sarakkeen mukaan.
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TYYPPINIMI

SYS (SYSTEM) Ulkoinen

TARKOITUS
Siirtää MS-DOS-järjestelmätiedostot oletusaseman le-
vyltä merkinnällä d: osoitetun aseman levylle.

SYNTAKSI
SYS <d :>

SELITYS
SYS-komentoa käytetään yleensä silloin, kun järjestel-
mä halutaan saattaa ajantasalle tai kun järjestelmä
halutaan sijoittaa alustetulle, tyhjälle levylle. Asema-
määrite d: on annettava.

Jos IO.SYS ja MSDOS.SYS ovat kohdelevyllä, tulee
niiden käyttää levyllä sama tilamäärä kuin minkä uusi
järjestelmä tarvitsee. Tämä merkitsee sitä, että järjestel-
mätiedostoja ei ole mahdollista siirtää MS. DOS 2.0:n
levyltä MS-DOS 1.25:n levylle. MS-DOS 1.25:n levy on
alustettava uudelleen MS-DOS FORMAT-komennolla
ennen kuin SYS-komento toimii.

Kohdelevyn tulee olla aivan tyhjä tai siinä on jo oltava
järjestelmätiedostot IO.SYS ja MSDOS.SYS.

Siirrettävät tiedostot kopioidaan seuraavassa järjestyk-
sessä:

IO.SYS
MSDOS.SYS

IO.SYS ja MSDOS.SYS ovat kumpikin piilotiedostoja,
jotka eivät tule näkyviin DIR-komennolla.
COMMAND.COM (komentotulkki) on kopioitava
COPY-komennolla, sillä se ei siirry käytettäessä SYS-
komentoa.

Virheen havaitessaan SYS tulostaa jonkin seuraavista
ilmoituksista:

No room for system on destination disk
IO.SYS- ja MSDOS.SYS-tiedostoille ei kohdelevyl-
lä ole tarpeeksi tilaa.
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Incompatible system size
Järjestelmätiedostot IO. SYS ja MSDOS.SYS eivät
vie kohdelevyltä yhtä paljon tilaa minkä uusi jär-
jestelmä.
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NIMI TYYPPI

TIME Sisäinen

TARKOITUS
Tulostaa ja asettaa kellonajan.

SYNTAKSI
TIME [<hh>  [ :<mm>] ]

SELITYS
Jos TIME-komento annetaan ilman muuttujia, tulee
ruudulle seuraava ilmoitus:

Current time is <hh> :<mm>:<ss> .<cc>
Enter new time:

Paina < RETURN > -näppäintä, mikäli et halua muut-
taa ilmoitettua aikaa. TIME-komentoon voidaan myös
liittää uusi aikamääre, esim.

TIME 8:20 .

Uusi aika on annettava numeroilla. Tuntien ja minuut-
tien ilmoittamisessa käytetään lukuja

<hh>  = 00-24
<mm> = 00-59

Tunnit ja minuutit on erotettava kaksoispisteellä. Se-
kunteja (<s s> )  ja sekunnin sadasosia (<cc>)  ei tar-
vitse ilmoittaa.

MS-DOS käyttää uutena aikana annettua aikaa, mikäli
parametrit ja erottajat ovat oikein. Muussa tapaukses-
sa, MS-DOS tulostaa ilmoituksen:

Invalid time
Enter new time:

MS-DOS odottaa sen jälkeen, kunnes aika on kirjoitet-
tu oikein.
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NIMI TYYPPI

TYPE Sisäinen

TARKOITUS
Tulostaa tiedoston sisällön ruudulle.

SYNTAKSI
TYPE < tiedoston tunniste >

SELITYS
Tätä komentoa voidaan käyttää, kun halutaan tutkia
tiedostoa sitä kuitenkaan muuttamatta. (DIR-komen-
nolla saadaan selville tiedoston nimi, ja EDLIN-editoin-
tiohjelmalla voidaan muuttaa tiedoston sisältöä.) Ainoa
muotoilutoiminto, jonka TYPE suorittaa, on sarkain-
ten lisääminen joka kahdeksannen sarakkeen kohdalle.
Huomaa, että binääritiedostojen tulostus tuo ohjaus-
merkit (esim. CONTROL-Z) tietokoneelle. Ohjaus-
merkkeihin lasketaan myös merkinantokello, lomak-
keensyöttö ja ESC-sekvenssit.



48 — Komennot

NIMI TYYPPI

VER Sisäinen

TARKOITUS
Kirjoittaa MS-DOS:in versionumeron.

SYNTAKSI
VER

SELITYS
Kirjoittamalla VER saadaan selville käytettävän MS-
DOS version numero.
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NIMI TYYPPI

VERIFY Sisäinen

TARKOITUS
Määrää, suoritetaanko tallennettavan tekstin tarkistus
vai ei.

SYNTAKSI
VERIFY [ON | OFF]

SELITYS
Tätä komentoa käytetään samaan tarkoitukseen kuin
COPY-komennon /V-valitsinta. MS-DOS voidaan VE-
RIFY-komennolla ohjata varmistamaan, että tiedostot
on kirjoitettu oikein ja että ne ovat eheitä (esim,
sektoreiden osalta). Virheilmoitus tulostuu vain, jos
MS-DOS ei onnistu kirjoittamaan tietoja levylle.

VERIFY ON toimii niin kauan kunnes se muutetaan
ohjelmassa (SET VERIFY -järjestelmäkutsulla) tai kun-
nes MS-DOS:ille annetaan VERIFY OFF -komento.

Kirjoittamalla VERIFY ilman parametrejä saadaan sel-
ville, kummassa asennossa VERIFY on.
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NIMI TYYPPI

VOL (VOLUME) Sisäinen

TARKOITUS
Tulostaa levyn taltionimen, jos sellainen on.

SYNTAKSI
VOL [d:]

SELITYS
Tämä komento kirjoittaa asemalla d: olevan levyn
taltionimen. Ellei asemaa ole annettu, MS-DOS tulostaa
oletusasemalla olevan levyn taltionimen.

Jos levyllä ei ole taltionimeä, VOL tulostaa:

Volume in drive X has no label
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5.3 KOMENTOTIEDOSTOJEN KÄSITTELYKOMEN-
NOT

Seuraavat komennot ovat komentotiedostojen käsittelykomentoja.
Niiden avulla komentotiedostojen käytettävyyttä ja tehoa voidaan
lisätä. Komennot ovat ECHO, FOR, GOTO, IF ja SHIFT.

Ellet aio käyttää komentotiedostoja, ei sinun tarvitse lukea tätä
kappaletta.

NIMI TYYPPI

ECHO Sisäinen

TARKOITUS
Käynnistää ja kytkee pois kaikutoiminnon.

SYNTAKSI
ECHO [ON | OFF | ilmoitus]

SELITYS
Normaalisti komentotiedoston komennot tulostetaan
(’’heijastetaan”) päätteelle, kun komentotulkki on käsi-
tellyt ne. ECHO OFF kytkee pois tämän toiminnon.
ECHO ON kytkee toiminnon päälle.

Ellei ON tai OFF-valitsinta ole käytetty, tulostuu voi-
massa oleva asetus.

BATCH-tiedoston loppuessa annetaan kaiun arvoksi
automaattisesti ECHO ON.
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NIMI TYYPPI

FOR Sisäinen

TARKOITUS
Laajennuskomento, jota käytetään komentotiedoston
käsittelyssä ja keskustelevassa tiedostokäsittelyssä.

SYNTAKSI
FOR %%<c>  IN < aseta > DO < komento > - ko-
mentotiedostojen käsittelyssä
FOR a/o<c>  IN < aseta > DO < komento > - keskus-
televassa käsittelyssä

SELITYS
<c>  voi olla mikä tahansa merkki paitsi 0, 1, 2, 3, . . . ,
9. Täten vältetään sekaannukset komentotiedostopara-
metrien QZoO- 09 kanssa.

< asetus > on (#<  tapaus > *#)

Muuttuja (Vo (7o<c> asetetaan peräkkäin osan < ase-
tus > jokaiselle jäsenelle. Sen jälkeen käsitellään < ko-
mento > .  Jos osan < asetus > jäsen on lauseke, joka
sisältää yleistävän tiedostoviittauksen * ja/tai ?,  niin
muuttuja asetetaan levyn jokaiselle vastaavalle kuviolle.
Tässä tapauksessa voi asetuksessa olla vain yksi tällai-
nen < tapaus > ,  muita tapauksia ei huomioda.

Esimerkkejä:

FOR %%f IN (*.ASM ) DO MASM %%f;

FOR °/o°/of IN (FOO BAR BLECH) DO REM %%f

’%%’ tarvitaan, jotta komentotiedostoparametrin (%0-
?7o9) käsittelyn jälkeen jäljelle jää yksi Jos olisi
vain yksi ’%f’, komentotiedoston parametritulkki ohjai-
si , (7o’-osan etsimään osaa ’f’. Tulkki katsoisi osan ’%f’
virheeksi (huono parametriviite) ja poistaisi sen. Tällöin
komento FOR ei lainkaan näkisi sitä. Jos FOR ei ole
komentotiedosto, käytetään vain yhtä ’-merkkiä.
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TYYPPINIMI

GOTO Sisäinen

TARKOITUS
Komennon laajennus, jota käytetään komentotiedosto-
jen käsittelyssä.

SYNTAKSI
GOTO <n imi>

SELITYS
GOTO aiheuttaa siirtymisen nimeä vastaavalle riville
ohjelmaa suoritettaessa. Ellei nimeä ole annettu, sen
hetkinen komentotiedosto päättyy.

Esimerkki:

:foo
REM looping...
GOTO foo

tuottaa päättymättömän ilmoitusjonon:

REM looping....

Rivin aloittaminen komentotiedostossa kaksoispisteellä
(:) aiheuttaa sen, että komentotiedoston käsittelyssä rivi
jätetään huomiotta. GOTO:a seuraavat merkit määrit-
tävät nimiön, mutta toimenpidettä voidaan käyttää
myös huomautusrivien lisäämiseen.
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NIMI TYYPPI

IF Sisäinen

TARKOITUS
Komentotiedostojen käsittelyssä käytetty komennon
laajennus.

SYNTAKSI
IF < ehto > < komento >

SELITYS
Parametri <eh to>  on jokin seuraavista:

ERRORLEVEL < luku>
Tosi, jos ja vain jos COMMAND:in suorittamalla
edellisellä ohjelmalla oli poistumiskoodi < luku>
tai korkeampi luku.

< jono l>  ==  < jono2>
Tosi, jos ja vain jos < jono l>  ja < jono2>  ovat
identtisiä parametrin lisäyksen jälkeen. Jonoissa ei
saa olla sisäisiä erottajia.

EXIST < tiedoston nimi>
Tosi, jos ja vain jos < tiedoston nimi> on olemas-
sa.

NOT <eh to>
Tosi, jos ja vain jos <eh to>  on väärä.

IF-lause sallii komentojen ehdollisen toteuttamisen.
Kun <eh to>  on tosi, < komento > toteutetaan. Muus-
sa tapauksessa < komento > jätetään huomiotta.

Esimerkkejä:

IF NOT EXIST \TMP\FOO ECHO Ei löydä tiedostoa

IF NOT ERRORLEVEL 3 LINK $1,,;
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NIMI TYYPPI

PAUSE Sisäinen

TARKOITUS
Keskeyttää komentotiedoston toteutuksen.

SYNTAKSI
PAUSE [huomautus]

SELITYS
Komentotiedoston toteutuksen aikana saattaa esiintyä
tarvetta vaihtaa levyjä tai suorittaa jokin muu toimenpi-
de. PAUSE keskeyttää suorituksen, kunnes painetaan
mitä tahansa näppäintä lukuunottamatta näppäintä
<CONTROL-C>.

Komentotulkin kohdatessa PAUSE-komennon ruudulle
tulee teksti:

Strike a key when ready...

Jos painat <CONTROL-C> -näppäintä, saat uuden
kehotteen:

Abort batch job (Y/N)?

Jos vastaat myöntävästi näppäimellä Y, komentotiedos-
ton loppuerän suoritus keskeytyy ja ohjaus palaa käyt-
töjärjestelmän komentotasolle. Komentoa PAUSE voi-
daan siten käyttää komentotiedoston jaksottamiseen.
Tämän ansiosta on mahdollista päättää komentotiedos-
to välivaiheeseen.

Huomautus on valinnainen ja se voidaan antaa samalle
riville kuin PAUSE. Haluat ehkä myös antaa komento-
tiedoston käyttäjälle jonkin selventävän ilmoituksen,
kun komentotiedoston käsittely keskeytyy. Haluat ken-
ties vaihtaa levyn. Tällaisissa tapauksissa voidaan antaa
kehote, joka tulee ruudulle ennen ’’Strike a key”-ilmoi-
tusta.
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TYYPPI

Sisäinen

NIMI

SHIFT

TARKOITUS
Antaa mahdollisuuden vaihtaa komentotiedostojen kä-
sittelyssä useampaa kuin kymmentä parametriä.

SYNTAKSI
SHIFT

SELITYS
Komentotiedostot eivät yleensä käsittele useampaa kuin
kymmentä parametriä (%0-%9). Yli kymmenen para-
metrin ollessa kyseessä käytetään komentorivin para-
metrien muuttamiseen SHIFT-komentoa. Esimerkiksi:

jos <7oO - ”foo”
%1 = ”bar”
<7o2 - ’’name”
%3 = %9 ovat tyhjiä

niin SHIFT antaa tulokseksi:

<7oO = ’’bar”
QZol = ’’name”

02... %9  ovat tyhjiä

Jos komentorivillä on enemmän kuin 10 parametriä,
kymmenennen (97o9) jälkeen tulevat siirretään yksi ker-
rallaan peräkkäisillä siirroilla %9:n sisään. Tämä ei
kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan on tehtävä
esim, silmukka, jonka sisällä on SHIFT.
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2 - Näppäimet

6.1 MS-DOS-ERIKOISEDITOINTINÄPPÄIMET

Erikoiseditointinäppäimet ansaitsevat erityistä huomiota, koska ne
käsittelevät komentosyöttöjä eri tavalla kuin useimmat käyttöjärjestel-
mät. Samojen näppäinten toistuva painelu ei ole tarpeen, koska
viimeinen komentorivi sijoitetaan automaattisesti erityiselle muistialu-
eelle, josta käytetään nimitystä komentopuskuri.
Käyttämällä komentopuskuria ja erikoiseditointinäppäimiä voidaan
hyödyntää seuraavia MS-DOS:in ominaisuuksia:

1. Komentorivi voidaan toistaa välittömästi painamalla kahta
näppäintä.

2. Komentoriville tehty virhe voidaan korjata ja yrittää uudelleen
komennon suorittamista tarvitsematta kirjoittaa uudelleen ko-
ko komentoriviä.

3. Komentoriviä, joka on samankaltainen kuin edellinen komen-
torivi, voidaan helposti muokata editointinäppäinten avulla.

Komentorivin ja -puskurin suhde on esitetty kuvassa 8.

Käyttäjät Syöttö

Komentorivi Komentopuskurit

COMMAND.COM

Kuva 8. Komentorivi ja -puskuri
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Kuten kuvasta 8 havaitaan, käyttäjä kirjoittaa MS-DOS:in komennon
komentoriville. Painettaessa < RETURN > -näppäintä, komento siir-
tyy automaattisesti komentotulkille (COMMAND.COM) suoritusta
varten. Komennon kaksoiskappale lähetetään samanaikaisesti komen-
topuskuriin. Komento voidaan nyt palauttaa tai muotoilla sitä MS-
DOSrin erikoiseditointinäppäimillä.

Täydellinen luettelo erikoiseditointinäppäimistä on esitetty taulukossa
6.1. Näppäimet on selostettu tarkemmin luvussa 7, Rivieditori (ED-
LIN), missä kerrotaan näppäinten käytöstä tekstitiedostojen toimitta-
misessa.

Taulukko 6.1 Erikoiseditointitoiminnot

Näppäin Editointitoiminto

<COPY1> F1 Kopioi yhden merkin komentopuskurista ko-
mentoriville

<COPYUP> F2 Kopioi merkit komentopuskurista määritet-
tyyn merkkiin asti ja sijoittaa nämä merkit ko-
mentoriville

<COPYALL> F6 Kopioi komentopuskurin jäljellä olevat merkit
komentoriville

<SKIP1> F3 Ohittaa (jättää kopioimatta) komentopuskuris-
sa olevan merkin

<SKIPUP> F4 Ohittaa (jättää kopioimatta) komentopuskuris-
sa olevat merkit määritettyyn merkkiin asti

<VOID> F7 Peruuttaa annetun syötteen; jättää komento-
puskurin entiselleen

< INSERT > F5 Asettaa/poistaa tilan, jossa tekstiin voidaan
lisätä merkkejä

< NEWLINE > F8 Tekee uudesta rivistä uuden komentopuskurin

<CONTROL-Z> Asettaa uuteen komentopuskuriin CONTROL-Z
(1AH) -tiedoston loppumerkin
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Esimerkkejä:

Komennolla:

DIR PROG.COM

MS-DOS tuo ruudulle tiedot tiedostosta PROG.COM. Komentorivi
talletetaan myös komentopuskuriin. Komento toistetaan painamalla
näppäimiä <F6>  ja < RETURN > .

Toistettava komento tulostuu ruudulle kirjoitettaessa:

<F6>DIR PROG.COM < RETURN >

Huomaa, että <F6>  -näppäimen painaminen aiheuttaa komentopus-
kurin sisällön kopioitumisen komentoriville. < RETURN > -näppäi-
men painaminen taas lähettää komentorivin komentotulkille suoritusta
varten.

Jos halutaan ruudulle tietoja tiedostosta nimeltä PROG.ASM, voidaan
käyttää komentopuskurin sisältöä ja kirjoittaa:

<F2>

Kun kirjoitetaan <F6>C,  kopioituvat kaikki merkit komentopusku-
rista komentoriville C:hen saakka, C pois luettuna. MS-DOS tulostaa

DIR PROG._

Alaviiva osoittaa kohdistimen sjainnin. Kirjoittamalla sitten:

.ASM

saadaan tulokseksi:

DIR PROG.ASM_

Komentorivi DIR PROG.ASM on nyt komentopuskurissa ja valmis
lähetettäväksi komentotulkille suoritusta varten. Lähettäminen tapah-
tuu painamalla < RETURN > -näppäintä.

Ajatellaan nyt, että haluat toteuttaa seur aavan komennon:

TYPE PROG.ASM
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Kirjoita:

TYPE < F 5 > < F6 > < RETURN >

Huomaa, että kirjoittamasi merkit tulevat suoraan komentoriville ja
vastaavien komentopuskurissa olevien merkkien päälle. Tämä auto-
maattinen korvaustoiminto kytkeytyy pois päältä, kun painat <F5>-
näppäintä. Kirjaimet TYPE tulevat silloin komentopuskurissa kirjai-
mien DIR tilalle. Tyhjän välin lisäämiseksi TYPE.n ja PROG.ASMm
väliin painoit ensin <F5  > -näppäintä ja sitten välilyöntinäppäintä.
Komentopuskurin loppuosan kopioimiseksi komentoriville painoit lo-
puksi <F6>  -näppäintä ja sitten < RETURN > -näppäintä. MS-DOS
on näin käsitellyt komennon TYPE PROG. ASM ja komentopuskurik-
si on tullut TYPE PROG.ASM.

TYPE:n kirjoittaminen väärin muotoon BYTE olisi merkinnyt komen-
tovirhettä. Koko komennon poistamisen sijaan voidaan säästää väärin-
kirjoitettu rivi ennen kuin painetaan < RETURN > -näppäintä luomal-
la < NEWLINE > -näppäimellä uusi komentopuskuri:

BYTE PROG.ASM <F8>

Tämä virheellinen komento voidaan korjata kirjoittamalla:

T<F1>P<F6>

<F1  > -näppäin kopioi vain yhden merkin komentopuskurista komen-
toriville. Saatava komento on juuri se komento, johon pyrittiin:

TYPE PROG.ASM

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää samaa BYTE PROG.ASM -muodon
sisältävää komentopuskuria ja sitten käyttää saman tuloksen saamisek-
si <F3>-  ja <F5>  -näppäimiä:

<F3>  <F3>  <F1>  <F5>YP<F6>
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Vaikutusta komentoriviin kirjoituksen edetessä voidaan valaista tar-
kastelemalla vasemman sarakkeen näppäimiä ja niiden vaikutusta
oikeanpuoleisen sarakkeen komentoriviin:

<F3> — Ohittaa komentopuskurin 1. mer-
kin

<F3> — Ohittaa komentopuskurin 2. mer-
kin

<F1> T Kopioi komentopuskurin 3. merkin
<F5>YP TYP Lisää väliin kaksi merkkiä
<F6> TYPE PROG. ASM Kopioi komentopuskurin jäljellä

olevan osan

Huomaa, että <F3>  ei vaikuta komentoriviin. Sen sijaan se vaikuttaa
komentopuskuriin poistamalla ensimmäisen merkin. Myös <F4>
poistaa komentopuskurin merkkejä. Poisto tapahtuu annettuun merk-
kiin asti, kyseinen merkki pois lukien.

Esitellyt erikoiseditointinäppäimet voivat lisätä työtehoa. Seuraavassa
kappaleessa kerrotaan ohjausmerkkitoiminnoista, jotka niin ikään
voivat olla hyödyksi komentoja kirjoitettaessa.
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6.2 OHJAUSMERKKITOIMINNOT

Ohjausmerkkitoiminto on toiminto, joka vaikuttaa komentoriviin.
Olet jo perehtynyt <CONTROL-C>- ja < CONTROL-S > -toimintoi-
hin. Muista ohjausmerkkitoiminnoista kerrotaan seuraavassa.

Ohjausmerkkiä, esim. <CONTROL-C> :tä, kirjoitettaessa on CTRL-
näppäintä pidettävä alhaalla ja sen jälkeen painettava C-näppäintä.

Taulukko 6.2 Ohjausmerkkitoiminnot

Ohjausmerkki Toiminto

<CONTROL-N> Lopettaa kirjoitintulostuksen kaiutuksen

<CONTROL-C> Keskeyttää nykyisen komennon

<CONTROL-H> Poistaa komentoriviltä viimeisen merkin ja
pyyhkii merkin ruudulta

< CONTROL- J> Lisää fyysisen rivinloppumerkin, mutta ei tyh-
jennä komentoriviä. Loogisen rivin jatkaminen
yli ruudun fyysisten rajojen tapahtuu I -näp-
päimellä.

<CONTROL-P> Kaiuttaa päätetulostuksen rivikirjoittimelle

< CONTROL-S > Keskeyttää ruudulle tulevan tulostuksen. Tu-
lostus jatkuu painamalla mitä tahansa näp-
päintä.

<CONTROL-X> Hylkää nykyisen komentorivin, tulostaa sen
tilalle Ö:n sekä siirtyy seuraavalle komentori-
ville. Komentopuskuri ei muutu.
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7.1 JOHDANTO

Tässä luvussa perehdytään rivieditoriohjelma EDLINrin käyttöön.
EDLINriä käytetään tiedostojen luomisessa, muuttamisessa ja tulosta-
misessa, riippumatta siitä, ovatko tiedostot lähdeohjelma- vai tekstitie-
dostoja.

EDLINriä voidaan käyttää

Uusien lähdetiedostojen luomiseen ja tallentamiseen;

Jo olemassa olevien tiedostojen päivittämiseen ja päivitettyjen sekä
alkuperäisten tiedostojen tallettamiseen;

Rivien poistamiseen, korjaamiseen, lisäämiseen ja tulostamiseen;

Tekstin hakemiseen, poistamiseen tai vaihtamiseen yhdeltä tai useam-
malta riviltä.

EDLINrin avulla luodussa tai toimitetuissa tiedostoissa oleva teksti
jakautuu riveihin, joista kukin on enintään 253 merkin pituinen.
EDLIN muodostaa ja tulostaa rivinumerot editointiprosessin aikana,
mutta talletettuun tiedostoon ne eivät tule.

Rivejä lisättäessä kaikkien lisättyä tekstiä seuraavien rivien numerot
kasvavat automaattisesti lisättyjen rivien määrällä. Vastaava vähennys
tapahtuu rivejä poistettaessa. Tästä seuraa, että rivien numerointi
tiedostossa on aina juokseva.
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7.2 EDLIN:IN KÄYNNISTÄMINEN

EDLIN käynnistetään kirjoittamalla

EDLIN < tiedoston tunniste >

Uutta tiedostoa luotaessa tulee tunnisteena käyttää haluttua tiedostoni-
meä. Jos EDLIN ei löydä tiedostoa levyltä, se luo uuden tiedoston,
jonka nimeksi tulee määritetty tunniste. Ruudulle tulee seuraava
ilmoitus ja kehote:

New file

Huomaa, että EDLIN:in kehotteena käytetään tähteä (*).

Nyt voidaan kirjoittaa tekstirivejä uuteen tiedostoon. Tekstin lisäämi-
nen aloitetaan komennolla I (Insert). Komennosta kerrotaan lisää
myöhemmin tässä luvussa.

Jos halutaan muuttaa jo olemassa olevaa tiedostoa, tunnisteen tulee
vastata kyseisen tiedoston nimeä. Kun EDLIN löytää annetulta tai
oletusasemalta ilmoitetun tiedoston, se ladataan muistiin. Jos tiedosto
on ladattavissa kokonaisena, EDLIN antaa ruudulle seuraavan ilmoi-
tuksen:

End of input file

Tämän jälkeen voidaan tiedostoa korjata käyttämällä EDLIN:in
editointikomentoja.
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Jos tiedosto on liian laaja ladattavaksi muistiin, EDLIN lataa rivejä
kunnes muistikapasiteetistä on käytetty 3/4 osaa. Tämän jälkeen
ruudulle tulee *-kehote ja tiedoston muistissa olevaa osaa voidaan
editoida.

Jotta tiedoston jäljellä oleva osa voitaisiin editoida, on muistitilan
vapauttamiseksi joitakin jo toimitettuja rivejä talletettava levylle.
Toimenpide on selostettu tämän luvun kohdissa, jotka käsittelevät
Write- ja Append-komentoja.

Editoinnin päätteeksi voidaan alkuperäinen ja päivitetty tiedosto
tallentaa käyttämällä End-komentoa. End-komento on selostettu tä-
män luvun kappaleessa EDLIN-komennot. Alkuperäinen tiedosto
nimetään uudelleen käyttäen jatketta .BAK. Uuden tiedoston nimi ja
jatke tulevat EDLIN-komennossa annetun mukaisiksi. Alkuperäinen
.BAK-tiedosto säilytetään kunnes editointi on päättynyt tai kunnes
editori (EDLIN) tarvitsee levytilaa.

Älä yritä editoida tiedostoa, jonka nimen jatke on .BAK, koska
EDLIN pitää jokaista .BAK-tiedostoa kaksoiskappaleena. Jos välttä-
mättä haluat korjata tällaista tiedostoa, anna tiedoston nimelle uusi
jatke (käyttämällä luvussa 5 esiteltyä MS-DOS RENAME -komentoa),
käynnistä EDLIN ja ilmoita uusi tiedostotunniste.

7.3 ERIKOISEDITOINTINÄPPÄIMET

Luvussa 6 puheena olleita erikoiseditointinäppäimiä ja komentopusku-
ria voidaan käyttää tekstitiedostojen korjailuun. Nämä näppäimet
esitellään tässä kappaleessa yksityiskohtaisesti.

Komennot, koodit ja toiminnot on esitetty tiivistelmänä taulukossa
7.1. Taulukkoa seuraavilla sivuilla on selostettu erikoiseditointinäp-
päinten toimintaa.
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Taulukko 7.1 Erikoiseditointinäppäimet

Näppäin Tehtävä

<COPY1> F1 Kopioi yhden merkin komentopuskurista
uudelle riville.

<COPYUP> F2 Kopioi kaikki merkit komentopuskurista
komentoriville määritettyyn merkkiin asti.

<COPYALL> F6 Kopioi komentopuskurin jäljellä olevat
merkit ruudulle.

<SKIP1> F3 Jättää kopioimatta (ohittaa) yhden merkin.

<SKIPUP> F4 Jättää kopioimatta (ohittaa) komentopus-
kurissa olevat merkit määritettyyn merkkiin
asti.

<VOID> F7 Peruuttaa käsiteltävän syötteen; jättää ko-
mentopuskurin ennalleen.

< INSERT > F5 Asettaa/poistaa lisäystilan.

< NEWLINE > F8 Tekee uudesta rivistä uuden komentopusku-
rin.

<CONTROL-Z> Asettaa uuteen komentopuskuriin CONTROL-
Z (1AH) -tiedoston loppu merkin.
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NÄPPÄIN
<F1>

TARKOITUS
Kopioi yhden merkin komentopuskurista komentorivil-
le.

SELITYS
Painamalla <F1  > -näppäintä saadaan yksi merkki ko-
pioitumaan komentopuskurista komentoriville. Kun
näppäintä painetaan, yksi merkki lisätään komentorivil-
le ja lisäystila kytkeytyy automaattisesti pois.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1:*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
Painettaessa <F1  > -näppäintä kopioituu ensimmäinen
merkki (T) ylemmältä riviltä alemmalle:

l:*Tämä on esimerkki.
<F1>  1 :*T_

Joka kerta, kun <F1  > -näppäintä painetaan, ilmestyy
yksi uusi merkki:

<F1>  l :*Tä_
<F1>  l:*Täm
<F1>  l:*Tämä
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NÄPPÄIN
<F2>

TARKOITUS
Kopioi merkit määritettyyn merkkiin asti.

SELITYS
Kun < F2 > -näppäintä painetaan, kopioituvat kaikki
merkit komentopuskurista komentoriville aina määritet-
tyyn merkkiin asti. Tämä merkki on kirjoitettu heti
<F2>  -näppäimen painamisen jälkeen. Merkki ei kopi-
oidu eikä tulostu ruuudulle. <F2>  -näppäimen paina-
minen ohjaa kohdistimen komennossa määritetyn mer-
kin kohdalle. Kopiointia ei tapahdu, jos merkkiä ei ole
komentopuskurissa. Myös <F2>  -näppäimen painami-
nen kytkee lisäystilan automaattisesti pois.

Esimerkki:

l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
< F2 > -näppäimen painaminen aiheutta merkkien kopi-
oitumisen aina siihen merkkiin asti, jota on painettu
heti < F2 > -näppäimen jälkeen.

I:*Tämä on esimerkki.
<F2>k  l:*Tämä on esimer
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NÄPPÄIN
<F6>

TARKOITUS
Kopioi komentopuskurin komentoriville.

SELITYS
<F6>  -näppäintä painettaessa kopioituvat kaikki ko-
mentopuskurissa jäljellä olevat merkit komentoriville.
Rivin loppuosa tulee näkyviin ja kohdistin asettuu rivin
viimeisen merkin perään, olipa kohdistimen sijainti
<F6>  -näppäintä painettaessa mikä tahansa.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
<F6>  -näppäin kopioi kaikki merkit komentopuskuris-
ta (ylempi rivi) riville, jolla kohdistin on (alempi rivi):

l:*Tämä on esimerkki, (komentopuskuri)
<F6>  l:*Tämä on esimerkki. (komentorivi)

Lisäystila kytkeytyy automaattisesti pois.
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NÄPPÄIN
<F3>

TARKOITUS
Ohittaa yhden komentopuskurissa olevan merkin.

SELITYS
< F3 > -näppäintä painamalla ohitetaan yksi komento-
puskurissa oleva merkki. Joka kerta painettaessa
< F3 > -näppäintä, jää yksi merkki kopioitumatta ko-
mentopuskurista. Toiminnaltaan <F3>  vastaa pitkälle
kopiontikomentoa <F1> .  Nyt vain merkki ohitetaan
sen sijaan, että se kopioitaisiin.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
2 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
<F3>  -näppäin ohittaa ensimmäisen merkin (T).

l:*Tämä on esimerkki.
<F3>  1 :*_

Kohdistimen sijainti ei muutu, vaikutus kohdistuu vain
komentopuskuriin. Se, kuinka paljon riviä on jätetty
kopioimatta, nähdään painamalla <F6>  -näppäintä,
joka siirtää kohdistimen rivin viimeisen merkin taakse.

l:*Tämä on esimerkki.
<F3>  1 :*_
<F6>  l:*ämä on esimerkki.
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NÄPPÄIN
<F4>

TARKOITUS
Ohittaa komentopuskurissa olevat merkit määritettyyn
merkkiin asti.

SELITYS
< F4 > -näppäintä painamalla jäävät kaikki komento-
puskurissa olevat merkit kopioitumatta määritettyyn
merkkiin asti. Merkki ei kopioidu eikä tulostu ruudulla.
Tilanne säilyy ennallaan, ellei komentopuskuri sisällä
määritettyä merkkiä. Toiminnaltaan <F4>  vastaa pit-
källe <F2>:s ta .  Nyt vain komentopuskurissa olevat
merkit ohitetaan määritettyyn merkkiin asti sen sijaan,
että ne kopioitaisiin.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
<F4>  -näppäin jättää kopioimatta kaikki komentopus-
kurissa olevat merkit aina siihen merkkiin saakka,
jonka näppäintä on painettu <F4>  -näppäimen jäl-
keen:

l:*Tämä on esimerkki.
<F4>k  1 :*_

Kohdistimen sijainti ei muutu. Se, kuinka paljon rivistä
on jätetty kopioimatta, nähdään painamalla <F6>-
näppäintä, joka kopioi komentopuskurin jäljellä olevat
merkit. Tällöin kohdistin siirtyy rivin viimeisen merkin
taakse.

l:*Tämä on esimerkki.
<F4>k  1 :*_
<F6>  l:*kki.
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NÄPPÄIN
<F7>

TARKOITUS
Peruuttaa syötteen ja tyhjentää komentorivin.

SELITYS
< F7 > -näppäimen painaminen tyhjentää komentorivin,
mutta jättää komentopuskurin ennalleen. <F7>  kir-
joittaa myös taaksepäin kallistetun vinoviivan (suoma-
laisessa versiossa Ö:n) peruutetulle riville, siirtää kirjoi-
tuspään komentorivin alkuun, ja kytkee lisäystilan pois
päältä. Kohdistin asettuu komentorivin alkuun. <F6>
näppäintä painamalla komentopuskurissa oleva rivi tu-
lee näkyviin sellaisena kuin se oli ennen < F7 > -näppäi-
men painamista.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin on editoinnin alkaessa rivin alussa. Oletetaan
nyt, että rivi halutaan muuttaa muotoon ’’Esimerkki”:

l:*Tämä on esimerkki.
l:*Esimerkki.

Haluttaessa peruuttaa juuri kirjoitettu rivi (Esimerkki.)
ja pitää entinen rivi (Tämä on esimerkki.), painetaan
<F7>  -näppäintä. Huomaa, että Esimerkki -riville il-
mestyy ’\’ merkiksi siitä, että rivi on peruutettu.

l:*Tämä on esimerkki.
<F7>  l:*Esimerkki.\

1 :_

Jos halutaan pitää alkuperäinen rivi tai suorittaa mitä
tahansa muita korjailutoimintoja, painetaan < RE-
TURN > -näppäintä. Painettaessa <F6>  -näppäintä, al-
kuperäinen komentopuskuri kopioituu komentoriville:

<F6>  1: Tämä on esimerkki.
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NÄPPÄIN
<F5>

TARKOITUS
Asettaa/poistaa lisäystilan.

SELITYS
<F5>  -näppäimen painaminen ohjaa EDLINhn asetta-
maan tai poistamaan lisäystilan. Kohdistimen sijainti
komentopuskurissa ei muutu. Merkkejä lisättäessä koh-
distin siirtyy. Kuitenkin, kun merkkien lisääminen on
lopetettu, kohdistin on saman merkin kohdalla, jossa se
oli ennen merkkien lisäämistäkin. Merkkejä lisätään siis
sen merkin eteen, johon kohdistin osoittaa.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
Oletetaan nyt, että painetaan näppäimiä <F2>  ja e:

l:*Tämä on esimerkki.
<F2>e  l:*Tämä on

Nyt painetaan <F5>  -näppäintä ja lisätään merkit
’’editointi” ja tyhjä väli:

l:*Tämä on esimerkki.
<F2>e  l:*Tämä on
<F5>  editointi l:*Tämä on editointi

Painettaessa <F6>  -näppäintä, komentopuskurin lop-
puosa kopioituu riville:

l:*Tämä on editointi
<F6>l :*Tämä  on editointi esimerkki.

Jos painettaisiin < RETURN > -näppäintä, komento-
puskurissa jäljellä oleva osa katkeaisi ja komentorivi
päättyisi lisäyksen loppuun:

< F 5 > editointi < RETURN >
l:*Tämä on editointi

Lisäystila poistetaan painamalla uudelleen <F5>  -näp-
päintä.
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NÄPPÄIN
<F8>

TARKOITUS
Luo uuden komentopuskurin.

SELITYS
<F8>  -näppäin kopioi käsiteltävän komentorivin ko-
mentopuskuriin. Samalla vanhan komentopuskurin si-
sältö tuhoutuu. <F8>  -näppäin tulostaa ” q ’’-merkin
(’’kissanhäntä”), siirtää kirjoituspään rivin alkuun ja
siirtää rivin. Lisäksi komentorivi tyhjentyy ja lisäystila
kytkeytyy pois. Toiminnaltaan <F8>  vastaa pitkälle
<F7> :ää .  Nyt vain komentopuskuri vaihtuu ja ” \”-
merkin sijaan kirjoitetaan ” q ’’-merkki.

Esimerkki:
l:*Tämä on esimerkki.
1 :*_

Kohdistin asettuu editoinnin alkaessa rivin alkuun.
Painetaan sitten <F2>e ,  <F5>k in  , <F5  > rivilei ja
<F6> :

l:*Tämä on esimerkki.
<F2>e  l:*Tämä on
<F5>k in  l:*Tämä onkin
< F5>  rivilei l:*Tämä onkin rivilei
<F6>  l:*Tämä onkin rivileikki.

Tehdään tästä rivistä nyt uusi komentopuskuri paina-
malla <F8>  -näppäintä:

<F8>  l:*Tämä onkin rivileikki. q

” q ’’-merkki ilmoittaa, että tämä uusi rivi on nyt uusi
komentopuskuririvi. Editointia voidaan jatkaa käyttäen
uutta komentopuskuria.
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7.4 KOMENNOT

EDLIN-komennot suorittavat editointitoimintoja tekstiriveille. Seuraa-
va luettelo sisältää tietoja, jotka tulee lukea ennen EDLIN-komentojen
käyttöä.

1. Reittien nimiä voidaan käyttää komentojen tarkintimina. Jos
esimerkiksi kirjoitetaan EDLIN
\BIN\KUKA\JUSSI\TEXT.TXT, voidaan korjata alihake-
mistossa JUSSI olevaa tiedostoa TEXT.TXT.

2. Riveihin voidaan viitata suhteessa käsiteltävään riviin (tähdellä
merkitty rivi). Miinusmerkkiä käytetään yhdessä numeron
kanssa viitattaessa käsiteltävän rivin edellä olevaan riviin.
Vastaavasti käytetään plusmerkkiä yhdessä numeron kanssa
viitattaessa käsiteltävän rivin jäljessä olevaan riviin.

Esimerkki:

-10, + 10L

Tämä komento listaa kymmenen käsiteltävää riviä edeltävää
riviä, käsiteltävän rivin ja kymmenen käsiteltävää riviä seuraa-
vaa riviä.

3. Moniosaisia komentoja on mahdollista antaa yhdellä komento-
rivillä. Kun annetaan komento yhden ainoan rivin editoimisek-
si käyttäen rivin järjestyslukua (<r iv i>) ,  on rivillä olevat
komennot erotettava toisitaan puolipisteellä. Muulloin voi
komento seurata toista komentoa ilman erityisiä erottajia.
Käytettäessä Search- ja Replace-komentoja voidaan < jono>
päättää < CONTROL-Z > -näppäimellä < RETURN > -näppäi-
men asemasta.

Esimerkkejä:

Seuraava komentorivi editoi rivin 15 ja sen jälkeen tulostaa
ruudulle rivit 10-20:

15;-5, + 5L

Seuraavan esimerkin komentorivi hakee ensin merkkijonoa
’’Tämä merkkijono” ja sitten tulostaa 5 riviä vastaavan jonon
sisältävän rivin molemmilta puolilta. Jos jonoa ei löydy,
ruudulle tulevat rivit viiden rivin etäisyydeltä käsiteltävän rivin
molemmin puolin.

STämä merkkijono < CONTRTOL-Z > -5, + 5L
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4. EDLIN-komennot voi kirjoittaa joko siten, että rivinumeron ja
komennon väliin on jätetty tyhjä väli, tai siten, että sitä ei ole
jätetty. Jos esimerkiksi halutaan poistaa rivi 6, kelpaa komento
6D yhtä hyvin kuin komento 6 D.

5. Ohjausmerkki (kuten CONTROL-C) voidaan sijoittaa tekstiin
käyttämällä sen edessä lisäystilassa oltaessa tilanvaihtomerk-
kiä CONTROL-V. Tämä ohjaa MS-DOS:in tunnistamaan
seuraavan ohjausmerkiksi kirjoitetun ison kirjaimen. Käyttä-
mällä erityistä tilanvaihtomerkkiä voidaan ohjausmerkkiä
käyttää myös Search tai Replace- komennon missä tahansa
jonomuuttujassa. Esimerkki:

S < CONTROL-V >Z
löytää tiedostosta ensimmäisen
CONTROL-Z-merkinnän

R< CONTROL-V >Z<
CONTROL-Z>foo korvaa tiedoston
kaikki CONTROL-Z-merkinnät foodia

S < CONTROL-V > C < CONTROL-Z > bar
korvaa kaikki CONTROL-C-merkinnät bardia

CONTROL-V voidaan lisätä tekstiin kirjoittamalla
CONROL-V-V.

6. CONTROL-Z-merkki ilmoittaa EDLINdlle tavallisesti tiedos-
ton päättymisestä. Jos CONTROL-Z-merkkejä on muualla
tiedostossa, EDLINdlle on kerrottava, että nämä muut ohjaus-
merkit eivät ole tiedoston loppumerkkejä. Valitsinta /B käytet-
täessä EDLIN ei huomioi CONTROL-Z -merkkejä ja tulostaa
koko tiedoston.
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Seuraava taulukko sisältää tiivistelmän EDLIN-komennoista. Niistä
on tarkempi selvitys tämän luvun kappaleessa, joka on komentovaih-
toehtojen esittelyn jälkeen.

Taulukko 7.2 EDLIN-komennot

Komento Tarkoitus

< rivi >
A
C
D
E
I
L
M
P
Q
R
S
T
W

Editoi rivin nro
Lisää rivejä tekstin jatkeeksi
Kopioi rivejä
Poistaa rivejä
Lopettaa rivejä
Lisää rivejä tekstiin
Listaa tekstiä
Siirtää rivejä
Siirtää tekstiä sivuina
Lopettaa editoinnin
Korvaa rivejä
Etsii tekstiä
Siirtää tekstiä
Kirjoittaa rivejä
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7.4.1 Komentovaihtoehdot

Useiden EDLIN-komentojen kanssa voidaan käyttää yhtä tai useam-
paa vaihtoehtoa. Komentovaihtoehdon vaikutus vaihtelee sen mukai-
sesti minkä komennon kanssa sitä käytetään. Vaihtoehdot ovat:

< rivi > < rivi > ilmaisee kirjoitetun rivin järjestysnumeron.
Rivinumerot on erotettava muista rivinumeroista,
vaihtoehdoista ja komennosta pilkulla tai tyhjällä
välillä.

<r iv i>  voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:

Numero Mikä tahansa numero, joka on pienempi kuin 65534.
Jos annettu rivinumero on suurempi kuin suurin
olemassa oleva rivinumero, < rivi > tarkoittaa silloin
riviä, joka seuraa viimeisen rivinumeron jälkeen.

Piste Jos < rivi > on saanut määreekseen pisteen (.), se
tarkoittaa käsiteltävän rivin numeroa. Tämä rivi on
se, jota on viimeksi käsitelty. Se ei välttämättä ole
viimeksi tulostettu rivi. Käsiteltävä rivi on osoitettu
tähdellä (*), joka sijaitsee rivinumeron ja ensimmäi-
sen merkin välissä.

Pykälä § Pykälän merkki viittaa riviin, joka seuraa viimeistä
rivinumeroa. Jos < rivi > saa määreekseen §-merkin,
on tällä sama vaikutus kuin jos annettaisiin luku,
joka on suurempi kuin viimeinen rivinumero.
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< RETURN > Mikäli kirjoituspää siirretään antamatta jotakin edel-
lä mainittua < rivi > -määrittäjää, käyttää EDLIN
komentoon sopivaa oletusarvoa.

? Kysymysmerkki ohjaa EDLIN:in kysymään, onko
oikea jono löydetty. Kysymysmerkkiä käytetään vain
Replace- ja Search-komentojen kanssa. Käsittely ei
jatku, ennen kuin EDLIN on saanut myönteisen
vastauksen näppäimen Y tai < RETURN > välityk-
sellä tai kielteisen vastauksen, joka annetaan paina-
malla mitä tahansa muuta näppäintä.

< merkkijono > < merkkijono > tarkoittaa tekstiä, joka on määrä
löytää tai korvata tai jonka itsensä on määrä korvata
muu tekstinosa. < merkkijono > :a käytetään vain
Search- ja Replace-komentojen kanssa. Jokainen
< merkkijono > tulee päättää painamalla < CON-
TROL-/ > : t ä  tai < RETURN >: iä  (ks. yksityiskoh-
tia Replace-komennon esittelystä). Merkkijonojen tai
-jonon ja sitä koskevan komentokirjaimen väliin ei
saa jättää tyhjiä välejä, paitsi jos ne kuuluvat jo-
noon.

7.5 EDLIN-KOMENNOT

Seuraavilla sivuilla esitellään EDLIN:in editointikomennot.



Edlin — 19

NIMI

Append

TARKOITUS
Uisää määrätyn määrän rivejä levyltä muistissa editoita-
vana olevaan tiedostoon. Rivit lisätään muistissa ole-
vien rivien loppuun.

SYNTAKSI
[<n>]A

SELITYS
Tällä komennolla on merkitystä vain, jos editoitava
tiedosto ei mahdu muistiin. EDLINrin käynnistyksen
yhteydessä otetaan muistiin niin monta riviä kuin mah-
dollista.

Jotta tiedoston muistiin mahtumaton osa voitaisiin
editoida, on jo editoidut rivit kirjoitettava levylle.
Append-komennolla voidaan sen jälkeen ladata levyltä
edoitimattomia rivejä muistiin. Editoitujen rivien kir-
joittamista levylle on selostettu tämän luvun kohdassa,
joka käsittelee Write-komentoa.
HUOMATTAVAA:

1. Jos ei ilmoiteta lisättävien rivien lukumäärää, rivejä
lisätään muistiin kunnes muistikapasiteetista on käy-
tetty 3/4:s osaa. Jos muisti jo on näin täysi, mitään
ei tapahdu.

2. Ruudulle tulee syöttötiedoston loppumisesta kertova
”End of input file”-ilmoitus, kun Append-komento
on lukenut muistiin tiedoston viimeisen rivin.
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NIMI

Copy

TARKOITUS
Kopioi rivejä annetun rivinumeron kohdalle. Rivit voi-
daan kopioida kuinka monta kertaa tahansa käyttämäl-
lä < määrä >-tarkenninta.

SYNTAKSI [ < rivi > ], [ < rivi > ], < rivi > , [ < määrä > ]C

SELITYS
Ellei < määrä > -tarkentimella ole annettu rivimäärää,
EDLIN kopioi rivit yhden kerran. Jos ensimmäinen tai
toinen < rivi > on jätetty pois, käsiteltävänä rivinä on
oletusrivi. Kopioinnin jälkeen tiedosto numeroidaan
automaattisesti uudelleen.

Rivinumerot eivät saa olla päällekkäisiä. Jos ne ovat,
tulostuu virheellisestä syötöstä kertova ’’Entry error”-
ilmoitus. Esimerkiksi 3,20, 15C tulostaisi virheilmoituk-
sen.

Esimerkkejä:

1: Tätä tiedostoa käytetään
2: esimerkkinä kopioitaessa rivejä.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu
4: käytettäessä Copy- komentoa
5: (C-komento)
6: tiedostoja kopioitaessa.

Teksti voidaan kopioida kokonaisuudessaan seuraavalla
komennolla:

1,6,7C

Tulokseksi saadaan:

1: Tätä tiedostoa käytetään
2: esimerkkinä kopioitaessa rivejä.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu
4: käytettäessä Copy-komentoa
5: (C-komento)
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6: tiedostoja kopioitaessa.
7: Tätä tiedostoa käytetään
8: esimerkkinä kopioitaessa rivejä.
9: Katsotaan, mitä tapahtuu

10: käytettäessä Copy-komentoa
11: (C-komento)
12: tiedostoja kopioitaessa.

Jos halutaan sijoittaa teksti muun tekstin sisään, tulee
kolmannen <rivi>-tarkentimen ilmoittaa rivi, jonka
eteen halutaan kopioitavan tekstin tulevan. Olettakaam-
me esimerkiksi, että halutaan kopioida rivejä ja lisätä
ne seuraavassa esitetyn tiedoston sisään:

1: Tätä tiedostoa käytetään
2: esimerkkinä kopioitaessa rivejä.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu
4: käytettäessä Copy-komentoa
5: (C-komento)
6: tiedostoja kopioitaessa.
7: Copy-komennolla voidaan myös
8: kopioida tekstin rivejä
9: keskelle tiedostoa.

10: Tämä on tiedoston loppu.

Komennolla 3,6, 10C sadaan seuraavanlainen tiedosto:

1: Tätä tiedostoa käytetään
2: esimerkkinä kopioitaessa rivejä.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu
4: käytettäessä Copy-komentoa
5: (C-komento)
6: tiedostoja kopioitaessa.
7: Copy-komennolla voidaan myös
8: kopioida tekstin rivejä
9: keskelle tiedostoa.

10: Katsotaan, mitä tapahtuu
11: käytettäessä Copy-komentoa
12: (C-komento)
13: tiedostoja kopioitaessa.
14: Tämä on tiedoston loppu.
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NIMI

Delete

TARKOITUS
Tuhoaa kaikki annetulla välillä olevat rivit.

SYNTAKSI
[ <r iv i>  ] [ ,< r iv i>  ] D

SELITYS
Jos ensimmäinen <r iv i>  jätetään pois, vaihtoehdon
oletusrivinä käytetään käsiteltävää riviä (riviä, jolla on
tähti rivinumeron vieressä). Jos toinen <r iv i>  jätetään
pois, vain ensimmäinen < rivi > tuhoutuu. Rivien tuho-
amisen jälkeen tulee käsiteltäväksi riviksi rivi, joka
välittömästi seuraa tuhottua osaa. Myös sen rivinumero
muuttuu. Uusi numero on sama kuin numero, joka
kuului ensimmäiselle tuhotulle riville.

Esimerkkejä:
1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja

25: (D- ja I-komennot)
26: tekstin editointiin
27:*esimerkkitiedostossa.

Kun halutaan tuhota useita rivejä, kirjoitetaan
<r iv i>  , < r iv i>D:

5,24D

Tulokseksi saadaan:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7:*esimerkkitiedostossa.
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Kun halutaan tuhota vain yksi rivi, kirjoitetaan:

6D

Tulokseksi saadaan:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D-ja I-komennot)
6: *esimerkkitiedostossa.

Sitten tuhotaan seuraavasta tiedostosta tietyt rivit:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3:*Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: esimerkkitiedostossa.

Kun halutaan tuhota tietyt rivit alkaen käsiteltävästä
rivistä, kirjoitetaan:

,6D

Tulokseksi saadaan:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3 : *esimerkkitiedostossa.

Huomaa, että rivit numeroidaan automaattisesti uudel-
leen.
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NIMI

Edit

TARKOITUS
Asettaa annetun rivin muotoiltavaksi.

SYNTAKSI
[ < rivi > ]

SELITYS
Kun kirjoitetaan rivinumero, EDLIN tulostaa rivin
numeron ja rivillä olevan tekstin. Rivin alapuolelle
EDLIN kirjoittaa rivinumeron. Rivi on nyt valmis
editoitavaksi. Rivin korjailussa voidaan käyttää mitä
tahansa EDLINrin editointikomentoa. Rivillä oleva
teksti toimii komentopuskurina siihen saakka kunnes
painetaan < RETURN > -näppäintä.

Ellei rivinumeroa anneta (ts. jos painetaan vain < RE-
TURN > -näppäintä), editointi kohdistuu käsiteltävää
riviä (merkitty tähdellä *) seuraavaan riviin. Ellei käsi-
teltävään riviin haluta muutoksia ja kohdistin on rivin
alussa tai lopussa, rivi hyväksytään sellaisenaan paina-
malla < RETURN > -näppäintä.

VAROITUS

Jos < RETURN > -näppäintä painetaan
kohdistimen ollessa rivin keskellä, rivin lop-
pu katkeaa pois ja se menetetään.

Esimerkki:
1: Tämä on esimerkki,
2: jossa näytetään,
3: kuinka korjaillaan riviä
4:*neljä.

Riviä päästään korjaamaan kirjoittamalla rivinumeron,
jolloin tulostuu:

4:*neljä
4:*



Edlin — 25

Käyttämällä erikoiseditointinäppäimiä saadaan:

<F5>  numero <F5>4 :  numero
<F6><RETURN> 4: numero neljä.

5 :*_
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NIMI

End

TARKOITUS
Lopettaa muotoilun ja tallettaa tehdyt muutokset.

SYNTAKSI
E

SELITYS
Tämä komento tallettaa korjatun tiedoston levylle,
antaa alkuperäiselle syöttötiedostolle uuden nimen
< tiedoston nimi> .BAK ja sen jälkeen poistuu EDLIN-
järjestelmästä. Jos tiedosto luotiin editoinnin aikana, ei
.BAK-tiedostoa synny.

E-komennolla ei ole tarkentimia. Kohdeasemaa ei siis
enää tässä vaiheessa voida määrittää, vaan se on tehtä-
vä jo EDLIN-ohjelmaa käynnistettäessä. Jos asemaa ei
määritetä, tiedosto talletetaan oletusaseman levylle.
COPY-komennolla tiedosto voidaan toki siirtää eri
asemalle.

On hyvä varmistaa, että levyllä on tarpeeksi vapaata
tilaa koko tiedostolle. Ellei tilaa ole riittävästi, kirjoitus
keskeytyy ja ainakin osa tehdystä työstä menee huk-
kaan.

Esimerkki:
E < RETURN >

Komennon E jälkeen ruudulle tulee MS-DOS:in ole-
tusasemakehote (esim. A>) .
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NIMI

Insert

TARKOITUS
Lisää tekstiä annetun rivin eteen.

SYNTAKSI
[ <r iv i>  ]I

SELITYS
Jos luodaan uutta tiedostoa, on aluksi annettava lisäys-
komento I. Ennen sitä ei tiedostoon kirjoittaminen
onnistu. Teksti alkaa riviltä numero 1. Riveille anne-
taan juokseva numero automaattisesti joka kerta, kun
< RETURN > -näppäintä painetaan.

EDLIN on lisäystilassa niin kauan kunnes siitä
< CONTROL-C > -käskyllä poistutaan. Kun lisäys on
suoritettu ja lisäystilasta poistuttu, käsiteltäväksi riviksi
tulee välittömästi lisättyjä rivejä seuraava rivi. Lisättyä
osaa seuraavien rivien numerot kasvavat lisättyjen ri-
vien määrällä.

Jos <r iv i>  jätetään ilmoittamatta, oletusrivistä tulee
käsiteltävä rivi ja kaikki lisättävät rivit asettuvat käsitel-
tävän rivin eteen. Jos rivin numeroksi on ilmoitettu
viimeistä rivinumeroa suurempi numero tai jos määree-
nä on käytetty pykälän merkkiä, §, lisättävät rivit
tulevat tiedoston loppuun. Tässä tapauksessa viimeises-
tä lisätystä rivistä tulee käsiteltävä rivi.

Esimerkkejä:
1: Tämän esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7 : *esimerkkitiedostossa.



28 — Edlin

Lisättäessä tekstiä jonkin muun kuin käsiteltävän rivin
eteen kirjoitetaan <r iv i>I :

71

Tulokseksi saadaan:

7 :_

Kirjoitetaan nyt uusi teksti riville 7:

7: ja rivien uudellleen numerointiin

Lisäys päätetään painamalla seuraavalla rivillä
< CONTROL-Z > -näppäintä:

8: < CONTROL-Z >

Muuttunut tiedosto voidaan tulostaa L-käskyllä:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: ja rivien uudelleen numerointiin
8:*esimerkkitiedostossa.

Jos halutaan lisätä rivejä välittömästi käsiteltävän rivin
eteen, kirjoitetaan:

I

Saadaan:
8:

Kirjoitetaan seuraava teksti ja päätetään se seuraavalla
rivillä < CONTROL-Z > -komennolla:

8: juoksevanumeroisiksi
9: < CONTROL-Z >

Tulos saadaan näkyviin näppäimellä L:

L
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Tulostuu:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: ja rivien uudelleen numerointiin
8: juoksevanumeroisiksi
9:* esimerkkitiedostossa.

Haluttaessa lisätä uusia rivejä tiedoston loppuun, kir-
joitetaan:

101

Tulostuu:

10:

Lisää nyt uudet rivit:

10: Insert-komennolla voidaan lisätä rivejä
11: mihin kohtaan tiedostoa tahansa.
12: Rivinumerot muuttuvat juoksevasti
13: aina maksimiin, 65533, asti.

Lopetetaan lisäys painamalla <CONTROL-Z> -näp-
päintä rivillä 14. Uudet rivit asettuvat tiedoston kaik-
kien edellä olevien rivien perään. Kirjoitetaan nyt lis-
tauskomento L:

1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: ja rivien uudelleen numerointiin
8: juoksevanumeroisiksi
9: esimerkkitiedostossa.

10: Insert-komennolla voidaan lisätä rivejä
11: mihin kohtaan tiedostoa tahansa.
12: Rivinumerot muuttuvat juoksevasti
13: aina maksimiin, 65533, asti.
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NIMI

List

TARKOITUS
Tulostaa näytölle annetut ja niiden välissä olevat rivit.

SYNTAKSI
[ <r iv i>  ] [ ,< r iv i>  ] L

SELITYS
Jos toinen tai molemmat tarkentimista puuttuvat, käy-
tetään oletusarvoja. Jos määritetään vain jälkimmäinen
tarkennin:

,< r iv i>L

tulostus alkaa 11 riviä ennen käsiteltävää riviä ja
päättyy edellä annettuun riviin. Pilkku on osoittaa pois
jätettyä tarkenninta.

Jos annettu < rivi > on kauempana kuin 11 rivin päässä
käsiteltävästä rivistä, tulostus on sama kuin, jos jätet-
täisiin pois molemmat tarkentimet.

Jos annetaan vain ensimmäinen tarkennin:

< r iv i>L

tulostuu ruudulle 23 riviä annetusta rivistä alkaen.

Jos jätetään molemmat tarkentimet pois:

L

tulostuu ruudulle 23 riviä, jotka koostuvat 11 rivistä
ennen käsiteltävää riviä, käsiteltävästä rivistä ja 11
rivistä käsiteltävän rivin jälkeen. Jos käsiteltävän rivin
edellä on vähemmän kuin 11 riviä, lisääntyy käsiteltä-
vän rivin jälkipuolelta otettavien rivien määrä siten, että
kokonaismääräksi saadaan tässäkin tapauksessa 23 ri-
viä.
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Esimerkkejä:
1: Tämä esimerkki osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)

15:*Käsiteltävällä rivillä on tähti.

26: tekstin editointiin
27: esimerkkitiedostossa.

Kun halutaan ruudulle rivijonon viittaamatta käsiteltä-
vään riviin, kirjoitetaan <r iv i>  , < r iv i>L:

2,5L

Tulokseksi saadaan:

2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)

Kun halutaan ruudulle rivijonon, joka alkaa käsiteltä-
västä rivistä, kirjoitetaan ,< r iv i>L :

,26L

Tulokseksi saadaan:

15:*Käsiteltävällä rivillä on tähti.

26: tekstin editointiin

Jos halutaan 23 rivin tulostus, jossa keskimmäisenä on
käsiteltävä rivi, riittää komennoksi pelkkä:

L
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Ruudulle tulostuu:
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)

13: Käsiteltävä rivi sijoittuu keskelle.
14: Käsiteltävä rivi pysyy muuttumattomana.
15:*Käsiteltävällä rivillä on tähti.

26: tekstin editointiin
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NIMI

Move

TARKOITUS
Siirtää annetut rivit ja niiden väliin jäävät rivit alkaviksi
tietyn rivin kohdalta.

SYNTAKSI
[ < rivi > ], [ < rivi > ], < rivi > M

SELITYS
Move-komentoa käytetään, kun halutaan siirtää teksti-
kokonaisuus (annetut rivit väliin jäävine riveineen) tie-
dostossa toiseen kohtaan. Rivit numeroidaan uudelleen
sen mukaan mihin suuntaan niitä on siirretty. Esimer-
kiksi:

, + 25,100M

siirtää käsiteltävän rivin ja 25 sitä seuraavaa riviä
alkavaksi riviltä 100. Jos rivinumrot ovat päällekkäisiä,
EDLIN antaa virheellisestä syötöstä kertovan ’’Entry
error ’’-ilmoituksen.

Kun halutaan siirtää rivit 20-30 alkavaksi riviltä 100,
kirjoitetaan:

20,30, 100M
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NIMI

Page

TARKOITUS
Tulostaa tiedostoa 23 rivin erissä.

SYNTAKSI
[ <r iv i>  ], [ < r iv i>  ] P

SELITYS
Jos ensimmäinen < rivi > jätetään pois, rivinumeroksi
oletetaan käsiteltävän rivin numero plus yksi. Jos toi-
nen < rivi > jätetään pois, ruudulle tulostuu 23 riviä.
Uudeksi käsiteltäväksi riviksi tulee viimeinen tulostettu
rivi, jota merkitään tähdellä.



Edlin — 35

NIMI

Quit

TARKOITUS
Lopettaa editoinnin tallettamatta editoinnin aikana teh-
tyjä muutoksia ja palauttaa MS-DOS:in käyttöjärjestel-
mätasolle.

SYNTAKSI
Q

SELITYS
EDLIN antaa kehotteen varmistaakseen, ettei haluta
tallettaa tehtyjä muutoksia.

Kirjoita Y, jos haluat lopettaa editoinnin. Muutoksia ei
tällöin talleteta eikä .BAK-tiedostoa luoda. Lisätietoja
.BAK-tiedostosta löytyy tämän luvun End-komentoa
käsittelevästä kohdasta.

Jos haluat jatkaa editointia, kirjoita N tai mikä tahansa
muu merkki Y:tä lukuunottamatta.
Kun EDLIN on käynnistetty, se pyyhkii pois .BAK-jat-
keisen tiedoston aiemman kopion tehdäkseen tilaa uu-
delle kopiolle. Jos vastaat myöntävästi editoinnin kes-
keyttämistä koskevaan kysymykseen (Abort edit (Y/N))
kirjoittamalla Y:n, katoaa edellinen kaksoiskappaleko-
pio.

Esimerkki:
Q Abort edit (Y/N)? Y < RETURN >
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NIMI

Replace

TARKOITUS
Korvaa annetulla välillä olevan merkkijonon toisella
jonolla tai välilyönneillä.

SYNTAKSI
[ < rivi > ] [ , < rivi > ] [ ? ]R < jono 1 > < CONTROL-Z >
< jono2>

SELITYS
Sitä mukaa kuin < jono l  > -merkkijonoja löytyy,
< jono2>  korvaa ne. Jokainen rivi, jolla vaihdettava
osa esiintyy, näytetään ruudulla. Jos rivillä on kaksi tai
useampia vaihdettavia osia, rivi näytetään kerran jokai-
sen osan kohdalla. Kun < jono2>  on annetulta väliltä
korvannut kaikki < jonot > -kohdat, lopetetaan komen-
non suoritus ja näytölle tulee tähtikehote.

Annettaessa korvaava merkkijono, < jono2>  on en-
simmäisenä parametrinä oleva < jono l>  päätettävä
ohjausmerkillä <CONTROL-Z>.  < jono2>  on myös
päätettävä < CONTROL-Z > < RETURN > -yhdistel-
mällä tai antamalla pelkkä < RETURN > .
Jos < jonot > jätetään pois, Replace-komennon käyttä-
mä arvo on vanha < jono l> .  Ellei sellaista ole, ts.
korvausta tehdään ensimmäisen kerran, korvausprosessi
päättyy välittömästi. Jos < jono2>  puuttuu, voidaan
< jono l>  päättää < RETURN > -komennolla. Jos en-
simmäinen <r iv i>  jätetään pois välimäärittelystä (ta-
paus ,< r iv i> ) ,  käytetään käsiteltävää riviä seuraavaa
riviä. Jos toinen <r iv i>  jätetään pois (kuten tapauk-
sessa <r iv i>  tai <r iv i> , ) ,  toinen <r iv i>  saa oletus-
arvon §. Määrittely on siten sama kuin <r iv i>  ,§. §
tarkoitti siis riviä, joka seuraa tiedoston viimeistä riviä.

Jos < jono l>  päätetään komennolla <CONTROL-
Z>  ja < jono2>  puuttuu, < jono2>  otetaan tyhjäksi
jonoksi ja siitä tulee uusi korvaava jono. Esimerkiksi:

R< jono l>  < CONTROL-Z > < RETURN >
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tuhoaa < jono 1 > -esiintymät, mutta:

Rc jono l  > <RETURN> ja
R<  RETURN >

korvaa < jono l> :n  vanhalla <jono2>:l la  ja vanhan
< jonot > :n vanhalla < jono2> :11a. Huomaa, että sana
’vanha’ viittaa tässä yhteydessä edelliseen jonoon, joka
oli annettu joko Search tai Replace-komennon kanssa.

Jos kysymysmerkkiparametri (?) on annettu, Replace-
komento pysäyttää jokaisella rivillä, joka sisältää jo-
non, joka on sama kuin < jono l> ,  tulostaa rivin
<jono2>:l la  korvattuna ja tulostaa kehotteen O.  K.?.

Painettaessa Y tai < RETURN > -näppäintä < jono2>
korvaa < jono l> :n  ja haku jatkuuu seuraavan
< jonot > :n löytämiseksi. O.K.?-kehote tulostetaan jäl-
leen. Tätä prosessia jatketaan annetun välin tai tiedos-
ton loppuun saakka. Kun viimeinen < jono l>  on
löytynyt, EDLIN tulostaa tähtikehotteen.

Jos O.K.?-kehotteen saatuasi painetaan mitä tahansa
näppäintä lukuunottamatta näppäimiä Y ja < RETUR-
NS», < jono l>  jää sellaiseksi kuin se rivillä oli ja
Replace siirtyy seuraavaan < jonol >-kohtaan. Jos
< jono l>  esiintyy samalla rivillä useammin kuin ker-
ran, jokainen < jono l>  korvataan erikseen ja O.K.?-
kehote tulostetaan jokaisen muutoksen jälkeen niin
ikään erikseen. Tällä varmistetaan se, että ei vahingossa
korvata muitakin kuin haluttuja kohtia.

1: Tämä tiedosto osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: esimerkkitiedostossa.
8: Insert-komennolla voidaan lisätä rivejä
9: mihin kohtaan tiedostoa tahansa.

10: Rivinumerot muuttuvat juoksevasti
11: aina maksimiin, 65533, asti

Esimerkkejä:
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Kun halutaan korvata kaikki tietylle rivivälille sijoittu-
vat c jono l  > -merkkijonot < jono2>  -jonoilla kirjoite-
taan:

2,12 Rja<CONTROL-Z> tai < RETURN >

Tulokseksi saadaan:

4: Delete tai Insert -komentotai
5: (D- tai I-komennot)

Huomaa, että edelliseen tekstiin tuli kirjoitusvirhe.
Tämä vältetään, kun jokainen muutos on erikseen
vahvistettava. Tehdään nyt alkuperäiseen tiedostoon
halutut muutokset komentoa vain hiukan muuttamalla.

Seuraavassa esimerkissä < jono l> :n  tilalle halutaan
< jono2>  vain joissakin tapauksissa:

2? Rja<CONTROL-Z> tai < RETURN >

Saadaan:

4: Delete tai Insert -komentoja
O.K.? Y
4: Delete tai Insert -komentotai
O.K.? N
5: (D- tai I-komennot)
O.  K.? Y *_

Annetaan nyt List-komento (L), että nähdään muutos-
ten vaikutukset:

4: Delete tai Insert -komentoja
5: (D- tai I-komennot)
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NIMI

Search

TARKOITUS
Etsii annetulta alueelta tarkentimena olevan merkkijo-
non.

SYNTAKSI
[ < rivi > ] [ , < rivi > ] [ ? ]S < jono > < RETURN >

SELITYS
Etsittävä merkkijono päätetään < RETURN > -komen-
nolla. Ensimmäinen alueelta löytyvä < r iv i> ,  jolla
merkkijono esiintyy, tulostetaan ja siitä tulee käsiteltä-
vä rivi. Ellei kysymysmerkkiä anneta, komennon suori-
tus päättyy ensimmäisen merkkijonon löydyttyä. Ellei
merkkijonon sisältävää riviä löydetä, tulee ruudulle
ilmoitus ’’Not found”.

Jos kysymysmerkki on annettu, EDLIN tulostaa jonon
sisältävän ensimmäisen rivin ja antaa kehotteen O.  K.?.
Jos painetaan Y tai < RETURN > -näppäintä, rivistä
tulee käsiteltävä rivi ja etsintä päättyy. Jos painetaan
mitä tahansa muuuta näppäintä, etsintä jatkuu kunnes
löydetään seuraava merkkijono tai kunnes kaikki rivit
on käyty läpi (ja ruudulle on tullut ilmoitus ”Not
found”).

Jos ensimmäinen <r iv i>  jätetään pois (kuten tapauk-
sessa , < r iv i>S< jono>) ,  ensimmäisen rivin oletusar-
voksi tulee käsiteltävää riviä välittömästi seuraava rivi.
Jos toinen <r iv i>  jätetään pois (kuten tapauksessa
<r iv i>S<  jono> tai <r iv i>  ,S< jono>) ,  toisen rivin
oletusarvoksi tulee § (tiedoston viimeistä riviä seuraava
rivi), mikä taas on sama kuin <r iv i>  ,§S<  jono> . Jos
< jono>  jätetään pois, Search käyttää vanhaa jonoa,
mikäli sellainen on olemassa. (Huomaa, että ”vanha”
tarkoittaa edellisessä Search tai Replace-komennossa
annettua jonoa.) Jos vanhaa jonoa ei ole olemassa (ts.
etsintä- ja korvauskomennot ovat käytössä nyt ensim-
mäisen kerran), komennon suoritus päättyy välittömäs-
ti.
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Esimerkkejä:
1: Tämä tiedosto osoittaa
2: rivinumeroiden dynaamisuuden.
3: Katsotaan, mitä tapahtuu käytettäessä
4: Delete ja Insert -komentoja
5: (D- ja I-komennot)
6: tekstin editointiin
7: esimerkkitiedostossa.

Etsitään rivi jolla ”ja” esiintyy alueella ensimmäisen
kerran:

2,12 S ja<  RETURN >

Tulostuu:

4: Delete ja Insert -komentoja

Jotta saataisiin ”ja”-jono riviltä 5, on etsintäkomentoa
muokattava:

<F3>  < F6>,12Sja<  RETURN >

Etsintä jatkuu nyt käsiteltävää riviä (rivi 4) seuraavalta
riviltä, koska ensimmäistä riviä ei annettu. Tulokseksi
saadaan:

5: (D- ja I-komennot)

Kun etsitty jono esiintyy tiedostossa useita kertoja ja
esille halutaan näistä jokin tietty jono, kirjoitetaan

1, ? Sja

Tulokseksi saadaan:
4: Delete ja Insert -komentoja
O.K.?_

Painettaessa mitä tahansa näppäintä (lukuunottamatta
näppäimiä Y ja < RETURN >) ,  haku jatkuu. Kirjoite-
taan siis vaikkapa N:

O.  K.? N
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Haku jatkuu:

5: (D- ja I-komennot)
O .K .?_

Oikea jono löytyi, ja komennon suoritus voidaan päät-
tää. Kirjoitetaan Y:

O. K.? Y*

Kun halutaan etsiä jono XYZ antamatta vahvistusta
(O. K.?), kirjoitetaan:

SXYZ

EDLIN ilmoittaa vastineen löytymisestä ja jatkaa sa-
man jonon etsimistä annettuasi S-komennon:

S

EDLIN ilmoitaa toisen vastineeen löytymisestä.

S

EDLIN ilmoittaa, että jonoa ei löydy.

Huomaa, että < jono>  käyttää oletusarvonaan mitä
tahansa jonoa, joka oli annettu edellisen Replace tai
Search-komennon kanssa.
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NIMI

Transfer

TARKOITUS
Lisää annetun tiedoston sisällön editoitavana olevaan
tiedostoon kohtaan < r iv i> .  Jos <r iv i>  on jätetty
pois, käytetään käsiteltävää riviä.

SYNTAKSI
[<  rivi > ]T<  tiedoston nimi>

SELITYS
Tämä komento on käyttökelpoinen, jos halutaan sijoit-
taa toisen tiedoston sisältö käsiteltävään tiedostoon tai
tekstiin. Teksti siirretään annetulle riville ja rivit nume-
roidaan uudelleen.
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NIMI

Write

TARKOITUS
Kirjoittaa levylle annetun määrän rivejä riveistä, jotka
ovat editoitavina muistissa. Rivit kirjoitetaan levylle
alkaen rivinumerosta 1.

SYNTAKSI
[<n>]W

SELITYS
Tällä komennolla on merkitystä vain, jos editoitava
tiedosto on niin laaja, että se ei mahdu muistiin. Kun
EDLIN käynnistetään, se lukee rivejä muistiin, kunnes
muistikapasiteetista on käytetty 3/4:s osaa.

Jotta voitaisiin editoida tiedoston jäljellä oleva osa, on
muistissa olevia editoituja rivejä kirjoitettava levylle.
Käyttämällä Append-komentoa saadaan ladatuksi lisää
editoimattomia rivejä levyltä muistiin.

Ellei rivimäärää anneta, muistikapasiteetistä käytetään
3/4:s osaa. Kirjoittamista ei tapahdu, jos muistista on
jo käytetty enemmän kuin 3/4:s osaa. Kaikki rivit
numeroidaan uudelleen; ensimmäisestä jäljelle jäävästä
rivistä tulee numero 1.
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7.6 VIRHEILMOITUKSET

Kun EDLIN löytää virheen, tulostuu ruudulle jokin seuraavista
ilmoituksista:

Cannot edit. .BAK file-rename file

Syy: Yritettiin editoida tiedostoa, jonka nimen jatke on
.BAK. .BAK-tiedostoja ei ole mahdollista korjailla,
koska jatke on varattu kaksoiskappaleille.

Ratkaisu: Jos .BAK-tiedostoa halutaan käsitellä, on se joko
RENAME-komennolla nimettävä uudestaan tai
COPY-komennolla kopioitava erinimiseksi.

No room in directory file

Syy: Kun yritettiin luoda uutta tiedostoa, tiedoston. v e-
misto oli joko täysi tai levyasema tai tiedostonimi
ilmoitettiin väärin.

Ratkaisu: Tarkistetaan, etteivät tiedoston nimi ja levyasema ole
merkitty väärin komentoriville, jolla EDLIN käyn-
nistettiin. Jos komento on jo poistettu ruudulta ja ei
ole vielä kirjoitettu uutta komentoa, EDLIN:in
käynnistyskomento voidaan saada takaisin paina-
malla <COPYALL>  -näppäintä.
Jos komentoriviltä ei löydy virhettä, ajetaan käyte-
tyn levyaseman levylle ohjelma CHKDSK. Jos tilara-
portti osoittaa levyn hakemiston olevan täysi, poiste-
taan levy. Vaihdetaan tilalle uusi levy ja pohjuste-
taan se.

Entry error

Syy: Viimeksi kirjoitetussa komennossa oli syntaksivirhe.

Ratkaisu: Tarkistetaan syntaksi ja kirjoitetaan komento oikein.
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Line too long

Syy: Replace-komentoa käytettäessä on tarkentimeksi an-
nettu uusi merkkijono niin pitkä, että korjatun rivin
pituus ylittäisi 253 merkkiä. EDLIN jätti korvauksen
tekemättä.

Ratkaisu: Jaetaan pitkä rivi kahdeksi lyhyemmäksi riviksi ja
annetaan Replace-komento kahdesti.

Disk full-file write not completed

Syy: End-komentoa annettaessa levyllä ei ollut tarpeeksi
vapaata tilaa koko tiedostolle. EDLIN keskeytti
End-komennon suorituksen ja kontrolli palautui
käyttöjärjestelmän tasolle. Osa tiedostosta on mah-
dollisesti kirjoitettu levylle.

Ratkaisu: Vain osa (jos sitäkään) tiedostosta on talletettu.
Usein on kätevintä tuhota tämäkin osa ja aloittaa
editointi alusta, loppu tiedostosta kun on mennyt
hukkaan joka tapauksessa. Varmistaudu aina jo
ennen editoinnin aloitusta, että tarkoittamallasi le-
vyllä on riittävästi tilaa uuden tiedoston tallettami-
seen.

Incorrect DOS version

Syy: Yritettiin käyttää EDLIN:iä MS-DOS 2.0:aa aiem-
malla versiolla.

Ratkaisu: Varmistaudutaan, että MS-DOS-versio on vähintään
2.0.

Invalid drive name or file

Syy: EDLIN:in käynnistyksen yhteydessä tehtiin virhe
levyaseman tai tiedoston nimen kohdalla.

Ratkaisu: Annetaan levyasema ja tiedoston nimi oikein.
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Filename must be specified

Syy: EDLIN:iä käynnistettäessä ei ilmoitettu tiedoston
nimeä.

Ratkaisu: Ilmoitetaan tiedoston nimi.

Invalid parameter

Syy: Käynnistettäessä EDLIN:iä käytettiin valitsinta, joka
oli muu kuin /B.

Ratkaisu: Käytetään valitsinta /B .

Insufficient memory

Syy: EDLIN:in ajamiseen ei ole tarpeeksi muistitilaa.

Ratkaisu: Muistitilaa on vapautettava joko kirjoittamalla tie-
dostoja levylle tai tuhoamalla niitä. Vasta sitten
voidaan EDLIN käynnistää uudelleen.

File not found

Syy: Transfer-komennon suorituksen yhteydessä annettua
tiedostonimeä ei löytynyt.

Ratkaisu: Annetaan Transfer-komennon kanssa oikea tiedosto-
nimi.

Must specify destination number

Syy: Copy- tai Move-komennon yhteydessä ei ilmoitettu
kohderivin numeroa.

Ratkaisu: Annetaan komento uudelleen yhdessä kohderivin
numeron kanssa.
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Not enough room to merge the entire file

Syy: Muistissa ei ollut tarpeeksi tilaa tiedoston lataami-
seksi Transfer-komennon suorituksen aikana.

Ratkaisu: Muistitilaa on vapautettava joko kirjoittamalla tie-
dostoja levylle tai tuhoamalla joitakin tiedostoja.
Vasta sitten tiedosto voidaan siirtää.

File creation error

Syy: Väliaikaista EDLIN-tiedostoa ei kyetä luomaan.

Ratkaisu: Tarkistetaan, että hakemistossa on tilaa väliaikaisen
tiedoston luomiseksi. Varmistetaan myös, että tie-
dostolla ei ole samaa nimeä kuin alihakemistolla
hakemistossa, jossa editoitava tiedosto on.
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8.1 JOHDANTO

Levyillä olevia tiedostoja kannattaa joskus vertailla. Jos olet kopioinut
tiedoston ja myöhemmin haluat vertailla kopioita nähdäksesi mikä
niistä on voimassa, voit käyttää MS-DOS:in tiedostojen vertailuohjel-
maa (FC).

Tiedostojen vertailuohjelmalla verrataan keskenään kahden tiedoston
sisältöjä. Tiedostojen välillä vallitsevat erot voidaan tulostaa päätteelle
tai kolmanteen tiedostoon. Verrattavana olevat tiedostot voivat olla
joko lähdetiedostoja (sisältävät jonkin ohjelmointikielen käskyjä) tai
binääritiedostoja (MACRO-86-assemblerin, MS-LINK-linkittäjän tai
jonkin Microsoftin korkean tason kielen kääntäjän tuottamia tiedosto-
ja).

Vertailu suoritetaan joko rivi riviltä tai tavu tavulta. Rivi riviltä
tapahtuvassa vertailussa kahdesta eri tiedostosta erotetaan ja tuloste-
taan ne rivijaksot, jotka ovat toisiinsa nähden erilaisia. Tavu tavulta
tapahtuvassa vertailussa tulostetaan kahden tiedoston toisiinsa nähden
erilaiset tavut.

8.1.1 Lähdekielisten tiedostojen vertailun rajoituksia

FC käyttää paljon muistitilaa puskurina (varastona), johon vertailta-
vat lähdetiedostot ladataan. Jos lähdetiedostot ovat niin laajoja, että
ne eivät mahdu käytettävissä olevaan muistiin, FC käsittelee vain
puskuriin ladattavissa olevan osan.

Binääritiedostojen ollessa vapaata muistitilaa laajempia suorittaa FC
useita latauksia sijoittaen uudet tiedoston osat levyltä vanhojen, jo
vertailtujen osien päälle. Kaikki löydetyt erot tulostetaan aivan kuin
tiedostot olisivat kokonaisuudessaan mahtuneet muistiin.

8.2 TIEDOSTON MÄÄRITYS

Kaikissa tiedostomääritteissä käytetään seuraavaa syntaksia:

[d : ]<  tiedoston nimi> [ < .EXT> ]

missä d:  on levyasemaa osoittava kirjain. Jos asemaa ei määrite-
tä, FC käyttää oletusarvona käyttöjärjestelmän oletusase-
maa;

tiedoston nimi on 1-8 merkistä muodostettu nimi;

.EXT on tiedoston nimen 1-3-kirjaiminen tiedostonimen
jatke.
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8.3 VERTAILUOHJELMAN KÄYTTÖ

Vertailuohjelman (FC) syntaksi on seuraava:

FC[ /§ /B  /W /C]  < tiedoston nimil> < tiedoston nimi2>

FC vertaa ensimmäistä tiedostoa (tiedoston nimil) toiseen tiedostoon
(tiedoston nimi2) ja ilmoittaa niiden väliset erot. Molempien tiedosto-
jen niminä voidaan käyttää reittinimiä. Esimerkiksi:

FC B: \FOO\BAR\FILE1.TXT \BAR\FILE2.TXT

FC ottaa aseman B: hakemistosta \FOO\BAR tiedoston FILE1.TXT
ja vertaa sitä hakemiston \BAR tiedostoon FILE2.TXT. Koska
jälkimmäisen tiedoston asemaa ei määritetty, FC olettaa \BAR-hake-
miston löytyvän oletusaseman levyltä.

8.4 VERTAILUOHJELMAN VALITSIMET

Tiedostojen vertailuohjelman yhteydessä voidaan käyttää neljää valit-
sinta:

/B  Vertailee molempia tiedostoja binäärisinä. Tiedostoja vertail-
laan tavu tavulta edes yrittämättä uudelleensynkronointia eron
jälkeen. Erot tulostetaan seuraavasti:

-ADDRS-- -Fl—  -F2-
xxxxxxxx yy zz

(missä xxxxxxxx on tavuparin suhteellinen osoite laskettuna
tiedoston alusta). Osoitteet alkavat 00000000:sta. yy ja zz ovat
toisiinsa nähden erilaiset tavut tiedostoista 1 ja 2. Jos esimerkiksi
tiedostot päätyy aikaisemmin kuin tiedosto2, FC ilmoittaa:

***Data left in F2***

/§  § on kokonaisluku väliltä 1-9. Se määrittelee, kuinka monien
peräkkäisten rivien on oltava samanlaisia, että FC katsoisi
tiedostojen siltä kohtaa täsmäävän. Ellei rivimäärää ole annettu,
käytetään oletusarvona 3:a. Valitsinta käytetään yksinomaan
lähdevertailuissa.
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/W Ohjaa FC:n tiivistämään tyhjiä kohtia (tabulaattorilla tai väli-
lyöntinäppäimellä tehtyjä). Kun rivillä on vierekkäisiä tyhjiä
välejä, katsotaan ne yhdeksi ainoaksi tyhjäksi väliksi. Huomaa,
että vaikka FC tiivistää tyhjät välit, se kuitenkin huomioi ne.
Poikkeuksen tekevät kuitenkin rivin alussa ja lopussa olevat
tyhjät kohdat. Esimerkki (alaviiva tarkoittaa tyhjää väliä):

Muitakin tietoja_on saatavilla

täsmää lauseen:

Muitakin_tietoja_on_saatavilla

ja lauseen:

Muitakin tietoj a_on saatavilla

kanssa, mutta ei lauseen:

Muitakin tietoja_on_saatavilla

kanssa. Valitsinta käytetään vain lähdevertailujen yhteydessä.

/C Käytettäessä /C-valitsinta FC ei vertailussa huomioi isoja kirjai-
mia. Kaikki tiedostoissa olevat kirjaimet katsotaan isoiksi kirjai-
miksi. Esimerkiksi:

Muitakin_TIETOJA_on_SAAT AVILLA

täsmää lauseen:

muitakin_tietoja_on_saatavilla

kanssa. Jos sekä /W että /C-valitsinta on käytetty, FC tiivistää
tyhjät välit ja hyväksyy niin pienet kuin isotkin kirjaimet.
Esimerkiksi

TIETOJA.saatiin

täsmää lauseen

tietoja_saatiin

kanssa. Valitsinta käytetään vain lähdevertailujen yhteydessä.
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8.5 EROAVAISUUKSIEN RAPORTOINTI

Tiedostojen vertailuohjelma ilmoittaa kahden tiedoston väliset erot
tulostamalla ensimmäisen tiedoston nimen, tiedostojen toisiinsa näh-
den erilaiset rivit ja ensimmäisen rivin, joka on molemmissa tiedostois-
sa samanlainen. FC tulostaa sitten toisen tiedoston nimen ja sen
jälkeen erilaiset rivit ja ensimmäisen samanlaisen rivin. Vertailtavien
rivien oletusmääränä käytetään kolmea (Jos haluat muuttaa oletusar-
von, ilmoita rivimäärä /§-valitsimella). Esimerkiksi:

-----  < tiedoston n imi l>
<e ro>  <1 .  rivi, joka 2. tiedostossa samanlainen kuin 1.
tiedostossa >

-----  < tiedoston nimi2>
<ero>  <1 .  rivi, joka 1. tiedostossa samanlainen kuin 2.
tiedostossa >

FC jatkaa tulostaen jokaisen löytämänsä eron.

8.6 VERTAILUOHJELMAN TULOSTUKSEN
UUDELLEENSUUNTAUS TIEDOSTOON

Kahden määritellyn tiedoston väliset erot ja yhtäläisyydet tulostetaan
ruudulle, ellei tulostusta ole ohjattu tiedostoon. Uudelleensuuntaus
tiedostoon tapahtuu samalla tavalla kuin MS-DOS-komennon uudel-
leensuuntaus (ks. luku 4, Komennot).

Jos halutaan verrata tiedostoja 1 ja 2 ja lähettää tulostuksen DIF-
FER. TXT-tiedostoon, kirjoitetaan:

FC Tiedostol Tiedosto2 > DIFFER.TXT

Tiedostojen erot ja yhtäläisyydet sijoitetaan oletusasemalla olevaan
DIFFER. TXT-tiedostoon.
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8.7 ESIMERKKEJÄ

Esimerkki 1:

Olettakaamme, että levyllä on seuraavat ASCII-tiedostot:

ALPHA.ASM BETA.ASM

TIEDOSTO A TIEDOSTO B

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

P
Q
R
S
T
U
V
4
5
W
X
Y
Z

Jos halutaan verrata tiedostoja ja tulostaa erot ruudulle, kirjoitetaan:

FC ALPHA.ASM BETA.ASM

FC vertaa ALPHA.  ASM-tiedostoa BETA.ASM-tiedostoon ja tulostaa
erot ruudulle. Kaikki muut oletukset pysyvät muuttumattomina (sar-
kainmerkit, välilyönnit ja huomautukset ohitetaan; tiedostoille suorite-
taan lähdevertailu).
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Tulostus tulee päätteelle seuraavasti (huomautukset eivät näy):

— ALPHA,  ASM
D
E
F
G

HUOM:
ALPHA-tiedostossa
on DEFG,
BETA:ssa G.

—-BETA. ASM
G

— -ALPHA.ASM
M
N
O
P

HUOM:
ALPHA-tiedostossa
on MNO,
BETA:ssa J12.

—BETA.  ASM

—ALPHA.  ASM
W

-—BETA. ASM
4
5
W

HUOM:
ALPHA-tiedostossa
on W, BETA.ssa 45W.
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Esimerkki 2:

Samojen lähdetiedostojen erot voidaan tulostaa myös rivikirjoittimel-
la. Tässä esimerkissä yhtäläisyys saavutetaan, kun neljä peräkkäistä
riviä on toistensa kaltaisia.

Kirjoitetaan:

FC /4 ALPHA. ASM BETA.ASM PRN

Rivikirjoittimelle saadaan seuraava tulostus:

— - ALPHA.ASM
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P

-—BETA.ASM
G
H
I
J
1
2
P

HUOM:
P on ensimmäinen merkki,
josta alkaa neljän
yhtenevän kohdan jono.

—ALPHA.ASM
W

—BETA.ASM
4
5
W

HUOM:
Neljän yhtenevän
kohdan jono alkaa W:stä.
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Esimerkki 3:

Otetaan jälleen samat tiedostot,  mutta suoritetaan vertailu binäärise-
nä .  Tulostus ohjataan ruudulle.

Kirjoitetaan:
FC/B ALPHA. ASM BETA.ASM

Valitsin /B aikaansaa sen, että vertailu suoritetaan binäärisenä. Tämä
ja  muut mahdolliset valitsimet on kirjoitettava FC-komentorivillä
olevien tiedostoniemien eteen. Ruudulle pitäisi ilmestyä seuraava
tulostus:

-ADDRS— -Fl - -F2
00000009 44 47
OOOOOOOC45 48
0000000F 46 49
00000012 47 4A
00000015 48 31
00000018 49 32
000000 IB 4D 50
000000 IE 4E 51
00000021 4F 52
00000024 50 53
00000027 51 54
0000002A 52 55
0000002D 53 56
00000030 54 34
00000033 55 35
00000036 56 57
00000039 57 58
0000003C 58 59
0000003F 59 5A
00000042 5A IA

***Data left in F l***
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8.8 VIRHEILMOITUKSET

Löytämänsä virheen tiedostojen vertailuohjelma ilmoittaa jollakin tai
joillakin seuraavista viesteistä:

Incorrect DOS version
Ajetaan ohjelmaa MS-DOS 2.0:aa aiemmalla versiolla.

Invalid parameter: < option >
Yksi annetuista valitsimista on väärä.

File not found: < filename >
FC ei löytänyt annettua tiedostoa.

Read error in: < filename >
FC ei pystynyt lukemaan tiedostoa kokonaisuudessaan.

Invalid number of parameters
Vertailuohjelman komentoriville on annettu virheellinen
määrä parametreja.
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9.1 JOHDANTO

Tässä luvussa opetellaan MS-LINK:in käyttö. On suositeltavaa lukea
koko luku ennen MS-LINK:n käyttämistä.

Tähän lukuun tutustuminen ei ole tarpeen, jos ohjelmien kääntäminen
ja linkittäminen eivät tule kysymykseen kohdallasi.

MS-DOS-linkittäjäohjelma (MS-LINK) on ohjelma, joka

Kokoaa erikseen tuotettuja tulosmoduuleja yhdeksi va-
paasti sijoitettavaksi suorituskelpoiseksi ohjelmaksi;

Etsii kirjastotiedostoista ratkaisemattomien ulkoisten
viittausten määreitä;

Ratkaisee ulkoisia ristikkäisviittauksia;

Tuottaa listauksen, josta näkyvät sekä ulkoisten viit-
tausten ratkaisut että virheilmoitukset.

9.2 YLEISTÄ MS-LINK:ISTÄ

Ohjelma kirjoitetaan lähdekielisenä. Tämä lähdekieli ajetaan kääntä-
jän kautta, jolloin saadaan tulosmoduuleja. Ne on puolestaan ajettava
linkittäjän kautta, jotta saadaan tietokoneen ymmärtämää konekieltä.
Konekielistä muotoa vaaditaan suoritettaessa ohjelmia.

Halutaan kenties linkittää (yhdistää) useita ohjelmia ja ajaa ne
yhdessä. Jokainen ohjelma saattaa viitata symboliin, joka on määritel-
ty jossakin toisessa tulosmoduulissa. Tätä viittausta nimitetään ulkoi-
seksi viittaukseksi.

MS-LINK kokoaa useita tulosmoduuleja yhdeksi vapaasti sijoitetta-
vaksi suorituskelpoiseksi ohjelmaksi (.EXE-tiedostoksi). Koska siihen
on yhdistetty useita moduuleja, MS-LINK varmistaa, että kaikki
tulosmoduulien väliset ulkoiset viittaukset on määritetty. MS-LINK
voi etsiä määreitä ulkoisille viittauksille, joita ei ole määritelty tulos-
moduuleissa, useistakin kirjastotiedostoista.
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MS-LINK tuottaa myös listatiedoston, jossa on luetteloitu kaikki
ratkaistut ulkoiset viittaukset. Samoin MS-LINK tulostaa virheilmoi-
tuksia.

MS-LINK käyttää vapaana olevan muistitilan mahdollisimman tar-
koin. Kun tila loppuu, MS-LINK luo väliaikaisen VM.TMP-levytie-
doston.
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Kuvassa 9 on esitetty MS-LINK:in toiminnan eri vaiheet.

Korkeamman tason
kielellä kirjoitettu

lähdeohjelma

Assembly-kielinen
lähdeohjelma

Assembly-kääntäjäKääntäjä

.OBJ.OBJ .OBJ.OBJ .OBJ .OBJ

MS-LINK

listaus
.LSTkirjastot

.LIB

Rutiiniviittaustiedosto
PUBLIC-symboleista

Etsintään voidaan
suorittaa korkeintaan
8 kirjastosta

Käytetään vain
jos ohjelma-
tiedosto
on muistia

Suorituskelpoinen
ohjelmatiedosto I

.EXE
VM.TMP

suurempi

Kuva 9. MS-LINK:in toiminta
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9.3 MÄÄRITELMIÄ, JOTKA ON SYYTÄ TUNTEA

MS-LINK:in toiminnan ymmärtämiseksi on seuraavaan koottu joita-
kin tässä luvussa käytettyjä termejä. Yleisesti ottaen linkitettäessä
BASIC:istä, Pascalista tai muista korkean tason kielestä koottuja
tulosmoduuleja, ei näitä termejä tarvitse tuntea. Jos kuitenkin kirjoite-
taan ja käännetään ohjelmia assembly-kielellä, on MS-LINK:in toi-
minnot ja alle selostetut määritelmät tunnettava. Hyödyllistä tietoa
MS-LINK:in toiminnasta löytyy myös Macro Assembler -käsikirjan
MS-LINK:iä käsittelevästä osasta.

MS-DOS:issa voidaan muisti jakaa segmentteihin, luokkiin ja ryhmiin.
Kuva 10 selventää näitä käsitteitä.

Segmentti
1

Segmentti
2

Segmentti
3

Segmentti
4

Seg-
I mentti 5

Segmentti
6

Segmentti
7

Segmentti
9

Segmentti
10

Segmentti
8

Muisti

Segmentt
11

Segmentti 12 Seg-
mentti 1<

Segmentti
1 14

Seg-
mentti 15

Seg-
mentti 16

Segmentti
17

Segmentti
18

Segmentti
19

Seg-
mentti 20

Segmentti
| 21

Seg-
mentti

22

varjostettu alue = ryhmä (osoitteistoa 64 K tavua)

Kuva 10. Muistin jaotus
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Esimerkki:
Segmenttiluokan

Segmentin nimi nimi

Segmentti 1 PROG.l CODE
Segmentti 2 PROG.2 CODE
Segmentti 12 PROG.3 DATA

Huomaa, että segmenteillä 1, 2 ja 12 on eri segmenttinimet, mutta
niillä voi olla samat tai eri segmenttiluokan nimet. Segmentit 1, 2 ja 12
muodostavat ryhmän, jolla on ryhmäosoitteena segmentin 1 alkuosoite
(ts. alin muistissa oleva osoite).

Jokaisella segmentillä on segmenttinimi ja segmenttiluokan nimi.
MS-LINK lataa kaikki segmentit luokkanimen mukaan muistiin,
ensimmäisestä vastaan tulevasta lohkosta aina viimeiseen. Kaikki
samaan luokkaan kuuluvat segmentit ladataan muistiin peräkkäin.

Käsittelyn aikana MS-LINK käyttää segmenttien yhteydessä niiden
muistipaikkojen mukaisia osoitteita. Etsintä kohdistuu segmenttiryh-
miin.

Ryhmä on kokoelma segmenttejä, jotka mahtuvat 64 kilotavun muisti-
tilaan. Segmenttien ei tarvitse olla peräkkäisiä muodostaakseen ryh-
män (ks. kuva). Ryhmän osoite on ryhmässä olevien segmenttien alin
osoite. Linkityksen yhteydessä MS-LINK analysoi ryhmät ja sen
jälkeen paikantaa segmentit muistisssa olevan ryhmäosoitteen mu-
kaan. Ohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta ryhmästä.

Jos kirjoitetaan ohjelmaa assembly-kielellä, voidaan antaa ryhmä- ja
segmenttinimet ohjelmassa. Korkean tason kieliä (BASIC, COBOL,
FORTRAN, Pascal) käytettäesssä kääntäjä suorittaa nimeämisen auto-
maattisesti.

Lisätietoja ryhmä- ja segmenttinimien antamisesta ja siitä, miten
MS-LINK yhdistelee ja järjestää muistissa olevia lohkoja on Macro
Assembler -käsikirjassa.
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9.4 MS-LINK:IN KÄYTTÄMÄT TIEDOSTOT

MS-LINK
käyttää yhtä tai useampaa syöttötiedostoa;

luo kaksi tulostustiedostoa;

luo tarvittaessa väliaikaisen levytiedoston;

voidaan ohjata hakemaan jopa kahdeksaa kirjastotie-
dostoa.

Kullekin tiedostotyypille voi käyttäjä antaa kolmiosaisen tiedostomää-
rityksen. MS-LINK:in tiedostomääritysten muoto on sama kuin levy-
tiedoston:

[d : ]<  tiedoston nimi> [ < .ext> ]

missä: d: on aseman määrite. MS-LINK:in kanssa käytetään
asemamääritteitä väliltä A: - O:. Kaksoispiste kuuluu
olennaisena osana asemamääritteeseen;

tiedoston nimi on mikä tahansa muotovaatimukset
täyttävä nimi, jossa merkkien määrä on 1-8;

.ext on yksi- kolmikirjaiminen tiedoston nimen jatke.
Piste on olennainen osa jatketta.

9.4.1 Syöttötiedoston jatkeet

Ellei syöttötiedostomäärityksissä ole annettu mitään jatketta, MS-
LINK tunnistaa seuraavat jatkeet oletuksen perusteella:

.OBJ Kohde

.LIB Kirjasto

9.4.2 Tulostustiedoston jatkeet

MS-LINK lisää tulostustiedostoihin (ajo- ja listaus) seuraavat oletus-
jatkeet:

Ajotiedosto (ei vaihdettavissa)
Listaustiedosto (vaihdettavissa)

.EXE

.MAP
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9.4.3 VM.TMP-tiedosto (väliaikaistiedosto)

MS-LINK käyttää linkitykseen käytettävissä olevan muistitilan. Jos
linkitettävät tiedostot muodostavat tulostustiedoston, jonka laajuus
ylittää käytettävissä olevan muistitilan, MS-LINK luo väliaikaisen
tiedoston, nimeää sen VM.TMP:ksi ja sijoittaa sen oletusaseman
levylle. Jos MS-LINK luo VM.TMPm, se tulostaa ilmoituksen:

VM.TMP has been created.
Do not change diskette in drive, <d :>

Saatuasi tämän ilmoituksen et enää saa poistaa levyä oletusasemalta
ennen kuin linkitys on loppunut. Jos levy poistetaan, MS-LINK:in
toiminta käy epävarmaksi ja MS-LINK voi antaa seuraavan virheil-
moituksen:

Unexpected end of file on VM.TMP

VM.TMPm sisältö kirjoitetaan tiedostoon, joka on nimetty vastaukse-
na ajotiedostokehotteeseen. VM.TMP on vain työtiedosto, joka tuho-
taan linkityksen päättyessä.

VAROITUS

Älä käytä VM.TMP:tä minkään tiedoston
tiedostonimenä. Jos oletusasemalla on tie-
dosto nimeltä VM.TMP ja MS-DOS tarvit-
see VM.TMP-tiedostoa, MS-LINK tuhoaa
levyllä jo olevan VM.TMP-tiedoston ja luo
uuden VM.TMP-tiedoston. Tällöin menete-
tään aikaisemman VM.TMPm sisältö.
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9.5 MS-LINK:N KÄYNNISTÄMINEN

MS-LINK tarvitsee kahdenlaista syötettä: komennon MS-LINK:in
käynnistämiseksi ja vastauksia komentokehotteisiin. MS-LINK:in toi-
mintaa säädellään lisäksi seitsemällä valitsimella. Useimmiten MS-
LINK:in komennot välitetään päätteen näppäinten avulla. Vastauksia
komentokehotteisiin sekä valitsinparametrit voidaan myös sijoittaa
vastaustiedostoon. Komentoja MS-LINK:ille käyttäessä voidaan
apuna käyttää komentomerkkejä.

MS-LINK voidaan käynnistää kolmella eri tavalla. Komennot voidaan
ensinnäkin kirjoittaa vastauksina yksittäisiin kehotteisiin. Toiseksi
voidaan komennot kirjoittaa riville, jolla MS-LINK sitten käynniste-
tään. Kolmas tapa on sellaisen vastaustiedoston luominen, johon
sisältyvät kaikki tarvittavat komennot. MS-LINK:in käynnistämiseksi
tarvitaan vain ilmoitus siitä, missä tiedosto on.

Tiivistelmä MS-LINK:in käynnistystavoista

Tapa 1 LINK
Tapa 2 LINK < tiedostomme! > [/valitsimet]
Tapa 3 LINK q<  tiedoston määritys >
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9.5.1 Tapa 1: Kehotteet

MS-LINK:in käynnistäminen tavalla 1:

Kirjoita

LINK

MS-LINK ladataan muistiin. MS-LINK tulostaa sen jälkeen neljä
tekstikehotetta, jotka ilmestyvät yksi kerrallaan. Vastauksillasi kehot-
teisiin määräät MS-LINK:in suorittamaan tiettyjä tehtäviä.

Kunkin rivin loppuun voit kirjoittaa merkinnän yhdestä tai useammas-
ta valitsimesta. Kirjoita merkin eteen valitsinmerkki, joka on eteenpäin
kallistettu vinoviiva.

Alle on koottu tiivistelmä komentokehotteista. Yksityiskohtaisempi
selostus löytyy kohdasta
Komentokehotteet .

KEHOTE VASTAUKSET

Object Modules [.OBJ]: Esitä lista linkitettävistä .OBJ-tiedos-
toista. Erota ne välilyönneillä tai plus-
merkeillä ( + ). Jos viimeinen kirjoitet-
tu merkki on plus-merkki, kehote il-
mestyy ruudulle uudelleen. Oletusar-
voa ei käytetä, vastaus on annettava.

Run File [Object-file.EXE]: Anna toteutettaville kohdekoodille
tiedostonimi. Oletusarvo on ensim-
mäisen kohdetiedoston nimi.EXE.
(Tulostusjatke ei ole muutettavissa.)

List File [Run-file. MAP]: Anna listausta varten tiedostonimi.
Oletusarvo on kohdetiedoston tiedos-
tonimi.

Libraries [ ]: Esitä lista etsittävistä tiedostonimistä.
Erota nimet välilyönneillä tai plus-
merkeillä( + ). Jos viimeinen kirjoitet-
tu merkki on plusmerkki, kehote il-
mestyy ruudulle uudelleen. Oletuksen
mukaan oletuskirjastoja etsitään tu-
losmoduuleista. (Jatkeet muutetaan
muotoon .LIB.)
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9.5.2 Tapa 2: Komentorivi

Käytettäessä MS-LINK:in käynnistystapaa 2 kirjoitetaan kaikki ko-
mennot yhdelle ja samalle riville. LINKrin jälkeen tulevat merkinnät
ovat vastauksia komentokehotteisiin. Kehotteisiin annetut merkinnät
on erotettava toisistaan pilkuilla. Syntaksi on seuraava:

LINK < kohde-lista > , < ajotiedosto > , < listatiedosto > , < kirjasto-
lista > [/valitsin...]

LINKrin jälkeen tulevat merkinnät ovat vastauksia komentokehottei-
siin. Eri kehotteisiin annetut merkinnät on erotettava toisistaan pilkuil-
la.

Syntaksissa: kohde-lista on tulosmoduuleista muodostettu lista,
jossa moduulit on erotettu toisistaan plusmerkeillä;

ajotiedosto on suorituskelpoisen koodin vastaanotta-
van tiedoston nimi;

listatiedosto on listauksen vastaanottavan tiedoston
nimi;

kirjasto-lista on lista etsittävistä kirjastomoduuleista;

/valitsin tarkoittaa harkinnan mukaan käytettäviä
valitsimia, jotka voidaan lisätä vastausmerkintöjen
perään (välittömästi pilkkujen eteen tai, kuten esi-
merkissä, < kirjasto-lista > -merkinnän perään).

Merkintäkentille annetaan oletusarvot kirjoittamalla toinen pilkku
ilman välilyöntiä edellisen pilkun perään.

Esimerkki:

LINK
FUN + TEXT + TABLE + CARE/P/M,,  FUNLIST, COBLIB. LIB

Komento lataa MS-LINK:in ja sitten myös tulosmoduulit FUN. OBJ,
TEXT.OBJ, TABLE. OBJ ja CARE. OBJ. MS-LINK pitää tämän
jälkeen tauon (koska /P-valitsinta oli käytetty). MS-LINK linkittää
tulosmoduulit, kun painat mitä tahansa näppäintä, ja piirtää yleissym-
bolikartan (/M-valitsin); käyttää oletusarvona FUN.EXE-ajotiedos-
toa; luo FUNLIST.MAP-nimisen listatiedoston ja etsii kirjastotiedos-
toa COBLIB. LIB.
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9.5.3 Tapa 3: Vastaustiedosto

Käytettäessä MS-LINK:in käynnistystapaa 3 kirjoitetaan:

LINK q<  tiedoston määritys >

missä: tiedoston määritys tarkoittaa vastaustiedoston nimeä.
Vastaustiedosto sisältää vastauksia MS-LINK:in kehot-
teisiin (ks. tapa 1) ja voi myös sisältää valitsimia.
Nimettäessä vastaustiedostoa voi tiedostonimen jatkeen
jättää pois. Tapa 3 mahdollistaa MS-LINK:in käynnis-
tävän komennon antamisen näppäimistöltä tai komen-
totiedostosta ilman, että sinun tarvitsee ryhtyä mihin-
kään lisätoimenpiteisiin.

Jos haluat käyttää tätä MS-LINK:in käynnistystapaa, on sinun luotava
vastaustiedosto, joka sisältää useita tekstirivejä. Näistä riveistä kukin
rivi on vastaus MS-LINK:in antamaan kehotteeseen. Vastausten tulee
olla samassa järjestyksessä kuin tavan 1 yhteydessä esitellyt MS-LINK-
kehotteet. Haluttaessa voidaan Object Modules:- tai Libraries:-kehot-
teeseen annettava pitkä vastaus jakaa usealle riville. Tämä tapahtuu
käyttämällä plusmerkkiä ( + ) osoittamaan vastauksen jatkumista seu-
raavalle riville.

Valitsimia ja komentomerkkejä voidaan vastaustiedostossa käyttää
samalla tavalla kuin päätteen näppäimistöltä kirjoitettujen vastausten
kanssa.

MS-LINK:in käytön alkaessa tulee jokainen kehote järjestyksessä
ruudulle yhdessä vastaustiedostosta tulevien vastausten kanssa. Jos
vastaustiedostossa ei ole vastauksia kaikkiin kehotteisiin, MS-LINK
tulostaa kehotteen, joka ei ole saanut vastausta, ja odottaa kunnes olet
kirjoittanut muotovaatimukset täyttävän vastauksen. Muotovaatimuk-
set täyttävän vastuksen saatuaan MS-LINK jatkaa linkitystä.

Esimerkki:

Tämä vastaustiedosto ohjaa MS-LINK:in lataamaan tulosmoduulit
FUN, TEXT, TABLE ja CARE. MS-LINK pitää tauon ennen kuin se
piirtää ruudulle yleissymbolikartan. Sinä saat tässä vaiheessa tilaisuu-
den vaihtaa levyjä (lue selvitys /PAUSE-valitsinta käsittelevästä kap-
paleesta tämän luvun osasta, joka käsittelee MS-LINK:in valitsimia).
Kun painat mitä tahansa näppäintä, tulostustiedostojen nimiksi tulevat
FUN.EXE ja FUNLIST.MAP. MS-LIST hakee kirjastotiedoston
COBLIB.LIB ja käyttää valitsimille oletusasetuksia.
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9.6 KOMENTOMERKIT

MS-LINK käyttää kolmea komentomerkkiä.

Plusmerkki Plusmerkkiä ( + ) käytetään erottamaan mer-
kintöjä ja jatkamaan käsiteltävää riviä vas-
tauksissa Object Modules:- ja Libraries:
-kehotteisiin (tulosmoduulien erottamiseen voi-
daan käyttää välilyöntiä). Kun kirjoitat useita
vastauksia (joista jokainen voi olla hyvinkin
pitkä), jatka riviä kirjoittamalla sen loppuun
plusmerkki/ < RETURN > . Jos viimeinen näi-
tä kahta kehotetta seuraava merkintä on plus-
merkki/ < RETURN > , MS-LINK pyytää lisää
moduulien nimiä. Kun Object Modules:- tai
Libraries: -kehote ilmestyy uudelleen, jatka
vastausten kirjoittamista. Kun kaikki linkitet-
tävät moduulit ja etsittävät kirjastot on luette-
loitu, varmista, että vastausrivin lopussa on
moduulinnimi ja < RETURN > eikä plus-
merkki/ < RETURN > .

Esimerkki:

Object Modules [.OBJ]: FUN TEXT
TABLE CARE +<  RETURN >
Object Modules [.OBJ]:
FOO + FLIPFLOP + JUNQUE + < RETURN >
Object Modules [.OBJ]:
CORSAIR < RETURN >
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Puolipiste Oletusvastaukset jäljellä oleviin kehotteisiin
valitaan puolipisteellä (;). Näin voidaan mene-
tellä milloin tahansa ensimmäisen kehotteen
(Run File:) jälkeen. Tämä toiminto säästää
aikaa ja vähentää tarvetta painaa toistuvasti
< RETURN > -näppäintä.

HUOMAA

Sen jälkeen, kun puolipiste on kirjoitettu ja
syötetty (painamalla < RETURN > -näp-
päintä), ei linkitysjakson kehotteisiin enää
ole mahdollista vastata. Älä käytä puolipis-
tettä hypätäksesi joidenkin kehotteiden yli,
käytä < RETURN > -näppäintä.

Esimerkki:

Object Modules
[.OBJ]: FUN TEXT TABLE CARE

< RETURN >
Run Module [FUN. EXE]: ;<  RETURN >

Muita kehotteita ei tule, MS-LINK käyttää
oletusarvoja (mukaan luettuina listatiedoston
FUN.MAP).

<CONTROL-C> < CONTROL-C > -näppäimellä voit keskeyt-
tää linkityksen milloin tahansa. Jos kirjoitat
väärän vastauksen, kuten väärän tai väärin
kirjoitetun tiedostonimen, on sinun ensin pois-
tuttava MS-LINK-ohjelmasta ja sitten käynnis-
tettävä ohjelma uudelleen. Jos olet vasta kir-
joittanut virheen, mutta et vielä ole painanut
< RETURN > -näppäintä, voit pyyhkiä virheel-
liset merkit pois käyttämällä peruutusnäppäin-
tä. Tämä on mahdollista niin kauan kuin et ole
vaihtanut riviä.
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9.7 KOMENTOKEHOTTEET

MS-LINK pyytää sinulta vastauksia neljään eri tekstikehotteeseen.
Kun olet kirjoittanut vastauksen ja painanut < RETURN > -näppäin-
tä, ilmestyy ruudulle seuraava kehote. Vastattuasi viimeiseen kehottee-
seen MS-LINK aloittaa linkityksen automaattisesti ilman erillistä
komentoa. Kun linkitys on päättynyt, MS-LINK siirtyy käyttöjärjestel-
män tasolle. Käyttöjärjestelmän kehotteen ilmestyminen on merkkinä
linkityksen onnistumisesta. Jos linkitys epäonnistuu, MS-LINK tulos-
taa virheilmoituksen.

MS-LINK-kehotteet tulevat kohde-, ajo- ja listatiedostojen sekä kirjas-
tojen nimille. Kehotteet listataan ilmestymisjärjestyksessä. Oletusvas-
taus on annettu hakasuluissa ([ ])-kehotteen jäljessä. Oletusvastaus
tulee kysymykseen vain sellaisten kehotteiden kohdalla, jotka hyväksy-
vät etukäteen annetun vastauksen. Object Modules: -kehotteilla ei ole
etukäteen annettua tiedostonimeä, minkä vuoksi sinun on vastattava
kirjoittamalla tiedostonimi.

Object Modules [.OBJ]:
Kirjoita luettelo linkitettävistä tulosmoduuleista. MS-
LINK olettaa, että tiedostonimen jatke on .OBJ. Jos
tulosmoduulilla on mikä tahansa muu tiedostonimen
jatke, on tuo jatke annettava. Muutoin voidaan jatke
jättää pois.

Moduulit on erotettava toisistaan plusmerkein ( + ).

Muista, että MS-LINK lataa lohkoja luokkiin siinä
järjestyksessä, missä ne tulevat vastaan. Voit käyttää
tätä tietoa hyväksesi asettaessasi järjestyksen, jossa
MS-LINK lukee tulosmoduulit. Lisätietoja löydät Mac-
ro Assembler -käsikirjasta.

Run File [Ensimmäinen-kohde-tiedostonimi.EXE]:
Tiedosto, johon talletetaan linkityksestä saatava ajotie-
dosto, luodaan kirjoittamalla tiedostonimi. Kaikki ajo-
tiedostot saavat tiedostonimijatkeen .EXE siinäkin ta-
pauksessa, että olet ilmoittanut jatkeeksi jotain muuta.

Jos Run File: -kehotteeseen ei kirjoiteta lainkaan vas-
tausta, MS-LINK käyttää ajotiedostonimenä ensim-
mäistä tiedostonimeä, joka on kirjoitettu vastaukseksi
Object Modules: -kehotteeseen.
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Esimerkki:
Run File [FUN. EXE]: B:PAYROLL/P

Tämä vastaus ohjaa MS-LINK:in luomaan ajotiedoston
PAYROLL.EXE asemalle B:. MS-LINK pitää myös
tauon, jonka aikana voit vaihtaa uuden levyn ajotiedos-
toa varten.

List File [Ajo-tiedostonimi.MAP]:
Listatiedosto sisältää merkinnän jokaiselle syöttömo-
duulin (tulosmoduulin) lohkolle. Jokaisessa merkinnäs-
sä on myös nähtävänä ajotiedoston osoitteenmuodos-
tus.

Oletusvastaus koostuu ajotiedoston nimestä ja oletustie-
doston nimen jatkeesta .MAP.

Libraries [ ]:
Vastauksiksi hyväksytään enintään kahdeksan kirjasto-
tiedostonimeä tai pelkkä < RETURN > (<  RETURN >
merkitsee etsinnän kohdistumista oletuskirjastoon). Tä-
tä ennen sinulla tulee olla kirjastotiedostot, jotka on
luotu erityisellä kirjasto-ohjelmalla (lisätietoja kirjasto-
tiedostoista löydät Macro Assembler -käsikirjan koh-
dasta MS-LIB). MS-LINK olettaa kirjastotiedostojen
nimen jatkeeksi jatkeen .LIB.

Kirjastotiedostonimet tulee erottaa toisistaan välilyön-
neillä tai plusmerkeillä ( + ).

MS-LINK etsii kirjastotiedostoja listatussa järjestykses-
sä. Kun se löytää ulkoisen symbolin määrittävän mo-
duulin, MS-LINK käsittelee tuon moduulin kuin se olisi
tulosmoduuli.

Jos MS-LINK ei löydä kirjastotiedostoa levyasemissa
olevilta levyiltä, se tulostaa ilmoituksen:

Cannot find library < library-name >
Type new drive letter:

Paina kirjainta, joka osoittaa aseman (esim. B).
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9.8 MS-LINK-VALITSIMET

MS-LINK:in toimintoja ohjataan seitsemällä eri valitsimella. Valitsinta
tarkoittavat kirjaimet kirjoitetaan kehotteeseen annetun vastauksen
loppuun, olipa MS-LINK:in käynnistämiseen käytetty mitä tapaa
tahansa. Valitsinkirjaimet voidaan ryhmittää vastauksen loppuun tai
ne voidaan hajottaa useiden eri vastausten loppuun. Jos kunkin
vastauksen loppuun kirjoitetaan useampi kuin yksi valitsinta tarkoitta-
va kirjain, on kunkin kirjaimen (valitsimen) eteen kirjoitettava eteen-
päin kallistettu vinoviiva (/) .

Kaikki valitsinmerkinnät voidaan lyhentää. Ainoa rajoitus on, että
lyhenteen täytyy olla yhtenäinen kirjainsarja. Välilyönnit ja siirrokset
ovat kiellettyjä. Esimerkki:

Laillinen Laiton
/D /DSL
/DS /DAL
/DSA /DLC
/DSALLOCA /DSALLOCT

/DSCALLOCATE
Kun käytät /DSALLOCATE-valitsinta, MS-LINK lataa
kaikki tiedot Datasegmentin yläpäähän. Muussa ta-
pauksessa MS-LINK lataa kaikki tiedot Datasegmentin
alapäähän. Ajettaessa asetetaan DS-osoitin alimpaan
mahdolliseen osoitteeseen, jotta koko DS-lohko tulee
käytetyksi. /DS  ALLOC ATE-valitsimen käyttö yhdessä
Load Low:n kanssa (ts. /HIGH-valitsinta ei käytetä)
mahdollistaa sen, että käyttäjä voi valita dynaamisesti
minkä tahansa käytettävissä olevan muistitilan Data-
ryhmän sisältä varta vasten varatun alueen alapuolelta,
kuitenkin siten että mahdollisuus osoittamiseen samaa
DS-osoitinta käyttämällä säilyy. Tätä dynaamista va-
rausta tarvitaan Pascal- ja FORTRAN-ohjelmille.

HUOMAA

Sovellusohjelmasi voit dynaamisesti varata
enintää 64 Ktavua muistitilaa (tai olemassa
olevan muistitilan) vähennettynä Data-ryh-
män sisältä varatulla määrällä.
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/HIGH
/HIGH-valitsin ohjaa MS-LINK:in sijoittamaan ajotie-
doston muistissa mahdollisimman korkealle. Muutoin
ajotiedosto tulee mahdollisimman alhaalle.

TÄRKEÄÄ

Älä käytä /HIGH-valitsinta Pascal- ja
FORTRAN-ohjelmmien kanssa.

/LINENUMBERS
/LINENUMBERS-valitsin ohjaa MS-LINK:in sisällyt-
tämään listatiedostoon syöttömoduulien lähdelauseiden
rivinumerot ja osoitteet. Muutoin ei rivinumerolta sisäl-
lytetä listatiedostoon.

HUOMAA

Kaikki kääntäjät eivät muodosta tulosmo-
duuleja, jotka sisältävät rivinumerotietoja.
Näissä tapauksissa MS-LINK ei luonnolli-
seestikaan voi lisätä listatiedostoon rivinu-
merolta.

/MAP
/MAP antaa MS-LINK:ille ohjeen listata kaikki syöttö-
moduuuleissa määritellyt yleissymbolit. Ellei /MAP-
valitsinta käytetä, MS-LIST listaa vain virheet (mukaan
luettuina määrittelemättömät yleissymbolit).

Symbolit listataan aakkosjärjestyksessä. MS-LINK lis-
taa jokaiselle symbolille sen arvon ja lohko:poikkeama-
sijainnin ajotiedostossa. Symbolit on luetteloitu listatie-
doston lopussa.

/PAUSE
/PAUSE-valitsin antaa MS-LINK:ille ohjeen pysähtyä
linkityksen aikana aina, kun valitsin tulee vastaan.
Normaalisti MS-LINK suorittaa linkityksen alusta lop-
puun ilman taukoja. Valitsin tarjoaa käyttäjälle tilai-
suuden vvaihtaa levyjä ennen kuin MS-LINK tulostaa
ajotiedoston (.EXE-tiedoston).

Kun MS-LINK havaitsee /PAUSE-valitsimen, se tulos-
taa ilmoituksen:
About to generate .EXE file Change disks < hit any

key>
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MS-LINK jatkaa käsittelyä heti, kun käyttäjä on paina-
nut mitä tahansa näppäintä.

VAROITUS

Älä poista listatiedostoa vastaanottavaa le-
vyä tai mahdolliseen VM.TMP-tiedostoon
käytettyä levyä.

/STACK: < numero >
< numero > on mikä tahansa positiivinen lukuarvo
(heksadesimaalijärjestelmässä), jonka suurin arvo on
65536 tavua. Jos kirjoitetaan lukuarvo l:n ja 51 l :n
väliltä, MS-LINK käyttää lukuarvoa 512. Jos /STACK-
valitsinta ei linkityksessä käytetä, MS-LINK laskee
tarvittavan pinokoon automaattisesti.

Kaikkien kääntäjien tulisi tarjota tulosmoduuleissa tie-
toja, joiden avulla linkkeri voi laskea vaaditun pino-
koon.

Ainakin yhdessä tulosmoduulissa (syöttömoduulissa)
tulee olla pinonvarauskäsky. Jos se puuttuu, MS-LINK
ilmoittaa virheestä:

WARNING: NO STACK STATEMENT

/NO
/NO on lyhenne, jonka täydellinen vastine on NODE-
FAULTLIBRARYSEARCH. Tämä valitsin ilmoittaa
MS-LINK:ille, että sen ei pidä etsiä oletuskirjastoja
(tuloskirjastoja) tulosmoduleista. Jos esimerkiksi linki-
tät PascaLkielisiä tulosmoduuleita, /NO-valitsin ilmoit-
taa MS-LINK:ille, että sen ei tarvitse automaattisesti
etsiä PASCAL. LIB-nimistä kirjastoa ulkoisten viittaus-
ten selvittämiseksi.
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9.9 Esimerkkejä MS-LINKin käytöstä

Tässä esimerkissä esitetään havainnollisesti, millaisia tietoja ruudulle
tulostetaan MS-LINK:illä tapahtuvan linkityksen aikana.

Vastaa MS-DOS-kehotteeseen kirjoittamalla:

LINK

Järjestelmä tulostaa seuraavat ilmoitukset ja kehotteet (antamasi
vastaukset on lihavoitu):

Microsoft Object Linker V.2.00
(C) Copyright 1982 by Microsoft Inc.

Object Modules (.OBJ]: IO SYSINIT
Run File (IO.EXE]:
List File (NUL.MAP]: IO /MAP
Libraries (.LIB]: ;

Huomautuksia:

1. Käyttämällä /MAP-valitsinta saat yleissymboleista sekä aak-
kos- että aikajärjestyksessä olevan listauksen.

2. Saatuasi List File: -kehotteen ja vastattuasi siihen PRN:llä voit
uudelleensuunnata tulostuksen kirjoittimelle.

3. Käyttämällä /LINE-valitsinta saat MS-LINK:in antamaan lis-
tauksen kaikkien moduuleiden kaikista rivinumeroista. (Huo-
maa, että /LINE-valitsimella voidaan saada suuri määrä tulos-
tusta.)

4. Kun Libraries: -kehotteeseen vastataan painamalla < RE-
TURN > -näppäintä, kirjastoetsintä suoritetaan automaattises-
ti.

MS-LINK:in paikannettua kaikki kirjastot tulee segmenttiluettelo näh-
täväksi linkkauskartasta siinä järjestyksessä kuin segmentit esiintyvät
ajomoduulin sisällä. Luettelo voi näyttää esimerkiksi tällaiselta:

Start Stop Length Name
00000H 009ECH 09EDH CODE
009F0H 01166H 0777H SYSINITSEG
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Start ja Stop -sarakkeiden tiedot osoittavat kunkin segmentin 20-bitti-
sen heksadesimaaliosoitteen suhteessa kohtaan nolla. Kohta nolla on
yhtä kuin ajomodulin alkupiste.

Tulostetut osoitteet eivät ole lohkojen absoluuttisia osoitteita. Tietoja
suhteellisen nollan todellisen sijainnin ja lohkon absoluuttisen osoit-
teen määrittämisestä löydät Macro Assembler and Utilities -käsikirjas-
ta.

Koska /MAP-valitsinta oli käytetty, MS-LINK tulostaa yleissymbolit
nimen ja arvon mukaisesti. Esimerkiksi:

ADDRESS PUBLICS_BY_NAME
009F:0012 BUFFERS
OO9F:OOO5 CURRENT_DOS_LOCATION
009F:0011 DEFAULT.DRIVE
009F:000B DEVICEJJST
OO9F:OO13 FILES
009F:0009 FINAL_DOS_LOCATION
009F:000F MEMORY_SIZE
009F:0000 SYSINIT

ADDRESS PUBLICS BY VALUE
009F:0000 SYSINIT
OO9F:OOO5 CURRENT_DOS_LOCATION
009F:0009 FINAL_DOS_LOCATION
009F:000B DEVICE-LIST
OO9F:OO0F MEMORY.SIZE
009F:00ll DEFAULT_DRIVE
009F:00l2 BUFFERS
009F:00l3 FILES

Lisätietoja MS-LINK:istä löydät Macro Assembler -käsikirjasta.
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9.10 VIRHEILMOITUKSET

Kaikki virheet aikaansaavat sen, että linkitys keskeytyy. Kun syy on
löydetty ja virhe korjattu, MS-LINK on ajettava uudelleen. MS-LINK
antaa seuraavat virheilmoitukset:

ATTEMPT TO ACCESS DATA OUTSIDE OF SEGMENT
BOUNDS, POSSIBLY BAD OBJECT MODULE

Kohdetiedosto on todennäköisesti huono.

BAD NUMERIC PARAMETER
Numeroarvoa ei ole annettu numeroina.

CANNOT OPEN TEMPORARY FILE
MS-LINK ei pysty luomaan tiedostoa VM.TMP, koska levyn
hakemisto on täynnä. Vaihda levy. Älä poista levyä, joka vastaa-
nottaa List.MAP-tiedostoon.

ERROR: DUP RECORD TOO COMPLEX
Assembly-kielimoduulissa oleva DUP-tietue on liian monimutkai-
nen. Yksinkertaista assembly-kielisen ohjelman DUP-tietuetta.

ERROR: FIXUP OFFSET EXCEEDS FIELD WIDTH
Assembly-kielen käsky viittaa osoitteeseen, jossa on lyhyt käsky
pitkän sijasta. Editoi assemblykielinen lähdeohjelma ja käännä
uudelleen.

INPUT FILE READ ERROR
Kohdetiedosto on todennäköisesti huono.

INVALID OBJECT MODULE
Tulosmoduuli(t) on väärin muodostettu tai epätäydellinen (esim,
käännös lopetettu kesken).

SYMBOL DEFINED MORE THAN ONCE
MS-LINK löysi kaksi tai useampia moduuleja, jotka määrittelevät
saman symbolinimen.

PROGRAM SIZE OR NUMBER OF SEGMENTS EXCEEDS
CAPACITY OF LINKER

Yhteiskoko ei saa ylittää 384 Ktavua eikä lohkojen lukumäärä
255 :ttä.

REQUESTED STACK SIZE EXCEEDS 64K
Käytä /STACK-valitsinta ja ilmoita koko, joka on yhtä suuri tai
suurempi kuin 64 Ktavua.
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SEGMENT SIZE EXCEEDS 64K
Osoitejärjestelmän raja on 64 Ktavua.

SYMBOL TABLE CAPACITY EXCEEDED
Kirjoitit useita ja/tai pitkiä nimiä, noin 25 Ktavun raja ylittyi.

TOO MANY EXTERNAL SYMBOLS IN ONE MODULE
Ulkoisten symbolien moduulikohtainen enimmäismäärä on 256.

TOO MANY GROUPS
Ryhmien ensimmäismäärä on 10.

TOO MANY LIBRARIES SPECIFIED
Kirjaston enimmäismäärä on 8.

TOO MANY PUBLIC SYMBOLS
Yleissymbolien enimmäismäärä on 1024.

TOO MANY SEGMENTS OR CLASSES
Segmenttien ja luokkien enimmäismäärä on 256 (segmentit ja
luokat yhdessä).

UNRESOLVED EXTERNALS: < lista >
Luetelluilla ulkoisilla symboleilla ei ole määrittävää moduulia
annettujen moduulien tai kirjastotiedostojen joukossa.

VM READ ERROR
Levyvirhe, joka ei ole MS-LINK:in aiheuttama.

WARNING: NO STACK SEGMENT
Annetuista tulosmoduuleista yksikään ei sisällä pinothan varaus-
käskyä. Kirjoitit /STACK-valitsimen kuitenkin mukaan.

WARNING: SEGMENT OF ABSOLUTE OR UNKNOWN TYPE
Huono tulosmoduuli tai on yritetty linkittää moduuleita, joita
MS-LINK ei pysty käsittelemään (esim, absoluuttinen tulosmo-
duuli).

WRITE ERROR IN TMP FILE
Levytila ei salli VM.TMP-tiedoston laajentamista lisää.

WRITE ERROR ON RUN FILE
Tämä johtuu useimmiten siitä, että levytila on riittämätön ajotie-
dostolle.
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10.1 JOHDANTO

10.1.1 YLEISTÄ DEBUG-OHJELM AST A

Microsoft DEBUG on ohjelmantestausohjelma, jolla testataan binääri-
siä ja suorituskelpoisia kohdetiedostoja valvotussa koeympäristössä.
EDLIN:iä käytetään lähdetiedostojen muuttamiseen; DEBUG on
EDLINrin vastine binääritiedostoille. DEBUGiin ansiosta ohjelmaa ei
tarvitse kääntää uudelleen haluttaessa tarkistaa, onko ongelma ratkais-
tu pienellä muutoksella. DEBUG sallii sinun muuttaa tiedoston tai
keskusyksikön rekisterin sisältöä ja sen jälkeen välittömästi ajaa
ohjelma uudelleen tehtyjen muutosten tarkistamiseksi.

Kaikki DEBUG-komennot voidaan keskeyttää milloin tahansa paina-
malla <CONTROL-C> -näppäintä. <CONTROL-S> pidättää näyt-
töä siten, että ehdit lukea tulostuksen ennen sen vierimistä näkymättö-
miin. Näyttö jatkuu, kun painat mitä tahansa näppäintä lukuunotta-
matta näppäintä <CONTROL-C> ja <CONTROL-S>. Kaikki
nämä komennot ovat sopusoinnussa MS-DOS:in komentotason oh-
jausmerkkitoimintojen kanssa.

10.1.2 DEBUG-OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

DEBUG-ohjelma voidaan käynnistää kahdella eri tavalla. Käytettäessä
ensimmäistä menetelmää kaikki komennot kirjoitetaan siten kuin
DEBUG-komennossa (tavuviiva) kehotetaan. Käytettäessä toista me-
netelmää kaikki komennot kirjoitetaan riville, joka sitten käynnistää
DEBUG-ohjelman.
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Tiivistelmä DEBUG-ohjelman käynnistämistavoista:

Tapa 1 DEBUG

Tapa 2 DEBUG [Ctiedoston määrite> [ < muuttujalista> ]]

Tapa 1: DEBUG

Kun DEBUG-ohjelma halutaan käynnistää tapaa 1 käyttäen, kirjoite-
taan

DEBUG

DEBUG vastaa tavuviivalla (-), joka on merkki siitä, että ohjelma on
valmis vastaanottamaan komentosi. Koska tiedoston nimeä ei annettu,
työskentelyä voidaan jatkaa käyttäen senhetkistä muistia, levysektorei-
ta tai -tiedostoja.

Varottavaa

1. Käynnistettäessä DEBUG-ohjelmaa (versio 2.0) tulee ohjel-
man työalueelle siirtymään 0 ohjelman otsikko. DEBUG.in
aikaisemmissa versioissa tämän otsikon päälle oli mahdollista
kirjoittaa. Oletusotsikon päälle voi nytkin kirjoittaa, kunhan
DEBUG:ille ei anneta tiedostomääritettä. Jos testaat .COM-
tai .EXE-tiedostoa, otsikkoon ei pidä koskea osoitteen 5CH
alapuolella. Mikäli otsikkoon kajotaan, DEBUGrin suoritus
keskeytyy.

2. Älä käynnistä ohjelmaa uudelleen, jos ruudulle on tullut
ilmoitus ’’Program terminated normally”. Ohjelman ajami-
nen menestyksellisesti edellyttää ohjelman uudelleenlatausta
N- ja L-komentoja käyttäen.
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Tapa 2: Komentorivi

Kun DEBUG-ohjelma halutaan käynnistää tapa 2 käyttäen, kirjoite-
taan

DEBUG [ < tiedostomäärite > [ < muuttujalista > ] ]

Jos tiedostomäärite on annettu, DEBUG-ohjelma voidaan käynnistää
seuraavantyyppisellä komennolla:

DEBUG FILE.EXE

DEBUG lataa FILE.EXE-tiedoston muistiin alkaen alimman käytettä-
vissä olevan segmentin paikasta 100 heksadesimaalijärjestelmässä.
BX:CX-rekisterit ladataan yhdessä muistiin sijoitetun tavumäärän
kanssa.

Muuttujalista voidaan antaa, jos tiedostomäärite on annettu. Muuttu-
jalista käsittää tiedostonimen parametrit ja valitsimet, jotka on määrä
välittää ohjelman tiedostomääritteeseen. Kun < tiedostomäärite > la-
dataan muistiin, lataus tapahtuu ikään kuin se olisi aloitettu komen-
nolla

< tiedostomäärite > < muuttujalista >

Tässä < tiedostomäärite > on testattava tiedosto ja < muuttujalista >
komentorivin loppuosa, jota käytetään, kun < tiedostomäärite > kut-
sutaan ja ladataan muistiin.
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10.2 KOMENNOT

10.2.1 KOMENTOJA KOSKEVIA TIETOJA

Jokainen DEBUG-komento koostuu yksittäisestä kirjaimesta, jota
seuraa yksi tai useampia parametrejä. DEBUG:in sisällä käytetään
lisäksi ohjausmerkkejä ja erikoiseditointitoimintoja, jotka on selostet-
tu MS-DOS:in käyttöohjekirjassa.

Jos DEBUG-komentoon tulee syntaksivirhe, DEBUG kirjoittaa ko-
mentorivin uudelleen ja osoittaa virhekohdan ylöspäin suunnatulla
nuolella (") ja sanalla ’’error”.

Esimerkki:

dsc: 100 es: 1 10
"error

Komennot ja parametrit voidaan kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimil-
la tai niiden yhdistelmillä.

Taulukko 10.1 sisältää tiivistelmän DEBUG-komennoista. Yksityis-
kohtainen, esimerkkeihin perustuva selvitys löytyy kappaleista, joka
seuraa komentoparametrien esittelyä.

Taulukko 10.1 DEBUG-komennot

DEBUG-komento Toiminto

A [ < osoite > ]
C < alue > < osoite >
D [ < alue> ]
E < osoite > [ < lista > ]
F<alue> < lista >
G[ = <osoite> [<  osoite > . . .  ]]
H <arvo> <arvo>

Käännä (Assemble)
Vertaa (Compare)
Vedosta (Dump)
Merkitse (Enter)
Täytä (Fill)
Aja (Go)
Muuta heksadesimaaliseksi
(Hex)

I <arvo>
L [ < osoite > [ < asema > < tietue > < tietue > ] ]
M < alue > < osoite >
N < tiedostonimi > [ < tiedostonimi > ]
O < arvo > < tavu >
Q
R [ <rekisteri-nimi> ]
S<alue> < lista >
T [ = < osoite > ] [ < arvo > ]
U [ <alue> ]

Syötä (Input)
Lataa (Load)
Siirrä (Move)
Nimeä (Name)
Tulosta (Output)
Lopeta (Quit)
Rekisteri (Register)
Etsi (Search)
Jäljitä (Trace)
Käännä takaisin

W [ < osoite > [ < asema > < tietue > < tietue > ] ]
(Unassemble)
Kirjoita (Write)
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10.2.2 PARAMETRIT

Parametrejä voidaan käyttää kaikkien DEBUG-komentojen kanssa,
lukuunottamatta lopetuskomentoa (Quit). Parametrit voidaan erottaa
toisistaan rajoittajilla (välilyönneillä tai pilkuilla), joskin rajoittajan
käyttö on välttämätöntä vain kahden peräkkäisen heksadesimaaliarvon
välillä. Seuraavassa esitetyt komennot ovat näin ollen samanarvoisia:

dcs:100 110
d cs:100 1 10
d,cs:100,110

PARAMETRI MÄÄRITELMÄ

< asema > Yksinumeroinen heksadesimaaliarvo, joka ilmoittaa,
miltä asemalta tiedosto ladataan tai mille asemalle se
kirjoitetaan. Käyvät lukuarvot ovat 0-3. Nämä arvot
osoittavat aseman seuraavasti: 0 = A:, 1=B: ,  2 = C:,
3 = D:.

< t avu> Kaksinumeroinen heksadesimaaliarvo, joka sijoite-
taan osoitteeseen tai rekisteriin tai luetaan niistä.

< tietue > Yhdestä kolmeen numeroa käsittävä heksadesimaali-
arvo, jolla ilmaistaan levyn tietuenumero ja kirjoitet-
tavien tai ladattavien levysektoreiden määrä. Tietu-
eet vastaavat sektoreita. Niiden numerointi on kui-
tenkin erilainen, koska tietueet vastaavat koko levy-
tilaa.

<a rvo> Enintään nelinumeroinen heksadesimaaliarvo, jolla
määritetään porttinumero tai se, kuinka monta ker-
taa komento toistaa toimintonsa.

< osoite > Kaksiosainen määrite, joka koostuu joko aakkosjär-
jestyksenmukaisesta segmenttirekisterimääritteestä
tai nelinumeroisesta segmentti-osoitteesta täydennet-
tynä siirtymäarvolla. Segmenttimäärite tai -osoite
voidaan jättää pois; tällöin käytetään oletussegment-
tiä. DS on oletussegmentti kaikille komennoille lu-
kuunottamatta komentoja G, L, T, U ja W, joiden
oletussegmentti on CS. Kaikki numeroarvot ovat
heksadesimaalisia.



Debug — 7

Esimerkki:

CSrOlOO
04BA:0100

Kaksoispiste sijoitetaan segmenttimääritteen (nu-
mero- tai kirjainmääritteen) ja siirtymän väliin.

< alue > Kaksi osoitetta: esim. < osoite ><  osoite > ; tai yksi
<osoi te> ,  L ja <a rvo> :  esim. <osoite> L <ar -
vo> ,  missä <a rvo>  on niiden rivien määrä, joilla
komennon tulisi vaikuttaa; oletusarvo on L80. Jäl-
kimmäistä muotoa ei voida käyttää, jos <a lue>  on
saanut peräänsä toisen heksadesimaaliarvon, koska
heksadesimaaliarvo tulkittaisiin alueen toiseksi osoit-
teeksi.

Esimerkkejä:

CS:100 110
CS:100 L 10
CS:100

Seuraavassa rakenne on väärä:

CS:100 CS.-110
error

Alueen raja on 10000 hex. Arvo 10000 hex voidaan
ilmaista neljällä numerolla, jos kirjoitetaan 0000 (tai
0).

< lista > Sarja, joka koostuu tavuarvoista tai jonoista. < lis-
ta > on aina komentorivin viimeinen parametri.
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Esimerkki:

fcs:100 42 45 52 54 41

< jono> Mikä tahansa määrä merkkejä, jotka on sijoitettu
lainausmerkkien sisään. Lainausmerkit voivat olla
joko yksinkertaisia (’) tai kaksinkertaisia (”). Jos
jonon sisällä tarvitaan rajoittajina toimivia lainaus-
merkkejä, on lainausmerkit kirjoitettava kahteen
kertaan. Esimerkiksi seuraavat jono ovat hyväksyttä-
viä:

’Tämä on ’’jono” on oikein’.
’Tämä on ’’jono” on oikein.’

Sen sijaan tämä jono ei ole hyväksyttävä.

’Tämä on ’jono’ on väärin.’

Myös nämä jonot ovat hyväksyttäviä:

’’Tämä on ’jono’ on oikein.”
’’Tämä on ’’’’jono”” on oikein.”

Tässä taas esimerkki väärästä rakenteesta:

’’Tämä on ’’jono” on väärin.”

Huomaa, että lainausmerkkien kaksinkertaistaimi-
nen ei ole tarpeen seuraavissa tapauksissa:

’’Tämä on ’’jono” ei ole tarpeen.”
’Tämä on ’’’’jono”” ei ole tarpeen.’

Jonon merkkien ASCII-arvoja käytetään tavuarvois-
ta muodostetun listan muodossa.
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NIMI

Assemble

TARKOITUS
Kääntää prosessoreiden 8086/8087/8088 symboliset
käskykoodit suoraan muistiin.

SYNTAKSI
A[  < osoite > ]

SELITYS
Jos löydetään syntaksivirhe, DEBUG tulostaa ilmoituk-
sen

"Error

ja voimassa olevan konekieliosoitteen.

Kaikki numeeriset arvot ovat heksadesimaalisia ja ne on
merkittävä luvuilla 1-4. Etuliitteiset käskykoodit ilmoi-
tetaan operaatiokoodin edessä, johon ne viittaavat. Ne
voidaan merkitä myös erilliselle riville.

Segmentin syrjäytyskäskykoodit ovat CS:, DS:, ES: ja
SS:. FAR-palautuksen käskykoodi on RETF. Jonon
käsittelykäskykoodeissa tulee tarkoin ilmoittaa jonon
koko. Käytä MOVSW:tä sanajonojen siirtämiseen ja
MOVSV:tä tavujonojen siirtämiseen.

Assembler kääntää automaattisesti lyhyitä, lähelle tai
kauas tehtäviä hyppyjä ja kutsuja kohdeosoitteeseen
riippuen tavun siirtymästä. Syrjäytys on mahdollinen
käyttämällä NEAR tai FAR-etuliitettä. Esimerkki:

0100:0500 JMP 502 ; 2-tavuinen SHORT hyppy
0100:0502 JMP NEAR 505 ; 3-tavuinen NEAR hyppy
0100:505 JMP FAR 50A ; 5-tavuinen FAR hyppy

Etuliite NEAR voidaan lyhentää muotoon NE. Etuliitettä
FAR ei voida lyhentää.

DEBUG ei erota, viittaavatko jotkut operandit sanan vai
tavun muistipaikkaan. Tällöin on tiedon tyyppi ilmaistava
täsmällisesti etuliitteellä ’’WORD PTR” tai ’’BYTE PTR”.
Lyhenteiksi käyvät ”WO” ja ”BY”.
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Esimerkki:

NEG BYTE PTR [128]
DEC WO [SI]

DEBUG ei myöskään erota, viittaako operandi muisti-
paikkaan vai itseisoperandiin. DEBUG toimii sen ylei-
sen käytännön pohjalta, että hakasuluissa olevat ope-
randit viittaavat muistiin. Esimerkki:

MOV AX,21 ;Lataa AX 21H:lla
MOV AX,[21] ; Lataa AX

;muistipaikan 21 H
sisällöllä

Assemble’n kanssa käytettäväksi on tarjolla kaksi suo-
sittua pseudokäskyä. Operaatiokoodi DB kääntää tavu-
arvoja suoraan muistiin, operaatiokoodi DW kääntää
taas sana-arvoja suoraan muistiin. Esimerkki:

DB 1,2, 3, 4, ’’TÄMÄ ON ESIMERKKI”
DB ’TÄMÄ ON LAINAUS: ’”
DB ’’TÄMÄ ON LAINAUS:”’

DW 1000,2000, 3000, ’’BACH”

Assemble tukee kaikkia rekisterin epäsuorien komento-
jen muotoja. Esimerkki:

ADD BX,34[BP + 2]. [SI-1 ]
POP [BP + DI]
PUSH [SI]

Myös kaikkia operaatiokoodin synonyymejä tuetaan.
Esimerkki:

LOOPZ 100
LOOPE 100

JA 200
JNBE 200

Prosessorin 8087 operaatiokoodin ollessa kyseessä on
WAIT ja FWAIT määritettävä erikseen. Esimerkki:

FWAIT FADD ST,ST(3) ; Tämä rivi kääntää
; FWAIT-etuliitteen

LD TBYTE PTR [BX] ; Tämä rivi taas ei
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NIMI

Compare

TARKOITUS
Vertaa alueen määrittämää muistiosaa samankokoiseen
osaan, joka alkaa annetusta osoitteesta.

SYNTAKSI
C<a lue>  < osoite >

SELITYS
Jos muistin molemmat alueet ovat samanlaisia, ruudulle
ei tule ilmoitusta ja DEBUG palaa yhdessä MS-DOS:in
kehotteen kanssa. Mahdolliset erot taas tulostetaan
seuraavasti:

<oso i te l>  < t avu l>  < tavu2> <osoite2>

ESIMERKKI
Seuraavilla komennoilla on sama vaikutus:

C l  00, IFF 300

tai

C100L100 300

Kumpikin komento vertaa muistilohkoa väliltä 100-
1FFH muistilohkoon väliltä 3OO-3FFH.
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NIMI

Dump

TARKOITUS
Tulostaa määritetyn muistialueen sisällön.

SYNTAKSI
D[  <a lue>  ]

SELITYS
Vastauksena annettuihin osoitteisiin tulostuu ruudulle
osoitteiden väliin jäävän alueen sisältö. Jos komento D
kirjoitetaan ilman parametrejä, tulostuu ruudulle 128
tavua ensimmäisestä osoitteesta (DS:100) sen osoitteen
jälkeen, joka on tulostettu edellisellä Dump-komennol-
la.

Vedostus tulostetaan kahdessa osassa, jotka ovat heksa-
desimaalivedostus (jokainen tavu esitetään heksadesi-
maaliarvona) ja ASCII-vedostus (tavut esitetään ASCII-
merkkeinä). Ei-kirjoittuvat merkit merkitään tulostuk-
sen ASCII-osassa pisteellä (.). Jokaisella tulostusrivillä
on 16 tavua siten, että kahdeksannen ja yhdeksännen
tavun välissä on tavuviiva. Tulostus on tässä käsikirjas-
sa joskus jouduttu jakamaan siten, että se on saatu
samalle sivulle. Jokainen tulostusrivi alkaa 16 tavun
rajalta.

Jos kirjoitat komennon

des: 100 110

DEBUG tulostaa vedostuksen seuraavassa muodossa:

04BA:0100 42 45 52 54 41 . . .  4E 44 TOM SAWYER

Jos kirjoitat komennon

D

tulostus on rakenteeltaan edellä selostetun kaltainen.
Tulostuksen jokainen rivi alkaa osoitteella lisättynä
16:11a edellisen rivin osoitteesta. Jokainen seuraava D
(kirjoitettuna ilman parametrejä) tulostaa tavut, jotka
seuraavat välittömästi viimeksi tulostettuja tavuja.
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Jos kirjoitat komennon

DCS: 100 L 20

tulostus on rakenteeltaan edellä selostetun kaltainen
paitsi, että tulostetaan 20H tavua.

Jos sitten kirjoitat komennon:

DCS:100 115

tulostus on muuten rakenteeltaan edellä kuvatun kaltai-
nen, mutta tulostus käsittää kaikki CS-segmentin tavut
riveiltä 100H-115H.
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NIMI

Enter

TARKOITUS
Tallettaa muistiin tavuarvoja annettuun osoitteeseen.

SYNTAKSI
E < osoite > [ < lista > ]

SELITYS
Jos halutaan kirjoittaa mukaan valinnainen arvolista,
tavuarvojen korvaus suoritetaan automaattisesti. (Mah-
dollisen virheen sattuessa ei tavuarvoja muuteta.)

Jos <osoite> kirjoitetaan ilman että <l is ta> lisätään,
DEBUG tulostaa osoitteen ja sen sisällön, toistaa osoit-
teen seuraavalla rivillä ja odottaa syöttötietoja. Tässä
vaiheessa Enter-komento odottaa, kunnes olet suoritta-
nut jonkin seuraavista toimenpiteistä:

1. Korvannut tavuarvon arvolla, jonka sinä kirjoita.
Arvo kirjoitetaan suoraan käsiteltävän arvon pe-
rään. Jos kirjoitettava arvo ei ole hyväksyttävä
heksadesimaaliarvo tai jos kirjoitat enemmän kuin
kaksi numeroa, väärä tai ylimääräinen merkki ei
tulostu.

2. Painanut välilyöntinäppäintä päästäksesi seuraavan
tavun kohdalle. Arvo muutetaan kirjoittamalla uusi
arvo edellä esitetyllä tavalla (1.). Jos siirryt välilyön-
tinäppäimellä 8 tavun rajan ohi, DEBUG aloittaa
uuden rivin tulostuksen osoitteella, joka on tulostet-
tu alussa.

3. Kirjoittanut tavuviivan (-) palataksesi edeltävään ta-
vuun. Jos päätät muuttaa tavua käsiteltävän kohdan
jälkeen, tavuviivan kirjoittaminen palauttaa käsitel-
tävän kohdan edelliseen tavuun. Kun tavuviiva kir-
joitetaan, uusi rivi aloitetaan osoitteella ja sen tavu-
arvo tulostetaan.

4. Painanut < RETURN > -näppäintä, joka lopettaa
Enter-komennon käsittelyn. < RETURN >: ia  voi-
daan painaa milloin tahansa.
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ESIMERKKI
Olettakaamme, että olet kirjoittanut seuraavan komen-
non:

ESC: 100

DEBUG tulostaa:

04BA:0100 EB._

Haluttaessa muuttaa tämä arvo 41 :ksi kirjoitetaan:

04BA:0100 EB.41_

Seuraavien tavujen ohi päästään painamalla välilyönti-
näppäintä:

04BA:0100 EB.41 10. 00. BC.__

Kun halutaan muuttaa BC:n tilalle 42, kirjoitetaan:

04BA:0100 EB.41 10. 00. BC.42_

Jos huomataankin, että 10:n tilalla pitäisi olla 6F, on
tavuviiva painettava niin monta kertaa, että päästään
takaisin tavuun 0101 (arvo 10). Tämän jälkeen voidaan
10 vaihtaa 6F:ksi:

04BA:0100 EB.41 10. 00. BC.42-
04BA:0102 00. -_
04BA:0101 10.6F.

Kun vielä painat < RETURN > -näppäintä, päättyy En-
ter-komennon käsittely ja olet jälleen DEBUG:in ko-
mentotasolla.



16 — Debug

NIMI

Fill

TARKOITUS
Täyttää annetun alueen osoitteet annetussa listassa ole-
villa arvoilla.

SYNTAKSI
F<a lue>  < lista >

SELITYS
Jos <a lue>  sisältää enemmän tavuja kuin listassa on
arvoja, listaa käytetään niin moneen kertaan, että
kaikki alueen tavut tulevat täytetyiksi. Jos < lista >
sisältää enemmän arvoja kuin alueessa on tavuja, listan
ylimääräiset arvot jätetään huomiotta. Jos alueen muis-
tissa on vähääkään epäkelpoutta (muistipaikka on huo-
nolaatuinen tai se puuttuu kokonaan), virhe ilmenee
kaikissa myöhemmin seuraavissa muistipaikoissa.

ESIMERKKI
Olettakaamme, että olet kirjoittanut seuraavan komen-
non:

F04BA:100 L 100 42 45 52 54 41

DEBUG täyttää annetuilla tavuilla muistipaikat
04BA:100:sta 04BA.TFF:ään. Annettuja viittä arvoa
toistetaan, kunnes kaikki 100H tavua on täytetty.
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NIMI

Go

TARKOITUS
Toteuttaa muistissa käsiteltävänä olevan ohjelman.

SYNTAKSI
G[  = < osoite > [ < osoite > . . .]]

SELITYS
Jos kirjoitat vain Go-komennon, ohjelma toteuttaa
ikään kuin se olisi edennyt DEBUG:in ulkopuolelle.

Jos =<oso i t e>  on annettu, toteutus alkaa annetusta
osoitteesta. Yhtäläisyysmerkki ( = ) tarvitaan, jotta
DEBUG pystyy erottamaan aloitusosoitteen keskeytys-
kohdan osoitteista.

Kun myös muut mahdollisesti lisättävät osoitteet on
otettu käyttöön, ohjelman toteutus pysähtyy ensimmäi-
sen vastaan tulevan osoitteen kohdalla riippumatta
siitä, mikä tuon osoitteen paikka on siinä osoitteiden
luettelossa, joka on annettu ohjelman toteutuksen kes-
keyttämiseksi tai hyppäyskohtien osoittamiseksi. Ohjel-
man toteutuksen edetessä keskeytyskohtaan rekisterit,
liput ja dekoodatut käskyt tulostetaan ruuudulle vii-
meksi annetun käskyn osalta. (Saman tuloksen saat
kirjoittamalla keskeytysosoitteelle Register-komennon.)

Asetettavien keskeytyskohtien enimmäismäärä on
kymmenen. Keskeytyskohtia voidaan asettaa vain osoit-
teisiin, jotka sisältävät prosessorin 8086 operaatiokoo-
din ensimmäisen tavun. Mikäli asetetaan enemmän kuin
kymmenen keskeytyskohtaa, DEBUG tulostaa BP Er-
ror -virheilmoituksen.

Käyttäjän pino-osoittimen tulee olla kelvollinen ja sisäl-
tää komentoa varten 6 tavua. G-komento käyttää
IRET-käskyä aikaansaadakseen hypyn testattavana ole-
vaan ohjelmaan. Pino-osoitin asetetaan ja käyttäjän
liput, koodisegmenttirekisteri ja käskyosoitin pinotaan
käyttäjän pinoon. (Jos käyttäjän pino on kelvoton tai
liian pieni, käyttöjärjestelmä saattaa laueta.) Keskeytys-
koodi (OCCH) asetetaan määritettyyn keskeytyskohta-
osoitteeseen/-osoitteisiin.
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Kun vastaan tulee keskeytyskohtakoodiin lisättävä käs-
ky, kaikki keskeytyskohtaosoitteet palautetaan alkupe-
räisiin käskyihin. Jos ohjelman toteutusta ei pysäytetä
missään keskeytyskohdassa, käskykoodeja ei korvat
alkuperäisillä käskyillä.

ESIMERKKI
Olettakaamme, että olet kirjoittanut seuraavan komen-
non:

GCS.-7550

Muistissa käsiteltävänä oleva ohjelma toteutetaan CS-
segmentin osoitteeseen 7550 saakka. DEBUG tulostaa
sen jälkeen rekisterit ja liput, minkä jälkeen Go-komen-
non suoritus päättyy.

Keskeytyskohdan tultua vastaan Go-komennon suoritus
päättyy.

Keskeytyskohdan tultua vastaan Go-komennon kirjoit-
taminen uudelleen aikaansaa sen, että ohjelman suori-
tus jatkuu ikään kuin MS-DOS:in komentotasolla olisi
kirjoitettu tiedostonimi. Ainoa ero on, että ohjelman
toteutus alkaa keskeytyskohdan jälkeen tulevasta käs-
kystä eikä tavanmukaisesta aloitusosoitteesta.
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NIMI

Hex

TARKOITUS
Suorittaa heksadesimaalijärjestelmään perustuvaa arit-
meettista summausta käyttäen kahta annettua paramet-
riä.

SYNTAKSI
H < arvo > < arvo >

SELITYS
DEBUG laskee parametrit ensin yhteen ja sitten vähen-
tää jälkimmäisen ensimmäisestä. Laskutoimitusten vas-
taukset tulostetaan rivillä, jolla on ensimmäisenä yh-
teenlaskun summa ja toisena vähennyslaskun erotus.

ESIMERKKI
Olettakaamme, että olet kirjoittanut seuraavan komen-
non:

H19F 10A

DEBUG suorittaa laskutoimitukset ja tulostaa vastauk-
sen:

02A9 0095
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NIMI

Input

TARKOITUS
Syöttää ja tulostaa yhden tavun arvolla määritetyltä
portilta.

SYNTAKSI
I < arvo >

HUOMAUTUS
16-bittinen porttiosoite sallitaan.

ESIMERKKI
Olettakaamme, että kirjoitat seuraavan komennon:

I2F8

Olettakaamme myös, että portilla oleva tavu on 42H.
DEBUG syöttää tavun ja tulostaa arvon

42
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NIMI

Load

TARKOITUS
Lataa tiedoston muistiin.

SYNTAKSI
L[<oso i te>  [<  asema > < tietue > < tietue > ] ]

SELITYS
Aseta BX.CX luettujen tavujen mukaan. Tiedostolla
tulee olla nimi, joka on annettu joko DEBUGiia käyn-
nistettäessä tai käyttämällä N-komentoa. Sekä DEBUG-
kutsu että N-komento muotoilevat tiedostonimen oike-
aan tiedosto-ohjauslohkon normaalimuotoon paikkaan
CS:5C.

Jos L-komento kirjoitetaan ilman parametrejä,
DEBUG lataa tiedoston muistiin alkaen osoitteesta
CS:100 ja asettaa BX:CX:n ladattujen tavujen mukaan.
Jos L-komento kirjoitetaan siten, että osoiteparametri
on mukana, lataus alkaa annetusta muistiosoitteesta.
Jos L-komento kirjoitetaan siten, että kaikki parametrit
ovat mukana, tiedostoa ei ladata, vaan ainoastaan
absoluuttiset levykesektorit. Tietueet otetaan annetulta
asemalta (asemamäärite on numeerinen, ts. 0 = A:,
1=B: ,  2 = C: jne.), DEBUG alkaa lataamisen ensim-
mäisellä annetulla tietueella ja jatkaa kunnes toisessa
tietueessa määritetty sektorimäärä on ladattu.
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ESIMERKKI
Olettakaamme, että kirjoitat seuraavat komennot:

A > DEBUG
-NFILE.COM

FILE.COM ladataan nyt kirjoittamalla:

L

DEBUG lataa tiedoston ja tulostaa DEBUG-kehotteen.
Olettakaamme seuraavaksi, että haluat ladata vain osia
tiedostosta tai tiettyjä levyllä olevia tietueita. Kirjoita

L04BA:100 2 OF 6D

DEBUG lataa nyt 109 (6D hex) tietuenumerosta 15
alkavaa tietuetta alkaen osoitteesta 04BA:0100. Kun
tietueet on ladattu, DEBUG antaa kehotteen -.

Jos tiedostolla on .EXE-jatke, se sijoitetaan .EXE-tie-
doston otsikossa määritettyyn latausosoitteeseen. Osoi-
teparametri jätetään aina huomioonottamatta .EXE-tie-
dostojen yhteydessä. Itse otsikko poistetaan .EXE-tie-
dostosta ennen kuin se ladataan muistiin. Tämän vuoksi
.EXE-tiedoston koko on levyllä ja muistissa erilainen.

Jos Name-komennolla nimetty tai DEBUG:in käynnis-
tyksen yhteydessä määritetty tiedosto on .HEX-tiedos-
to, L-komennon kirjoittaminen ilman parametrejä ai-
heuttaa sen, että DEBUG lataa tiedoston alkaen .HEX-
tiedostossa määritetystä osoitteesta. Jos L-komento si-
sältää osoiteoption, DEBUG lisää L-komennossa anne-
tun osoitteen .HEX-tiedostosta löydettyyn osoitteeseen
ja niiden perusteella määrittää tiedoston lataamisen
aloitusosoitteen.
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NIMI

Move

TARKOITUS
Siirtää alueen osoittamaan muistilohkon paikkaan, joka
alkaa annetusta osoitteesta.

SYNTAKSI
M<a lue>  < osoite >

SELITYS
Limittäissiirrokset (siirrokset, joissa osa lohkosta on
päälletysten joidenkin käsiteltävänä olevien osoitteiden
kanssa) tapahtuvat aina niin, että tietoja ei menetetä.
Osoitteet, joiden päälle voidaan kirjoittaa, siirretään
ensiksi. Siirrot korkeista osoitteista alhaisiin alaoitetaan
lohkon osoitteesta, josta sitten jatketaan kohti korkein-
ta osoitetta. Siirrot alhaisista osoitteista korkeisiin aloi-
tetaan lohkon korkeimmasta osoitteesta, josta taas
jatketaan kohti alinta osoitetta.

Huomaa, että silloin, kun siirrettävässä lohkossa oleviin
osoitteisiin ei kirjoiteta uutta tietoa, niissä ennen siirtoa
olleet tiedot säilyvät. M-komento kopioi tiedot alueelta
toiselle edellä selostetussa järjestyksessä ja kirjoittaa
uudet osoitteet. Tässä syy, miksi siirroksen tapahtumi-
nen oikeassa järjestyksessä on tärkeää.

ESIMERKKI
Olettakaamme, että kirjoitat:

MCS:100 110 CS:500

DEBUG siirtää ensin osoitteen CS:110 osoitteeseen
CS:510, sitten CS:10F:n osoitteeseen CS:50F ja niin
edelleen, kunnes viimeksi CS:100 siirretään osoitteeseen
CS:500. Siirroksen tuloksen saat tarkasteltavaksesi ko-
mennolla D käyttäen komennolle M kirjoitettua osoitet-
ta.
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NIMI

Name

TARKOITUS
Nimeää tiedostoja.

SYNTAKSI
N < tiedostonimi > [ < tiedostonimi > . . . ]

SELITYS
Name-komento suorittaa kaksi toimintoa. Sitä käyte-
tään ensinnäkin tiedostonimen määrityksessä myöhem-
min käytettävää Load- tai Write-komentoa varten. Jos
käynnistät DEBUG:in nimeämättä ainoatakaan niistä
tiedostoista, jotka on määrä testata, tiedostoa ei voida
ladata ennen kuin olet kirjoittanut N < tiedostonimi > -
komennon. Toiseksi Name-komentoa käytetään määri-
tettäessä tiedostonimiparametrejä testattavalle tiedostol-
le. Tässä tapauksessa Name-komento hyväksyy listan
niistä parametreistä, joita testattava tiedosto käyttää.

Toiminnot ovat limittäisiä. Tarkastelkaamme seuraavia
DEBUG-komentoja:

-NFILE1.EXE
-L
-G

Name-komento toteuttaa seuraavat vaiheet:

1. N(ame) antaa tiedostonimen FILE1.EXE tiedostoni-
melle, jota käytetään mahdollisten myöhempien
Load- ja Write-komentojen yhteydessä.

2. N(ame) antaa myös tiedostonimen FILE1.EXE en-
simmäiselle minkä tahansa myöhemmin testattavan
ohjelman käyttämälle tiedostonnimiparametrille.

3. L(oad) lataa FILE1 .EXE-tiedoston muistiin.

4. G(o) aikaansaa FILE1 .EXE-tiedoston toteutuksen
FILE1.EXE ainoana tiedostonimiparametrinä (ts.
FILE1.EXE toteutetaan ikään kuin FILE1.EXE olisi
kirjoitettu komentotasolla).
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Kätevämmässä muodossa voidaan komennot antaa esi-
merkiksi näin:

-NFILE1.EXE
-L
-NF1LE2.DAT FILE3.DAT
-G

Tässä Name-komento asettaa FILEl.EXEm tiedostoni-
meksi jäljessä seuraavalle Load-komennolle. Load lataa
FILEl.EXEm muistiin, minkä jälkeen Name-komentoa
käytetään uudelleen - tällä kertaa FILEl.EXEm käyttä-
mien parametrien määrittämiseksi. Kun sitten vihdoin
annetaan Go-komento, FILE1.EXE toteutetaan ikään
kuin FILE1 FILE2.DAT FILE3.DAT olisi kirjoitettu
MS-DOS:in komentotasolla. Jos Write-komento olisi
annettu tässä vaiheessa, FILE1.EXE, ts. testattava tie-
dosto, talletettaisiin FILE2.DAT-nimisenä! Jotta tällai-
silta ei-toivotuilta tuloksilta vältytään, Name-komento
on syytä aina antaa niin Load- kuin Write-komennon-
kin edellä.

Name-komento voi vaikuttaa neljään eri muistialuee-
seen:

CS:5C Tiedostonohjauslohko (FCB) tiedostolle 1
CS:6C Tiedostonohjauslohko (FCB) tiedostolle 2
CS:80 Merkkien lasku
CS:81 Kaikki merkit kirjoitettu

Ensimmäisen Name-komentoon annetun tiedostonnimi-
parametrin tiedostonohjauslohko (FCB) asetetaan
CS:5C:hen. Jos kirjoitetaan toinen tiedostonnimipara-
metri, silloin sille asetetaan tiedostonohjauslohko (FCB)
alkaen CS:6C:stä. Name-komentoon kirjoitettujen
merkkien määrä (ilman ensimmäistä merkkiä ”N”)
annetaan paikassa CS:80. Varsinainen Name-komen-
nolla annettu merkkivirta (ilman ensimmäistä merkkiä
”N”) alkaa CS:81:stä. Huomaa, että merkkivirta voi
sisältää valitsimia ja rajoittajia, jotka olisivat käypiä
missä tahansa MS-DOS:in komentotason komennossa.
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ESIMERKKI
Name-komentoa käytetään tyypillisesti seuraavanlaises-
sa tapauksessa:

DEBUG PROG.COM
-NPARAM1 PARAM2/C
-G

Tässä tapauksessa Go-komento toteuttaa muistissa ole-
van tiedoston samalla tavalla kuin, jos olisit kirjoittanut
seuraavan komentorivin:

PROG PARAMI PARAM2/C

Se aika, joka testaukseen kuluu, vastaa täten normaalia
PROG.COM:in ajoaikaympäristöä.
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NIMI

Output

TARKOITUS
Lähettää määritetyn tavun arvon osoittamalle antopor-tille.

SYNTAKSI
O<arvo>  < tavu>

HUOMAUTUS
16-bittinen antoportti sallitaan.

ESIMERKKI
Kirjoita:

O2F8 4F

DEBUG lähettää tavuarvon 4F antoportille 2F8.
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NIMI

Quit

TARKOITUS
Päättää DEBUG-ohjelman käytön.

SYNTAKSI
Q

SELITYS
Q-komentoa käytetään ilman parametrejä. Komento
poistuu DEBUG-ohjelmasta tallettamatta käsiteltävänä
olevaa tiedostoa. Komento palauttaa sinut MS-DOS:in
komentotasolle.

ESIMERKKI
Kun haluat lopettaa testauksen, kirjoita:

Q<  RETURN >

DEBUG:in käyttö on päättynyt ja järjestelmän ohjaus
palaa MS-DOS:in komentotasolle.
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NIMI

Register

TARKOITUS
Tulostaa yhden tai useamman keskusyksikköreskisterin
sisällön.

SYNTAKSI
R [ < rekisterinimi > ]

SELITYS
Jos rekisterinimeä ei kirjoiteta, R-komento vedostaa
rekisterin talletusalueen ja tulostaa kaikkien rekisterei-
den ja lippujen sisällön.

Jos rekisterinimi kirjoitetaan, rekisterin 16-bittinen arvo
tulostetaan heksadesimaalisena ja ruudulle ilmestyy
kaksoispistekehote. Sinun tulee sen jälkeen joko muut-
taa rekisteriä kirjoittamalla <a rvo>  tai jättää se enti-
selleen painamalla < RETURN > -näppäintä.

Rekisterinimiksi hyväksytään vain seuraavat:

AX BP SS
BX SI es
CX DI IP 0(IP ja PC
DX DS PC viittavat
SP ES F käskyosoittimeen)

Jos rekisterinimeksi tarjotaan jotain muuta, ilmestyy
ruudulle BR Error -virheilmoitus.

Jos rekisterinimeksi merkitään F, DEBUG tulostaa
jokaisen lipun yhdessä kaksikirjaimisen koodin kanssa.
Jos haluat muuttaa jotakin lippua, kirjoita vastakkai-
nen kaksikirjaiminen koodi. Lippuja voidaan joko aset-
taa tai poistaa.
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Seuraavassa luettelo lipuista yhdessä asetus- ja poisto-
koodeineen.

LIPUN
NIMI

SET
(ASETUS)

CLEAR
(POISTO)

Ylivuoto OV NV

Suunta DN Vähennys UP Lisäys

Keskeytys EI Aktivoitu DI Aktivoimaton

Merkki NG Negatiivinen PL Plus

Nolla ZR NZ

Apumuistinumero AC NA

Pariteetti PE Parillinen PO Pariton

Muistinumero CY NC

Kun kirjoitat komennon RF, liput tulostetaan yllä
esitetyssä järjestyksessä rivin muodossa rivin alussa.
Lippuluettelon päätteeksi DEBUG tulostaa tavuviivan
(-). Voit merkitä uusia lippuarvoja, kunhan ne ovat
kirjainpareja. Järjestys voi olla mikä tahansa. Lippu-
merkintöjen väliin ei tarvitse lisätä välilyöntejä. R-
komennosta poistutaan painamalla < RETURN > -näp-
päintä. Liput, joille uusia arvoja ei annettu, pysyvät
muuttumattomina.

Jos lipulle annetaan useampi kuin yksi arvo, DEBUG
antaa DF Error -virheilmoituksen. Jos tarjoat lippukoo-
dia, jota ei ole yllä olevassa luettelossa, DEBUG antaa
BF Error -virheilmoituksen. Molemmissa tapauksissa
liput muuttuvat luettelossa olevaan virheeseen saakka,
virhekohdan ja sen jälkeen tulevat liput eivät muutu.

Käynnistyksen yhteydessä segmenttirekisterit asetetaan
vapaan muistitilan pohjalle, käskyosoitin asetetaan ar-
voon 01 OOH, kaikki liput poistetaan ja loput rekisterit
asetetaan nollaan.
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ESIMERKKI
Kirjoita:

R

DEBUG tulostaa kaikki rekisterit, liput ja dekoodatun
käskyn senhetkiselle paikalle. Jos paikka on CS:11A,
tulostus on kutakuinkin seuraavannäköinen:

AX = 0E00 BX = OOFF CX = 0007 DX = 01 FF SP = 039D
BP = 0000 SI = 005C DI = 0000 DS = 04BA ES = 04BA
SS = 04BA CS = O4BA IP = 01 IA
NV UP DI NG NZ AC PE NC
04BA:011A CD21 INT 21

Jos kirjoitat:

RF

DEBUG tulostaa liput:

NV UP DI NG NZ AC PE NC -

Kirjoita nyt mikä tahansa käypä lippumäärite, missä
tahansa järjestyksessä, välilyöntien kera tai niitä ilman.

Esimerkiksi:

NV UP DI NG NZ AC PE NC -
PLEICY < RETURN >

DEBUG vastaa vain DEBUG-kehotteella. Tehdyt muu-
tokset saat näkyviin R- tai RF-komennolla:

RF
NV UP EI PL NZ AC PE CY -

Jos haluat jättää liput näin tai määrittää erilaiset
lippuarvot, paina < RETURN > -näppäintä.
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NIMI

Search

TARKOITUS
Etsii määritetylle tavulistalle määritetyn alueen.

SYNTAKSI
S<a lue>  < lista >

SELITYS
< lista > voi sisältää yhden tai useampia tavuja, kukin
tavu erotettuna toisistaan välilyönnillä tai pilkulla. Jos
< lista > sisältää enemmän kuin yhden tavun, vain
tavujonon ensimmäinen osoite palautetaan. Jos < lis-
ta > sisältää vain yhden tavun, tavun kaikki alueella
olevat osoitteet tulostetaan.

ESIMERKKI
Jos kirjoitat:

SCS.-100 110 41

DEBUG tulostaa vastauksen, joka on muodoltaan seu-
raavan kaltainen:

04BA:0104
04BA:010D
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NIMI

Trace

TARKOITUS
Toteuttaa yhden käskyn ja tulostaa kaikkien rekisterei-
den ja lippujen sisällön sekä dekoodatun käskyn.

SYNTAKSI
T [ = < osoite > ] [ < arvo > ]

SELITYS
Jos valinnan mukaan lisättävä =<  osoite > kirjoite-
taan, jäljitys alkaa annetusta osoitteesta. Niin ikään
valinnainen <a rvo>  aiheuttaa sen, että DEBUG to-
teuttaa ja jäljittää arvon määrittämän määrän toiminta-
vaiheita.

T-komento käyttää mikroprosessoreiden 8086 ja 8088
laitteistojäljitysmoodia. Voit myös jäljittää käskyjä,
jotka on talletettu ROM-muistiin.

ESIMERKKI
Kirjoita:

T

DEBUG palauttaa tulostuksen rekistereistä, lipuista se-
kä dekoodatun käskyn kyseiselle käskylle. Olettakaam-
me, että nykyinen paikka on 04BA:01 IA. DEBUG voisi
palauttaa tulostuksen:

AX = 0E00 BX - 00FF CX - 0007 DX = 01FF SP = 03 9D
BP = 0000 SI = 005C DI = 0000 DS = 04BA ES = 04BA
SS = 04BA CS = O4BA IP = 01 IA
NV UP DI NG NZ AC PE NC
04BA:011A CD21 INT 21
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Jos kirjoitat

T = 011A 10

DEBUG toteuttaa kuusitoista (10 hex) käskyä alkaen
käsiteltävänä olevan segmentin kohdasta 01 IA ja tulos-
taa kunkin käskyn kaikki rekisterit ja liput sitä mukaa
kuin ajo etenee. Tulostus vierii pois kunnes viimeinen
käsky on toteutettu. Tulostus pysähtyy ja voit nähdä
viimeksi toteutettujen käskyjen rekisteri- ja lippuarvot.
Muista, että <CONTROL-S> pysäyttää tulostuksen
missä tahansa kohdassa ja antaa sinulle tilaisuuden
tutustua rekistereihin ja lippuihin minkä tahansa käs-
kyn osalta.
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NIMI

Unassemble

TARKOITUS
Purkaa tavujen konekielikäännöksen ja tulostaa tavuja
vastaavat lähdekäskyt osoitteineen ja tavuarvoineen.

SYNTAKSI
U[  <a lue>  ]

SELITYS
Puretun koodin tulostus on käännetyn tiedoston lis-
tauksen kaltainen. Jos kirjoitat U-komennon ilman
parametrejä, purku kohdistuu 20 heksadesimaalitavuun
ensimmäisessä osoitteessa edellisen Unassemble-komen-
non tulostaman osoitteen jälkeen. Jos kirjoitat U-
komennon ja siihen liittyvän < alue > -parametrin.
DEBUG purkaa kaikki alueella olevat tavut. Jos <alu-
e>  on annettu vain osoitteena, purku kohdistuu 80H
tavun sijasta 20H tavuun.

ESIMERKKI
Kirjoita:

U04BA:100 L10

DEBUG purkaa 16 tavua alkaen osoitteesta 04BA:0100:

04BA:0100 206472 AND [SI + 72], AH
04BA:0103 69 DB 69
04BA:0104 7665 JBE 016B
04BA:0106 207370 AND [BP + DI + 70],DH
04BA:0109 65 DB 65
04BA.-010A 63 DB 63
04BA:010B 69 DB 69
04BA:010C 66 DB 66
04BA:010D 69 DB 69
04BA:010E 63 DB 63
04BA:010F 61 DB 61
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Jos kirjoitat

U04BA:0100 0108

Tulostukseksi saadaan:

04BA:0100 206472 AND [SI + 72], AH
04BA:0103 69 DB 69
04BA:0104 7665 JBE 016B
04BA:0106 207370 AND [BP + DI + 70], DH

Jos joidenkin osoitteiden tavut muutetaan, käännöksen
purkaja muuttaa käskylausetta. U-komento voidaan
kirjoittaa muutetuille paikoille, uusia käskyjä tarkastel-
la ja purettua koodia käyttää lähdetiedoston editointiin.
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NIMI

Write

TARKOITUS
Kirjoitaa testattavana olevan tiedoston levytiedostoon.

SYNTAKSI
W[<oso i t e> [  < asema > < tietue > < tietue > ] ]

SELITYS
Jos kirjoitat W:n ilman parametrejä, BX:CX pitää olla
jo aikaisemmin asetettu kirjoitettavien tavujen määräl-
le. Tiedosto kirjoitetaan alkaen CS:100:sta. Jos W-
komento kirjoitetaan siten, että ainoa parametri on
osoite, tiedosto kirjoitetaan alkaen juuri tuosta osoit-
teesta. Jos on käytetty G- tai T-komentoa, BS:CX:n
tulee olla nollattu ennen kuin Write-komentoa käyte-
tään ilman parametrejä. Jos tiedosto ladataan ja sitä
muutetaan, nimi, pituus ja aloitusosoite asetetaan oi-
kein, jotta modifioitu tiedosto saadaan talletetuksi
(edellytyksenä on, että pituutta ei ole muutettu).

Tiedostolla tulee olla nimi, joka on annettu joko
DEBUG:in kutsukomennolla tai komennolla N (ks.
selitystä Name-komennon kohdalta). Sekä DEBUG:in
kutsukomento että N-komento muotoilevat tiedostoni-
men oikein tiedostonohjauslohkon normaalimuotoon
paikkaan CS:5C.

Jos W-komento kirjoitetaan parametreillä varustettuna,
kirjoitus alkaa annetusta muistiosoitteesta. Tiedosto
kirjoitetaan annetulle asemalle (asemamäärite on nu-
meerinen, ts 0 = A:, 1 =B: ,  2 = C: jne.). DEBUG kirjoit-
taa tiedoston alkaen ensimmäisen tietueen ilmoittamas-
ta tietuenumerosta. Tiedoston kirjoitus jatkuu, kunnes
toisessa tietueessa ilmoitettu sektorimäärä on kirjoitettu
loppuun.

VAROITUS

Absoluuttisektoreihin kirjoittaminen on ERIT-
TÄIN vaarallista, koska prosessi ohittaa tiedosto-
järjestelmän.
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ESIMERKKI
Kirjoita:

W

DEBUG kirjoittaa tiedoston levylle ja tulostaa
DEBUG-kehotteen. Seuraavassa kaksi esimerkkiä:

W

WCS:100 1 37 2B

DEBUG kirjoittaa muistin sisällön levylle asemalla B:
alkaen osoitteesta CS:100. Kirjoitetut tiedot alkavat
levyllä tietueesta 37H ja käsittävät 2BH tietuetta. Kun
kirjoitus on päättynyt, DEBUG tulostaa kehotteen:

WCS:100 1 37 2B
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10.2.3 Virheilmoitukset

Seuraavassa DEBUG:in virheilmoitukset. Debugrin ollessa toiminnassa
se saattaa antaa mitä tahansa luettelossa olevista ilmoituksista. Tällöin
suoritettavana
toimintaansa.

ollut komento keskeytyy, mutta itse DEBUG jatkaa

Virhekoodi Selitys

BF Bad Flag
Yritit muuttaa lipun arvoa. Lipun määrite ei
kuitenkaan täsmännyt mahdollisten nimien
kanssa. Tarkista mahdolliset lipun nimet koh-
dasta ’Register’.

BP Too many breakpoints
Go käskyssä on määritelty liian monta keskeys-
tyspistettä. Anna Go -komento uudelleen.

BR Bad register
R-komennossa on annettu rekisterin nimi, joka
ei kuulu mahdollisten rekisterinnimien jouk-
koon. Ks. ’Register’-komento.

DF Double flag
Yritit antaa kaksi arvoa yhdelle lipulle.





LIITE A
OHJEITA YHDEN LEVYASEMAN

LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE

Yhden aseman järjestelmässä annetaan komennot samalla tavalla kuin
usean aseman järjestelmässä.

Kuvittele yhden aseman järjestelmä ikään kuin siinä olisi kaksi asemaa
(asema A: ja asema B:). Sen sijaan, että usean aseman järjestelmässä
A: ja B: tarkoittavat kahta fyysistä asemaa, ajattele, että A: ja B:
tarkoittavatkin levyjä.

Jos määrität aseman B:, kun viimeksi käytettiin ’’aseman A:  ’’-levyä,
saat kehotteen vaihtaa käyttöön aseman B: levyn. Esimerkiksi:

A<  COPY COMMAND.COM B:
Insert diskette for drive B:
and strike any key when ready

1 File(s) copied
A<

Jos määrität aseman A:, kun viimeksi käytettiin ’’asema B: ’’-levyä,
saat jälleen kehotteen vaihtaa levyä. Tällä kertaa MS-DOS kehottaa
vaihtamaan käyttöön ’’asema A:”-levyn.

Toimenpide on sama komennon tullessa komentotiedostosta. MS-DOS
odottaa kunnes olet vaihtanut levyn ja painanut mitä tahansa näppäin-
tä. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan kehotteilla.
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HUOMAA

Järjestelmäkehotteessa ilmenevä kirjain
tarkoittaa oletusasemaa, josta MS-DOS
etsii tiedostoa sellaisissa tapauksissa,
missä nimi on annettu mainitsematta ase-
maa. Järjestelmäkehotteen kirjain ei tar-
koita viimeksi käytettyä levyä.

Olettakaamme esimerkiksi, että A: on oletusasema. Jos viimeksi
suoritettu toimenpide oli DIR B:, MS-DOS uskoo aseman B: levyn
olevan edelleen asemalla. Järjestelmäkehote on kuitenkin A:, koska A:
on yhtä oletusasema. Jos kirjoitat komennon DIR, MS-DOS antaa
kehotteen koskien aseman A:-levyä, koska asema A: on oletusasema ja
DIR-komennossasi et määrittänyt muuta asemaa.
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LEVYVIRHEET

Jos komennon tai ohjelman aikana ilmenee levyvirhe tai laitevika,
MS-DOS antaa alla esitetyssä muodossa olevan virheilmoituksen.

<yyy>  ERROR WHILE <1/0 tapahtuma> ON DRIVE x
Abort, Ignore, Retry

Tässä ilmoituksessa <yyy>  voi olla jokin seuraavista:

WRITE PROTECT
BAD UNIT
NOT READY
BAD COMMAND
DATA
BAD CALL FORMAT
SEEK
NON-DOS DISK
SECTOR NOT FOUND
NO PAPER
WRITE FAULT
READ FAULT
DISK

< I/O-tapahtuma> voi olla kumpi tahansa seuraavista:

READING
WRITING

Asema <x>  osoittaa aseman, jolla virhe on ilmennyt.
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MS-DOS odottaa, kunnes annat jonkin seuraavista vastauksista:

A Keskeytä (abort). Päätä ohjelman suoritus.

I Hylkää (ignore). Hylkää huono alue ja toimi kuin virhettä ei
olisi sattunut.

R Yritä uudelleen (retry). Toista toimenpide. Tätä vastausta
käytetään, kun käyttäjä on korjannut virheen (esim. NOT
READY tai WRITE PROTECT -virheiden yhteydessä).

Elvytystä yritetään tavallisesti antamalla vastaukset tässä järjestykses-
sä:

R (yritetään uudelleen)
A (päätetään ohjelma ja yritetään uudella levyllä)

On vielä yksi virheilmoitus, joka voi tulla kyseeseen viallisen levyn
lukemisen tai kirjoittamisen yhteydessä:

FILE ALLOCATION TABLE BAD FOR DRIVE x

Tämä ilmoitus tarkoittaa, että yhden varaustaulukon muistissa olevalla
kopiolla on osoittimia, jotka osoittavat olemattomia jaksoja. Levy oli
ehkä väärin alustettu tai kokonaan alustamatta, kun se otettiin
käyttöön. Jos virhe ei korjaannu, levy on käyttökelvoton niin kauan
kuin sitä ei ole alustettu.
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ANSI ESCAPE-SEKVENSSIT

ESCAPE-SEKVENSSIT NÄYTTÖPÄÄTTEEN OHJAAMISEKSI
ANSI-STANDARDIN MUKAISESTI

ESCAPE-SEKVENSSIEN RAKENNE

Escape-sekvenssi on merkkijono, joka tulostetaan näyttöpäätteelle. Se
alkaa escape-merkillä, ja se sisältää ohjaustietoa. Sillä ohjataan
erilaisia parametrien määrittelemiä toimintoja (mikäli parametreja on).

Ohjelmat voivat lähettää escape-sekvenssejä tavallisilla näyttöpäätteen
tulostuskäskyillä (esim. PRINT-käsky BASIC-kielessä).

Huomautuksia:
— Kulmasulkujen sisällä oleva desimaaliluku tarkoittaa merkkiä,

jolla on kyseinen koodi, toisin sanoen tavua joka sisältää
kyseisen arvon (esimerkiksi <27  > tarkoittaa escape-merkkiä,
toisin sanoen tavua joka sisältää arvon 27).

— Kulmasulkujen sisällä oleva muodollinen parametri tarkoittaa
käyttäjän määriteltävissä olevaa parametrin arvoa (esimerkiksi
< rivinumero > tarkoittaa käyttäjän määriteltävissä olevaa rivi-
numeron arvoa).
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Escape-sekvenssi muodostuu kolmesta osasta:

1. Aloitusosa: < escape >Ä
— Kaksi merkkiä, joiden ASCII-desimaalikoodit ovat 27 ja 91.

2. Parametriosa:
< parametri 1 > ; < parametri 2 parametri n>

— Parametrilista (mikäli parametreja on), enintään 64 paramet-
ria. Parametrit erotetaan toisistaan puolipisteellä

— Parametreillä voi olla kolme eri esitysmuotoa, joita voidaan
käyttää sekaisin:

a.  Desimaaliluku
— Merkkijono, joka muodostuu ASCII numeroista

”0”...”9”.
— Esimerkiksi merkkijono 12 tarkoittaa parametrin ar-

voa 12.

b. Binäärikoodi (ei määritelty ANSI-standardissa)
— Merkki, jolla on koodi <127 + koodi>,  toisin sanoen

tavu joka sisältää arvon 127 + koodi.
— Esimerkiksi merkki < 137> , toisin sanoen tavu joka

sisältää arvon 137, tarkoittaa parametrin arvoa 10 (137
= 127 + 10).

c. Merkkikoodi (ei määritelty ANSI-standardissa)
— ASCII-merkki, joka kuuluu merkkijonoon, joka on

ympäröity (ASCII)lainausmerkeillä. - Esimerkiksi
merkkijono ”ABC” (viisi merkkiä) tarkoittaa kolmen
parametrin listaa, joka sisältää arvot 65, 66 ja 67
(ASCII-desimaalikoodit).

— Kaikki parametrit eivät ole pakollisia. Mikäli valinnainen
parametri puuttuu tai sen arvo on nolla, käytetään asiano-
maista oletusarvoa.

3. Lopetusosa: lopetusmerkki

— Lopetusmerkki määrittelee escape-sekvenssin toiminnon.
— Merkit ”A”...”o” on varattu ANSI-standardin käyttöön
— Merkit ”p” . . / ”  ovat käytettävissä omaan käyttöön.
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ESIMERKKEJÄ ESCAPE-SEKVENSSEISTÄ

1. Aseta kohdistin riville 1 sarakkeelle 65 käyttäen kolmea erilaista
parametrien esitysmuotoa:

— <escape>Äl;65H (desimaaliluku 1,
desimaali- luku 65)

— < escape >Ä;65H (oletusarvo 1,
desimaaliluku 65)

— <escape>Ä< 128> ;”A”H (binäärikoodi 1,
merkkikoodi 65)

2. Lähetä edelliset escape-sekvenssit BASIC-ohjelmasta:

— PRINT CHR$(27) + ”Ä1;65H”
— PRINT CHR$(27) + ”Ä;65H”
— PRINT CHR$(27) + ”Ä” + CHR$(128) + + CHR$(34) +

”A” + CHR$(34) + ”H”

Huomautus: CHR$(), + ja ”” ovat BASIC-kielen merkintätapoja.

PEHMONÄPPÄINJOUKOT JA TASOT

Pehmonäppäinjoukko tarkoittaa pehmonäppäimille annettuja
määrityksiä (tulostettavat ohjetekstit, generoitavat koodijonot ja
mahdolliset joukkojen väliset linkkiketjut).

Vain yksi pehmonäppäinjoukko kerrallaan voi olla aktiivinen. Se
kuuluu jompaan kumpaan seuraavista tasoista:

1. Systeemitaso
— sisältää ainoastaan yhden pehmonäppäinjoukon
— määritykset sisältyvät käynnissä olevaan systeemiin
— alustus ja aktivointi systeemin käynnistyksen yhteydessä
— pehmonäppäinjoukkoa voidaan päivittää escape sekvens-

sin avulla (SSK)

2. Aputaso
— sisältää 1...20 pehmonäppäinjoukkoa
— määritykset sijaitsevat käyttäjän nimeämässä tiedostossa
— ensimmäinen pehmonäppäinjoukko alustetaan ja aktivoi-

daan apuohjelman (SOFTLOAD) tai aliohjelman
(SOFTREAD) avulla

— kun pehmonäppäintä painetaan, seuraavaksi aktivoitava
pehmonäppäinjoukko valitaan linkkiketjun perusteella
(mikäli linkki on määritelty)
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ESC APE-SEKVENSSIT

CURSOR POSITION — CUP

Muoto: < escape > Ä < rivinumero > ; < sarakenumero > H

Toiminto: Asettaa kohdistimen tiettyyn positioon.

Parametrit: — < rivinumero > (oletusarvo 1)
— < sarakenumero > (oletusarvo 1)

Esim: Aseta kohdistin vasempaan ylänurkkaan:
< escape > ÄH

Aseta kohdistin riville 1 sarakkeelle 20:
< escape >Ä1;2OH

Huom: Toiminto on sama kuin HVP-sekvenssissä.

HORIZONTAL AND VERTICAL POSITION - HVP

Muoto: < escape > Ä < rivinumero > ;
< sarakenumero > f

Toiminto: Asettaa kohdistimen tiettyyn positioon.

Parametrit: — < rivinumero > (oletusarvo 1)
— < sarakenumero > (oletusarvo 1)

Esim: Aseta kohdistin riville 2 sarakkeelle 40:
< escape >Ä2;40f

Huom: Toiminto on sama kuin CUP-sekvenssissä.



Liite C — 5

CURSOR UP — CUU

Muoto: < escape > Ä < rivien lukumäärä > A

Toiminto: Siirtää kohdistinta ylöspäin.

Parametri: < rivien lukumäärä > (oletusarvo 1)

Esim: Siirrä kohdistinta yksi rivi ylöspäin:
< escape > ÄA

CURSOR DOWN — CUD

Muoto: <escape>Ä<  rivien lukumäärä >B

Toiminto: Siirtää kohdistinta alaspäin.

Parametri: < rivien lukumäärä > (oletusarvo 1)

Esim: Siirrä kohdistinta kaksi riviä alaspäin:
< escape >Ä2B

CURSOR FORWARD — CUF

Muoto: < escape > Ä < sarakkeiden lukumäärä > C

Toiminto: Siirtää kohdistinta eteenpäin.

Parametri: < sarakkeiden lukumäärä > (oletusarvo 1)

Esim: Siirrä kohdistinta kolme saraketta eteenpäin:
< escape >Ä3C

CURSOR BACKWARD — CUB

Muoto: < escape > Ä < sarakkeiden lukumäärä > D

Toiminto: Siirtää kohdistinta taaksepäin.

Parametri: < sarakkeiden lukumäärä > (oletusarvo 1)

Esim: Siirrä kohdistinta neljä saraketta taaksepäin:
< escape >Ä4D
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ERASE IN LINE — EL

Muoto: < escape > Ä < parametri > K

Toiminto: Tyhjentää osan riviä tai koko rivin.

Parametri: < parametri > :
0 = kohdistimesta rivin loppuun (oletusarvo)
1 = rivin alusta kohdistimeen
2 = koko rivi

Esim: Tyhjennä kohdistimesta rivin loppuun:
< escape >ÄK

ERASE IN DISPLAY — ED

Muoto: < escape > Ä < parametri > J

Toiminto: Tyhjentää osan kuvaruutua tai koko kuvaruudun.

Parametri: < parametri > :
0 = kohdistimesta kuvaruudun loppuun (oletusarvo)
1 = kuvaruudun alusta kohdistimeen
2 = koko kuvaruutu

Esim: Tyhjennä koko kuvaruutu:
< escape >Ä2J

Huom: Koko kuvaruudun tyhjennyksessä kohdistin siirretään
vasempaan ylänurkkaan.
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SELECT GRAPHIC RENDITION — SGR

Muoto: < escape > Ä < parametri parametri > m

Toiminto: Valitsee visuaaliset attribuutit.

Parametrit: < parametri > :
0 = kaikki attribuutit pois päältä (oletusarvo)
1 = vahvennus päälle
2 = puolikirkas tausta päälle
4 = alleviivaus päälle
5 = vilkutus päälle
7 = käänteisnäyttö päälle
8 = näkymätön näyttö päälle

10 = osittainen vahvennus (viivaelementti) päälle
99 = EBCDIC-merkkigeneraattori päälle

Esim: Aseta kaikki entiset attribuutit pois päältä, aseta vah-
vennus ja käänteisnäyttö päälle:
< escape > ÄO; l;7m

Huom: Visuaalisten attribuuttien valitseminen ei merkitse kent-
täkohtaisten attribuuttien määrittelemistä, vaan se mer-
kitsee tietyn tilan asettamista, joka vaikuttaa kaikkiin
seuraaviin merkkeihin tietovirrassa, kunnes SGR-sek-
venssi esiintyy uudelleen.

SAVE CURSOR POSITION — SCP

Muoto: < escape >Äs

Toiminto: Tallettaa kohdistimen senhetkisen sijainnin.

Parametri: —

Esim: < escape >Äs

Huom: Kohdistimen senhetkinen sijainti talletetaan ’’pinoon”,
joka voi sisältää 10 elementtiä, joten voit tallettaa
kohdistimen sijainnin 10 kertaa. Voit palauttaa ne
käänteisessä järjestyksessä RCP-sekvenssillä.
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RESTORE CURSOR POSITION — RCP

Muoto: < escape >Äu

Toiminto: Palauttaa viimeksi talletetun kohdistimen sijainnin.

Parametri: —

Esim : < escape > Äu

Huom: Viimeksi talletettu kohdistimen sijainti palautetaan ’’pi-
nosta”. Se on täytynyt tallettaa SCP-sekvenssillä.

SET SOFT KEY — SSK

Muoto: < escape >Ä<pehmonäppäimen numero>; l ;
< tekstin pituus > ;<  koodin pituus > Is
< teksti&koodijono >

Toiminto: Asettaa tulostettavan ohjetekstin ja generoitavan koodi-
jonon kyseiselle pehmonäppäimelle. Ohjeteksti tulostuu
kuvaruudun kahdelle alimmalle riville. Pehmonäppäi-
men painalluksesta generoituva koodijono liitty ainoas-
taan yhteen näppäimen tasoon (normaalisti base-taso).

Parametrit: — <pehmonäppäimen numero>:  1...8 (oletusarvo 1)
— 1 (vakio)
— < tekstin pituus > :  0...16 (oletusarvo 0)
— < koodin pituus > :  0...64 (oletusarvo 0)
— Is (vakio, ei ympäröity puolipisteillä)
— < teksti&koodijono > : merkkijono, joka sisältää
ohjetekstin ja koodijonon tässä järjestyksessä.

Esim: Aseta ohjeteksti ’’Show DIR” ja koodijono
”DIR<  return >”  pehmonäppäimelle 2:
< escape > Ä2; 1 ; 1 3 ;4 1 s
Show DIRDIR < return >
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Huom: Tämän sekvenssin muoto on tavallisesta poikkeava.
Jos koodien lukumäärä on suurempi kuin yksi, niin
silloin puhutaan koodijonosta. Koodijonoilla on seu-
raavat rajoitukset:
— koodijonojen maksimilukumäärä: 64
— yhden koodijonon maksimipituus: 64
— koodijonojen yht. maksimipituus: 512

Koodijonot pehmonäppäimen muille tasoille täytyy
asettaa SKK-sekvenssillä.

Tämä sekvenssi päivittää ainoastaan systeemitason peh-
monäppäimiä (ei aputason pehmonäppäinjoukkoja).

SET KEYBOARD KEY — SKK

Muoto: < escape >Ä< näppäimen numero > ;
< taso > ; < koodi koodi > p

Toiminto: Asettaa näppäimen painalluksesta generoituvat koodit.

Parametrit: — < näppäimen numero > :  1...100 (oletusarvo 1)
— < ta so>  = 0: base-taso (oletusarvo)

= 1: shift-taso
= 2: control-taso
= 3: shift + control-taso

— < koodi > :  generoitava koodi (O...255)

Esim: Aseta koodijono ”DIR < return > ”
F 1 -näppäimen base-tasolle:
<escape>Ä10;0;68;73;82;13p tai
< escape >Ä10;0;”DIR”;13p

Huom: Jos koodien lukumäärä on suurempi kuin yksi, niin
silloin puhutaan koodijonosta. Koodijonoilla on seu-
raavat rajoitukset:
— koodijonojen maksimilukumäärä: 64
— yhden koodijonon maksimipituus: 64
— koodijonojen yht. maksimipituus: 512

Koodit pehmonäppäimen base-tasolle täytyy asettaa
SSK-sekvenssillä.
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SET HELP FILE NAME — SHN

Muoto: < escape > ÄO; < merkki merkki > q

Toiminto: Määrittelee HELP-toiminnon käyttämän tiedoston ni-
men.

Parametrit: — 0 (vakio)
— < merkki > :  merkki merkkijonossa, joka muodos-
taa tiedoston nimen.

Esim: Määrittele tiedoston nimi ’’HELP2.HLP”:
< escape > ÄO; 72; 69; 76; 80; 50;46; 72 ; 76 ; 80; q
tai
< escape > Ä0;”HELP2.HLP”q

Huom: Tiedoston nimen enimmäispituus on 40 merkkiä.

Tiedoston nimen oletusarvo on ”A:HELPTEXT.HLP”.

SET HELP FILE LEVEL — SHL

Muoto: < escape > Ä 1 ; < numero > ; . . . ;<  numero > q

Toiminto: Määrittelee HELP-toiminnon käyttämän hakemistota-
son.

Parametrit: — 1 (vakio)
— < numero > :  0...255 (oletusarvo 0)

Esim: Määrittele hakemistotaso 2.4:
< escape >Äl;2;4q

Estä HELP-toiminnon käyttö:
< escape >Äl ;0q

Huom: Hakemistotason enimmäissyvyys on kuusi numeroa.
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ACTIVATE SYSTEM LEVEL SOFT KEYS — ASS

Muoto: < escape > Ä2q

Toiminto: Aktivoi systeemitason pehmonäppäimet.

Parametri: 2 (vakio)

Esim: < escape > Ä2q

Huom: Tämä sekvenssi voidaan lähettää silloin, kun halutaan
lopettaa aputason pehmonäppäinjoukkojen käyttö.

ACTIVATE lUTILITY LEVEL SOFT KEY SET — AUS

Muoto: < escape > Ä3 ;<  joukon numero >q

Toiminto: Aktivoi aputason pehmonäppäinjoukon.

Parametrit: — 3 (vakio)
— < joukon numero>: 0 tai 1...20 (oletusarvo 1)

Esim: Aktivoi aputason pehmonäppäinjoukko 2:
< escape >Ä3;2q

Aktivoi viimeksi käytetty aputason pehmonäppäinjouk-
ko (systeemitason pehmonäppäimet on aktivoitu sillävä-
lin): < escape > Ä3;0q

Huom: Ennen kuin aktivoit aputason pehmonäppäinjoukon,
niitä vastaavat määritykset on täytynyt lukea tiedostos-
ta (apuohjelma SOFTLOAD tai aliohjelma
SOFTREAD).

INITIALIZE SYSTEM LEVEL SOFT KEYS — ISS

Muoto: < escape > Ä4q

Toiminto: Alustaa ja aktivoi systeemitason pehmonäppäimet.

Parametri: 4 (vakio)

Esim: < escape > Ä4q
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SET LINE FEED MODE — SLM

Format: < escape > Ä5 ; < tila > q

Toiminto: Asettaa carriage return & line feed — tilan, joka liittyy
rivien loppuun tulostettaviin merkkeihin.

Parametrit: — 5 (vakio)
— <t i l a>  = 0: automaattinen CR&LF (oletusarvo)

= 1: ei CR&LF

Esim: Estä automaattinen CR&LF rivin lopussa:
< escape >Ä5; lq

SET CURSOR MODE — SCM

Muoto: < escape > Ä6; < muoto > ; < vilkutus > q

Toiminto: Asettaa kohdistimen muodon.

Parametrit: — 6 (vakio)
— < muoto > = 0: alleviivaus (oletusarvo)

= 1: käänteinen neliö
= 2: ei kohdistinta

— < vilkutus > = 0: vilkutus (oletusarvo)
= 1: ei vilkutusta

Esim: Aseta käänteinen neliö ilman vilkutusta:
< escape > Ä6; 1 ; 1 q

SET BELL MODE — SBM

Muoto: < escape > Ä7; < taajuus >q
tai
< escape > Ä7 ; < taajuus > ; < ylempi kantaluku > ;
< alempi kantaluku >q
tai
< escape > Ä7; 1 0; < äänen kesto >q

Toiminto: Asettaa äänimerkin tilan.
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Parametrit: — 7 (vakio)
— < taajuus > :  1...9 (oletusarvo 5)
— < ylempi kantaluku > :  0...255
— < alempi kantaluku > :  0...255
— < äänen kesto > :  1...255 (oletusarvo 4)

Esim: Aseta korkein taajuus:
< escape >Ä7;9q

Aseta taajuus 4 ja kantaluvun arvo 20500:
< escape > Ä7;4;80;20q

Aseta äänen kestoajaksi n. 80 ms:
< escape > Ä7; 10;80q

Huom: Taajuuksien suhteet ovat 3:4:6:8:10:12:16:20 matalim-
masta korkeimpaan.

Taajuudet perustuvat kantaluvun arvoon. Kantaluvun
arvo =
256* < ylempi kantaluku > + < alempi kantaluku > .
Sopiva kantaluvun arvo vaihtelee välillä 15000 — 30000.

Äänen kestoaika voidaan määritellä 10 ms tarkkuudel-
la.

SET DISPLAY MODE — SDM

Muoto: < escape > Ä8; < tila > q

Toiminto: Asettaa näytön tilan.

Parametrit: — 8 (vakio)
— < t i l a>  = 0: näyttö päälle (oletusarvo)

= 1: näyttö pois päältä

Aseta näyttö pois päältä: <escape>Ä8;lqEsim:
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SEND LOGICAL KEYBOARD CODE — SLK

Muoto: < escape > Ä9; < koodi > q

Toiminto: Simuloi näppäimistön näppäimen painallusta lähettä-
mällä loogisen koodin.

Parametrit: — 9 (vakio)
— <kood i> :  0...255

Esim: Simuloi ”A”-näppäimen painallusta:
< escape >Ä9;65q

Simuloi HELP-näppäimen painallusta:
< escape >Ä9;225q

SEND PHYSICAL KEYBOARD CODE — SPK

Muoto : < escape > Ä 1 0; < tila > ; < koodi > q

Toiminto: Simuloi näppäimistön näppäimen painallusta lähettä-
mällä kaksi ohjaustavua.

bitit 7 6 5 4 3 2 1 0

Parametrit: — 10 (vakio)
< tila > :
bitO = 0: shift-taso ei päällä

= 1: shift-taso on päällä
bit 1 = 0: control-taso ei päällä

= 1: control-taso on päällä
bit2: varattu jatkokehitykseen (AUX1)
bit3: varattu jatkokehitykseen (AUX2)
bit4 = 0: caps lock ei päällä

= 1: caps lock on päällä
bit5: varattu jatkokehitykseen
bit6: varattu jatkokehitykseen
bit7 = 0: ei magneettikortin lukijaa

= 1: < koodi > liittyy magneetti
-kortin lukijaan

— < koodi > : scan-koodi (make- tai break- koodi) tai
koodi magneettikortin lukijasta
(0...255)

Esim: Simuloi näppäimen control + A painamista:
< escape > Ä10;2;30q
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SET FILE ACCESS MODE — SFM

Muoto: < escape > Ä1 ; < tilal > ; < tila2 > ; < reittinimi > r

Toiminto: Asettaa tietyn tiedoston saantioikeudet verkkosystee-
missä.

Parametrit: — 1 (vakio)
— < tilal > :  isäntätyöaseman saantioikeudet:

2 = luku & kirjoitus (oletusarvo)
— <t i l a2>:  ulkoisten työasemien saantioikeudet:

0 = luku ainoastaan
2 = luku & kirjoitus (oletusarvo)
3 = ei saantioikeuksia lainkaan

— < reittinimi > : tiedoston reittinimi

Esim: Aseta seuraavat saantioikeudet tiedostolle, jonka reitti-
nimi on
A:TEST/FILE1:

— isäntätyöaseman saantioikeudet:
luku & kirjoitus

— ulkoisten työasemien saantioikeudet:
luku ainoastaan

< escape > Ä1 ;2;0;”A:TEST/FILE 1 ”r

Huom: Tällä sekvenssillä ei ole mitään vaikutusta yhden käyttä-
jän systeemissä.

Jos tiedoston saantipyyntö on ristiriidassa rajoitettujen
saantioikeuksien kanssa, niin saantipyyntö pannaan jo-
nottamaan vuoroaan.

Saantioikeuksien rajoitukset ovat ainoastaan väliaikai-
sia. Käyttäjän pitäisi palauttaa saantioikeuksien oletu-
sarvot tietyn aikavälin kuluessa, muuten rajoitukset
poistetaan automaattisesti. Aikaväli määritellään ver-
kon konfiguroinnin yhteydessä.
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JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO

Otettaessa MS-DOS:ia käyttöön joudutaan usein ottamaan huomioon
laitekohtaisia asetuksia, jotka tulevat kyseeseen esimerkiksi prosesso-
riin kytketyn kirjoittimen käytön yhteydessä.

MS-DOS:in kokoonpanotiedoston (CONFIG.SYS) ansiosta järjestel-
män kasaaminen käy vaivattomasti. Tätä tiedostoa käyttäen voit lisätä
laiteohjelmia järjestelmääsi jo käynnistyksen yhteydessä. Kokoonpa-
notiedosto on ASCII-tiedosto, joka sisältää eräitä komentoja MS-
DOS:in käynnistäjälle.

Käynnistysprosessi on seuraava:

1. Levyn käynnistyssektori luetaan. Se sisältää riittävästi koodia
MS-DOS-koodin ja BlOS-koodin (laitekohtainen koodi) lukemi-
seksi.

2. MS-DOS-koodi ja BIOS luetaan.

3. Tehdään joukko BlOS-alustuksia.

4. Järjestelmän alustusrutiini lukee kokoonpanotiedoston (CON-
FIG.SYS), mikäli sellainen on olemassa, ja suorittaa laiteohjel-
mien asennuksen ja muut käyttäjältä lähtöisin olevat valinnat.
Sen viimeinen tehtävä on MS-DOS:in käynnistysprosessin päättä-
vän komentotulkin suoritus.
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D. l  CONFIG. SYS-TIEDOSTON MUUTTAMINEN

Jos MS-DOS-levyllä ei ole CONFIG. SYS-tiedostoa, voit käyttää tie-
doston luomiseen MS-DOS:in editointiohjelmaa EDLIN:iä. Kun olet
saanut tiedoston valmiiksi, talleta se MS-DOS-levylle kantahakemis-
toosi.

Seuraavassa luetellaan kokoonpanotiedoston CONFIG.SYS komen-
not:

BUFFERS = < luku>
Tämä on järjestelmän sektoripuskureiden lukumäärää osoittava
luku. Se on asennuskohtainen, mutta mikäli lukua ei ole
määrätty, on 10 käyttökelpoinen.

FILES = < luku>
Tämä on niiden avoimien tiedostojen lukumäärä, joita XENIX-
järjestelmäkutsut voivat hakea. Luku on asennuskohtainen,
mutta mikäli lukua ei ole määrätty, on 10 käyttökelpoinen.

DEVICE = < tiedoston nimi>
Tämä installoi < tiedoston nimi> -nimisen laiteohjelman järjes-
telmäluetteloon (ks. jäljempänä).

BREAK = <ON tai OFF>
Jos ON on valittu (oletus on OFF), CONTROL-C:n syöttötar-
kistus tehdään joka kerta järjestelmäkutsun tapahtuessa. Verrat-
tuna MS-DOS:in aikaisempiin versioihin tämä ominaisuus pa-
rantaa mahdollisuuksia keskeyttää ohjelma.

SHELL = < tiedoston nimi>
Tämä aloittaa ylimmän tason komentotulkin suorituksen < tie-
doston nimi > -nimisestä tiedostosta.
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Tyypillinen kokoonpanotiedosto voi näyttää esimerkiksi seuraavalta:

Buffers = 10
Files = 10
Device = 0BIN0NETWORK.SYS
Break = ON
Shell = A:ÖBINÖCOMMAND.COM A:ÖBIN /P

Huomaa, että puskureiden ja tiedostojen parametrit on asetettu 1 0: ksi .
Järjestelmän alustusrutiini etsii tiedostoa 0BINONETWORK.SYS löy-
tääkseen laitteen, jota järjestelmään lisätään. Tämä tiedosto toimite-
taan yleensä levyllä laitteeksi kanssa. Varmista, että talletat laitetiedos-
ton laiteparametrissä määrittämäsi reittinimeen.

Kokoonpanotiedosto asettaa myös MS-DOS-komennon EXEC-tiedos-
toon COMMAND.COM levylle A: hakemistoon BIN. A:BIN ilmoit-
taa COMMAND. COM.ille, mistä sen tulee itseänsä etsiä levyltä
tapahtuvan uudelleen lukemisen yhteydessä. Valitsin P ilmoittaa
COMMAND. COMrille, että se on ensimmäinen järjestelmässä ajetta-
va ohjelma. Ilmoituksen antaminen on edellytys sille, että
COMMAND.COM voi käsitellä MS-DOS:in EXIT-komennon.
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