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Johdanto 1-3

MS-DOS® käyttöjärjestelmä lyhyesti

MS-DOS®-käyttöjärjestelmän on kehittänyt amerikkalainen Microsoft
Corporation. MS-DOS on lyhenne sanoista Microsoft Disk Operating Sys-
tem, ja se on Microsoft-yhtymän rekisteröity tavaramerkki.

Käyttöjärjestelmä on joukko ohjelmia, jotka yhdessä toimivat tulkkina sinun
ja tietokoneen välillä. Käyttöjärjestelmä ohjaa tietokoneen toimintaa ja jakaa
suoritusaikaa niille tehtäville, jotka haluat tietokoneen avulla suorittaa.

Käyttöjärjestelmää voisi verrata vaikkapa sähköön: ilman sähköä leivän-
paahdin ei toimi, mutta harvoin sitä tulee ajatelleeksi, koska sitä ei näe.

Käyttöjärjestelmä lukee tietoa esimerkiksi levykkeeltä muistiin ja tallentaa
sen halutessasi takaisin muistiin. Käyttöjärjestelmä myös pitää tiedon järjes-
tyksessä.

MS-DOS® toimitetaan lisenssisopimuksen ehdoin. Lisenssisopimus on
levykkeen mukana. Tutustu sopimuksen ehtoihin huolellisesti. Vastaat
mahdollisista väärinkäytöksistä.
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1-4 Johdanto

Tästä käsikirjasta

Jotta saisit mahdollisimman suuren hyödyn MS-DOSin käyttöoppaista,
haluamme antaa muutamia ohjeita niiden käytöstä.

MS-DOS® Käsikirjan päätehtävä on perehdyttää vasta-alkaja MS-DOSin
perusteisiin. Tästä syystä käsikirjassa on pyritty yksinkertaiseen ja selkeään
esitystapaan. Suositelemme, että luet sen kannesta kanteen. Se sisältää
monia asioita, joita et ehkä osaa edes etsiä, ellet ole niihin jo tutustunut. Käsi-
kirjan lukemiseen käyttämäsi ajan voitat myöhemmin varmasti takaisin.

Käsikirjan jokainen pääluku alkaa Yhteenveto-nimisellä kappaleella, jossa
lyhyesti kuvataan luvun sisältö. Jos luet aluksi kaikki yhteenvedot, saat jo
varsin hyvän käsityksen käsikirjan sisällöstä. Käytä hyväksesi myös sisällys-
luetteloa ja hakemistoa.

Huomaa, että tämä käsikirja sisältää vain MS-DOSin perustiedot. Se ei ole
tarkoitettu tietotekniikan oppikirjaksi. Varsinkin jos sinulla ei ole lainkaan
aikaisempaa kokemusta, suositelemme, että tutustut tarjolla olevaan kirjalli-
suuteen ja kursseihin syvempien tietojen hankkimiseksi. Tarvittaessa kannat-
taa kääntyä esimerkiksi tietokoneita tuntevien työtoverien puoleen.
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Johdanto 1-5

Käsikirjassa käytetyt merkitsemistavat

Tietyt merkintätavat toistuvat kautta koko käsikirjan. Niillä annetaan seu-
raavat ohjeet:

Lihavointi Lihavoinnilla osoitetaan teksti (esimerkiksi komento), joka
sinun tulee kirjoittaa. Esimerkki valaisee asiaa: rivillä

Oformat a: <ENTER>

kirjoitettava komento on “format a:“.

<NÄPPÄIN> Kulmasuluissa oleva näppäimen nimi ilmaisee painettavan
näppäimen. Ylläolevan esimerkin mukaan siis sinun tulisi
painaa komennon kirjoittamisen jälkeen <ENTER>-näp-
päintä.

<NÄPPÄIN-NÄPPÄIN>

Kaksi tai useampi kulmasulkuiin kirjoitettua, yhdys-
merkillä erotettua näppäimen nimeä tarkoittaa, että kyseisiä
näppäimiä on painettava yhtäaikaa. Esimerkki tällaisesta
sarjasta on <CTRL-ALT-DEL>.
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Muut MS-DOS®-käsikirjat
MS-DOS® Käsikirja on etenkin vasta-alkajille tarkoitettu perusopas. Jos
olet kokeneempi käyttäjä, suosittelemme lähdeteoksiksi MS-DOS® User’s
Manualia ja MS-DOS® Programmer’s Reference Manualia.

MS-DOS® User’s Manual

Tämä käsikirja käsittelee yksityiskohtaisemmin sellaisia asioita, joita ei
voida tyhjentävästi käsitellä MS-DOS® Käsikirjassa. Näitä ovat esimerkiksi
kaikki komennot, komentojonot (.BAT-tiedostot), syötteen ja tulosteen
uudelleenohjaus, suodattimet ja komentoputket sekä käyttöjärjestelmän mu-
kana tulevat varusohjelmat.

MS-DOS® Programmer’s Reference Manual

Tämä käsikirja on erityisen hyödyllinen ohjelmoinnin apuvälineenä.

MS-DOS® 3.30



Johdanto 1-7

Käyttöönotto-ohjeita kokeneille
käyttäjille

Jos olet kokenut tietokoneiden käyttäjä, sinulla on todennäköisesti melko
selkeä käsitys käyttöjärjestelmän käyttöönottamisesta. Voit siirtyä suoraan
seuraavaan lukuun, MS-DOSin asentaminen.
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1-8 Johdanto

Kerro mielipiteesi!
Tämä käyttöopas on kirjoitettu sinulle. Haluamme rohkaista sinua kertomaan
meille mielipiteesi sen sisällöstä ja ulkoasusta. Lähettämäsi palaute auttaa
meitä seuraavien käyttöoppaiden suunnittelemisessa.

Lähetä mielipiteesi osoitteella:

Nokia Data
Tuotekehitys
Kutomotie 16-18
PL 780
00101 Helsinki

Tervetuloa MS-DOSin maailmaan!
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2-3Asentaminen

Yhteenveto
Tässä luvussa annetaan ohjeet MS-DOSin asentamisesta. Jos tietokoneesi
käsittely-yksikössä on kiintolevy, sinun kannattaa asentaa MS-DOS kiinto-
levylle. Jos kiintolevyä ei ole, asenna MS-DOS levykkeelle. Käytä näin
valmistamaasi kopiolevykettä työskennellessäsi. Älä käytä alkuperäistä
levykettä työssäsi, vaan säilytä se turvallisessa ja varmassa tallessa.

Luvun lopussa annetaan myös ohjeet vanhemman MS-DOS-version
päivittämisestä tällä versiolla, jonka tunnus on 3.30.
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Asentaminen2-4

MS-DOSin asentaminen kiintolevylle

Jos tietokoneesi käsittely-yksikössä on kiintolevy, sinun kannattaa asentaa
MS-DOS levykkeeltä kiintolevylle. Menettele seuraavasti:

Kytke virta laitteisiin.

Aseta MS-DOS-levyke A-asemaan.

Paina <CTRL-ALT-DEL> (kaikkia näppäimiä painetaan yhtäaikaa).

Asennusohjelma käynnistyy. Asenna MS-DOS näyttöön ilmestyvien
ohjeiden mukaisesti.

Tee varmuuskopio MS-DOS-levykkeestä ja käytä sitä tarvittaessa työssäsi.
Säilytä alkuperäislevyke turvallisessa paikassa. Varmuuskopioiminen käsi-
tellään luvussa 6, Levykkeet.

0 
E 

0 
El
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Asentaminen 2-5

MS-DOSin asentaminen levykkeelle

Jos tietokoneesi käsittely-yksikössä ei ole kiintolevyä, asenna MS-DOS
tyhjälle levykkeelle. Menettele seuraavasti:

Kytke virta laitteisiin.

Aseta MS -DOS -levyke A-asemaan.

Paina <CTRL- ALT-DEL> (kaikkia näppäimiä painetaan yhtäaikaa).

Asennusohjelma käynnistyy. Asenna MS-DOS näyttöön ilmestyvien
ohjeiden mukaisesti.

Kun MS-DOS on asennettu, varusta uusi levyke nimi tarralla, johon olet tar-
kasti kirjoittanut kaikki alkuperäisen levykkeen tarran sisältämät tiedot.
Käytä kopiolevykettä työssäsi. Säilytä alkuperäinen levyke turvallisessa pai-
kassa.

El
 E

l E
l E

l
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2-6 Asentaminen

Vanhan MS-DOS-version korvaaminen
uudella

Jos omistat jo MS-DOSin, korvaa se nyt saamallasi versiolla (MS-DOS
3.30). Käyttöjärjestelmän eri versiot eivät ole keskenään yhteensopivia.

Suosittelemme, että kopioit kaikki vanhat käyttöjärjcstelmätiedostot talteen
esimerkiksi erityiseen hakemistoon ennen uuden version asentamista.
Tämän jälkeen voit asentaa MS-DOS-version 3.30 edellä annettujen
ohjeiden mukaisesti.

MS-DOS® 3.30



3. LUKU
MS-DOSin KÄYNNISTÄMINEN

Yhteenveto
MS-DOSin käynnistäminen
Kehote ja kohdistin
Päiväys ja kellonaika
MS-DOSin uudelleenkäynnistäminen
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Yhteenveto

Tässä luvussa kuvataan MS-DOSin käynnistämiseen liittyviä asioita.

Kun käynnistät tietokoneen, se ryhtyy suorittamaan pysyvästi muistiin
tallennettua käynnistystestiä, joka tarkistaa, että laitteiston pääosat toimivat
oikein. Käynnistystestin virheettömän suorituksen jälkeen tietokone etsii
käyttöjäijestelmätiedostoja ensisijaisesti A-levykeasemasta tai kiintolevyn
C-asemasta. Käyttöjärjestelmän voi siis käynnistää joko levykkeeltä tai
kiintolevyltä. Alan slangissa käyttöjärjestelmän lataaminen ja käynnistä-
minen on usein "buuttaaminen".

Käyttöjärjestelmä on valmis ottamaan komentoja vastaan, kun näytössä on
käyttöjärjestelmän kehote. Komennon suorittamisen ajaksi kehote häviää
näytöstä. Kehotteen muotoa voi muuttaa.

Kohdistin eli kursori osoittaa kulloisenkin kirjoituskohdan näytössä.

Päiväys ja kellonaika ovat tärkeitä tiedonhallinnassa. Niistä näet, milloin tie-
dosto tai hakemisto on luotu, tai milloin sitä on viimeksi muutettu. Jos
komennot DATE ja TIME sisältyvät AUTOEXEC.BAT- tiedostoon, päiväys
ja kellonaika tulostuvat näyttöön aina, kun käynnistät ja lataat käyttöjärjes-
telmän. Halutessasi voit itse tarkistaa järjestelmän päiväyksen ja/tai kellon-
ajan näillä komennoilla.

Käyttöjärjestelmän voi uudelleenladata ja -käynnistää näppäimistöltä paina-
malla <CTRL-ALT-DEL>. Tällöin virtaa ei välttämättä tarvitse katkaista.
Alan slangissa käyttöjärjestelmän uudelleenlataus ja -käynnistys on usein
"lämminbuuttaus" tai ’’näppäinbuuttaus".

MS-DOS® 3.30
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MS-DOSin käynnistäminen
Kun käynnistät tietokoneen, se alkaa heti suorittaa pysyvästi muistiin tallen-
nettua testiohjelmaa, käynnistystestiä. Käynnistystestin virheettömän suori-
tuksen jälkeen tietokone etsii käyttöjärjestelmää A-asemasta tai kiintolevyn
C-asemasta. Näyttöön tulostuu ilmoitus käyttöjärjestelmän versiosta. Alan
slangissa käyttöjärjestelmän lataaminen ja käynnistäminen on usein "buut-
taaminen".

MS-DOSin käynnistäminen kiintolevyltä

Jos olet asentanut käy ttöjäijestelmän kiintolevylle ja A-asema on tyhjä, tieto-
kone lataa ja käynnistää MS-DOSin kiintolevyltä käynnistystestin jälkeen.

MS-DOSin käynnistäminen levykkeeltä

Jos olet asettanut käyttöjärjestelmätiedostot sisältävän levykkeen A-ase-
maan, tietokone lataaja käynnistää MS-DOSin tältä levykkeeltä.

Jos olet asettanut A-asemaan levykkeen, joka ei sisällä käyttöjärjestelmää,
näyttöön ilmestyy viesti

Non-System Disk or Disk Error
Replace and strike any key when ready

Sinulla on kaksi toimintavaihtoehtoa:

• korvaa A-asemassa oleva levyke MS-DOS -levykkeellä ja paina
jotakin näppäintä, jolloin tietokone lataa ja käynnistää MS-DOSin
tältä levykkeeltä.

• Jos olet asentanut käyttöjärjestelmän kiintolevylle, riittää, että otat
levykkeen A-asemasta ja painat jotakin näppäintä. Tällöin tietokone
lataaja käynnistää MS-DOSin kiintolevyltä.

MS-DOS® 3.30



3-5Käynnistäminen

Kehote ja kohdistin
Kehote on näyttöön tuleva merkki siitä, että voit antaa tietokoneelle MS-
DOS -komentoja. Komennon suorittamisen ajaksi kehote häviää näytöstä.
Kehote muodostuu kirjaimesta ja suurempi kuin -merkistä, esimerkiksi

A>_

tai

C>_

Kehotteen muotoa voi muuttaa. Tämän käsikirjan esimerkeissä käytetään
yksinkertaisuuden vuoksi yllä esitettyjä "perusmuotoja".

Kirjain on oletusaseman tunnus. Aseman tunnuksen ja suurempi kuin -
merkin välissä saattaa näkyä lisäksi sen hakemiston nimi, jossa parhaillaan
olet. Kenoviiva kertoo sinun olevan juurihakemistossa - tällöin kehotteen
muoto olisi A:\> tai C:\>. (Aseman tunnus ja hakemistot käsitellään tarkem-
min luvussa 5, Tiedostot.)

Kehotteen oikealla puolella näet vilkkuvan alaviivan, jota kutsutaan
kohdistimeksi. Kohdistin eli kursori osoittaa kulloisenkin kirjoituskohdan
näytössä.

MS-DOS® 3.30



3-6 Käynnistäminen

Päiväys ja kellonaika
Päiväys ja kellonaika ovat tärkeitä tiedonhallinnassa. MS-DOS ’’leimaa"
niillä jokaisen hakemiston tai tiedoston. Näin tiedät, milloin hakemisto tai
tiedosto on luotu, tai milloin sitä on viimeksi muutettu.

Käynnistystestin ja MS-DOSin versioilmoituksen jälkeen näyttöön saattaa
tulostua ilmoitus

Current date is Mon 24.10.1988
Enter new date (dd-mm-yy):_

Sinulta tiedustellaan päiväystä. Jos se on oikea, hyväksy se painamalla
<ENTER>-näppäintä. Jos haluat muuttaa sen, syötä uusi päiväys numeroin
suluissa ilmoitetussa järjestyksessä (esimerkissä se olisi päivä-kuukausi-
vuosi). Paina lopuksi <ENTER>-näppäintä.

Päiväyksen voit tarkistaa DATE-komennolla. Kirjoita kehotteen jälkeen

C>date <ENTER>

Näyttöön tulostuu esimerkissä näkyvä ilmoitus.

Sinulta saatetaan tiedustella myös kellonaikaa, vaikkapa näin:

Current time is 13.35.00
Enter new time:_

Jos hyväksyt, paina <ENTER>-näppäintä. Jos haluat eri ajan, syötä uusi aika
ja paina <ENTER>-näppäintä. Sekunteja ei tarvitse syöttää.

Kellonajan voit tarkistaa TIME-komennolla. Kirjoita kehotteen jälkeen

C>time <ENTER>

Näyttöön tulostuu esimerkissä näkyvä ilmoitus.
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MS-DOSin uudelleenkäynnistäminen

Joskus käyttöjärjestelmä täytyy ladata ja käynnistää uudelleen kesken työs-
kentelyn.

Sinun ei tarvitse katkaista virtaa ja kytkeä sitä uudelleen. Riittää, kun painat
<CTRL-ALT-DEL>. Merkitsemistapa siis tarkoittaa, että näppäimiä on
painettava yhtäaikaisesti.

Tietokone keskeyttää kaikki toiminnot sekä lataa ja käynnistää MS-DOSin
kiintolevyltä tai levykkeeltä kuten edellä kuvattiin. Alan slangissa käyttö-
järjestelmän uudelleenlataaminen ja -käynnistäminen on usein "lämmin-
buuttaus" tai "näppäinbuuttaus".
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Yhteenveto
Komentojen avulla kerrot tietokoneelle, mitä haluat sen tekevän. MS -DOS in
komennoilla voit suorittaa monia erilaisia tehtäviä. Tässä luvussa käsitellään
komentoja yleisesti. Siinä kerrotaan esimerkiksi komentojen lajeista:
sisäisistä ja ulkoisista komennoista, sekä komentojonoista. Komennot on
muodostettava tietokoneen kielioppisääntöjen mukaan.

Tässä luvussa esitellään myös erikoistoimintoja, joita tarvitset antaessasi
komentoja. Niihin kuuluvat MS-DOSin editointi- eli muokkausnäppäimet,
<CTRL>- ja <SHIFT>-näppäimet sekä eräät syötettä ja tulostetta ohjaavat
toiminnot

MS-DOS® 3.30



4-4 Käyttäminen

Komentojen lajit

MS -DOS -komennot jaetaan yleensä kolmeen alaryhmään:

• sisäiset komennot

• ulkoiset komennot

• komentojonot

Sisäiset komennot

Sisäiset komennot ovat useimmin käytettyjä komentoja, joten ne ovat usein
myös helpoimpia käyttäjälle. Sisäiset komennot eivät näy MS-DOS-
levykkeiden hakemistolistauksissa. Ne ovat COMMAND.COM-nimisessä
tiedostossa, jota usein kutsutaan myös komentotulkiksi. Tietokone lataa
COMMAND.COMin muistiin käynnistyksen aikana. Komentotulkki pysyy
muistissa virran katkaisemiseen asti, joten tietokone voi suorittaa siinä ole-
vat komennot välittömästi komennon antamisen jälkeen.

Alla luetellaan sisäisiä komentoja. Suluissa olevat niinet ovat synonyymejä
(ERASE on siis sama komento kuin DEL). Kaikki komennot kuvataan
yksityiskohtaisemmin MS-DOS® User’s Manualissa.

Luvussa 5 (Tiedostot) annetaan ohjeita ja esimerkkejä seuraavista komen-
noista:

DIR REN (RENAME)
MD(MKDIR) RD(RMDIR)
PATH TYPE

CD (CHDIR)
COPY
DEL (ERASE)
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Ulkoiset komennot

Jokainen ulkoinen komento sijaitsee omassa tiedostossaan. Kun syötät
komennon, tietokone lukee sen muistiin. Kun komento on suoritettu, tieto-
kone poistaa sen muistista.

Ulkoisen komennon sisältävän tiedoston nimen laajennusosa on .COM,
.EXE tai .BAT. Esimerkki ulkoisen komennon sisältävän tiedoston nimestä
on FORMAT.EXE.

Kun haluat suorittaa ulkoisen komennon, kirjoita komentona kehotteen jäl-
keen vain tiedoston nimi ilman laajennusosaa, esimerkiksi

A>format a:

Komentojonot

Työssäsi voit joutua antamaan komentoja, joiden järjestys on aina sama. Voit
säästää aikaa ja vaivaa tallentamalla ne tiedostoksi, jota kutsutaan komento-
jonoksi. Komentojono suoritetaan antamalla tiedoston nimi komentona.
Tietokone suorittaa tiedostoon tallennetut komennoi järjestyksessä peräk-
käin, ikään kuin olisit syöttänyt ne näppäimistöltä yksitellen.

Komentoja sisältävälle tiedostolle on annettava laajennusosaksi .BAT. Tieto-
kone suorittaa komennot, kun syötät komentona tiedoston nimen ilman
laajennusosaa. Komentojonotiedoston voit luoda esimerkiksi MS-DOSin
omalla EDLIN-muokkaimella, COPY-komennolla tai jollakin tekstin-
käsittelyohjelmalla, joka luo tavallisia tekstitiedostoja eli ASCII-tiedostoja.
Tiedostoon on mahdollista lisätä huomautuksia ja selityksiä - esimerkiksi
komentojonon alkuun kannattaa yleensä lisätä lyhyt kuvaus siitä, mitä
komentojono tekee.

Komentojonojen laatiminen sujuu pienen harjoittelun jälkeen melko vaivat-
tomasti. Ensin sinun on kuitenkin hallittava kaikki MS-DOSin perus-
toiminnot. Tästä syystä komentojonoja käsitellään vasta MS-DOS® User’s
Manualissa.
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AUTOEXEC.B AT-nimi on varattu erikoiskäyttöön: MS-DOS lukee AUTO-
EXEC.BATin automaattisesti käynnistyksen aikana. Voit tehdä tiedostoon
muutoksia. Kun asennat käyttöjärjestelmän kiintolevylle, asennusohjelma
luo sinne AUTOEXEC.BATin, jota voit myöhemmin muokata tarpeidesi
mukaan. Komentojonoista kerrotaan lisää MS-DOS® User’s Manualissa.

Komentojonojen käyttäminen on suositeltavaa, koska ne helpottavat ja
nopeuttavat työskentelyäsi huomattavasti. Ole kuitenkin huolellinen niitä
laatiessasi, jotta komentojonosi tekisi varmasti juuri sen, mitä haluatkin sen
tekevän - ei yhtään enempää.
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Komentojen antaminen

MS -DOSin komennoilla on omat kielioppisääntönsä, jota tietokone olettaa
sinun noudattavan. Komennoissa on vakio-osia, mutta niitä kaikkia ei vält-
tämättä voi käyttää jokaisessa komennossa. Toiset niistä ovat pakollisia,
toiset taas valinnaisia. Kun puhutaan komennon syntaksista, tarkoitetaan
juuri komennon muotoa. Syntaksi on siis komennon rakenteen kuvaus.

Useimmat komennot alkavat komennon nimellä, esimerkiksi FORMAT tai
COPY. Nimen jälkeen kirjoitetaan tarvittaessa yksi tai useampia tiedoston-
määrityksiä ja valitsimia.

Tiedostonmäärityksellä tarkennetaan, mille tiedostoille komento on tarkoi-
tettu. Tiedostonmääritykseen voi kuulua asema, polku ja tiedoston nimi
(perusosa ja laajennusosa). Joskus tiedostonmääritykseen kuuluu ainoastaan
aseman kirjaintunnus (esimerkiksi FORMAT-komennossa). Tiedoston-
määrityksistä puhutaan lisää luvussa 5, Tiedostot

Eräissä komennoissa käy tetään valitsimia ja argumentteja. Valitsimilla vali-
taan komennon suoritustapa. Valitsimet ovat yksimerkkisiä koodeja, joita
edeltää vinoviiva (/). Esimerkki: kun pohjustat levykkeitä, voit samalla ni-
metä levykkeen, jos käytät /V- valitsinta. Myös argumenteilla annetaan tieto-
koneelle lisäohjeita. Yleensä joudut valitsemaan toisen kahdesta
argumentista, esimerkiksi ON tai OFF. Valitsinten ja argumenttien ansiosta
yhdestä komennosta voi olla monta muunnelmaa. Lisätietoja valitsimista ja
argumenteista löydät MS-DOS® User’s Manualista.

Yleisiä sääntöjä

Seuraavaan luetteloon on tiivistetty säännöt, jotka koskevat kaikkia MS-
DOS-komentoja. Sinun kannattaa tutustua siihen tarkasti.

• Kirjoita komento heti kehotteen perään. Jos kehote ei ole näytössä,
edellisen komennon suoritus on vielä kesken.

• Komennoissa voi käyttää isoja tai pieniä kirjaimia tai molempia
sekaisin.
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• Jos teet kirjoitusvirheen, voit "peruuttaa" virheelliseen kohtaan
aakkosnumeerisen näppäimistön «->- eli peruutusnäppäimellä.

• Komennot koostuvat osista, jotka ovat pakollisia tai valinnaisia.
Näitä osia ovat komennon nimi sekä mahdolliset tiedoston-
määritykset, valitsimet ja argumentit.

• Komennon osat erotetaan toisistaan erotinmerkillä. MS-DOS hyväk-
syy seuraavat erotinmerkit: välilyönti ( ), pilkku (,), puolipiste (;),
yhtäsuuruusmerkki (=) ja sarkainnäppäin.

• Edellisessä kohdassa lueteltuja erotinmerkkejä ei saa käyttää
tiedostonmäärityksen sisällä. Pisteellä ja kaksoispisteellä on
tiedostonmäärityksissä erikoistehtävä.

• Hakemistojen nimet poluissa erotetaan toisistaan kenoviivalla (\).

• Tiedoston nimen laajennusosaa ei saa jättää pois tiedoston-
määrityksestä. Komennon nimeen laajennusosaa ei kuitenkaan
kirjoiteta.

• Tietokone ryhtyy suorittamaan komentoa, kun painat <ENTER>-
näppäintä. Joissakin näppäimistöissä käytetään lisäksi merkkiä <J>.

• Komennon suorituksen voi keskeyttää painamalla yhtäaikaa
<CTRL-C>. Kaikissa sovellusohjelmissa tätä toimintoa ei kuiten-
kaan voi käyttää.

• Kun näyttöön tulee kehotus "Press any key" eli "Paina jotakin
näppäintä", ilmoitus tarkoittaa näppäimistön kirjotusnäppäimiä.

• Jos komento tulostaa näyttöön tekstiä enemmän kuin yhden sivun,
tulostus etenee pysähtymättä loppuun. Näytön vieritys keskeytetään
painamalla yhtäaikaa <CTRL-S>.

• Komentoja antaessa voi käyttää MS-DOSin muokkaus- ja toiminto-
näppäimiä. Niistä kerrotaan lisää seuraavassa kappaleessa.
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Erikoistoimintoja

MS-DOSissa on lukuisia erikoistoimintoja. Niiden tarkoitus on helpottaa ja
nopeuttaa komentojen antamista ja sitä kautta työskentelyäsi.

MS-DOSin muokkausnäppäimet

Viimeksi antamasi komento tallentuu muistipuskuriin. Samalla edeltävä
komento häviää puskurista. Muistipuskurista on hyötyä esimerkiksi silloin,
kun joudut antamaan saman komennon useita kertoja peräkkäin.

Muistipuskurin ansiosta voit käyttää edellisen komennon uudelleen sellai-
senaan tai muokata sitä. Jos teet kirjoitusvirheen tai muutat komentoa vain
vähän, sinun ei tarvitse kirjoittaa koko komentoa uudelleen.

Seuraavaksi esitellään lyhyesti muokkausnäppäimet ja niiden toiminnot.

<Fl>tai <—» <F1>- tai nuoli oikealle -näppäimellä voi kopioida merkin
kerrallaan ensimmäisestä alkaen muistipuskurista komento-
riville. Esimerkki: annoit viimeksi komennon "DIR A:".
Kun painat <Fl>-näppäintä, komentoriville kopioituu D-
kirjain. Kun painat <Fl>-näppäintä uudelleen, I-kiijain
kopioituu komentoriville. Tarpeeksi usealla painalluksella
kopioit komentoriville kaikki puskurissa olevat merkit
(komennon DIR A:).

<F2> <F2>-näppäimellä voit kopioida muistipuskurin sisällön
haluamaasi merkkiin asti. Jos esimerkiksi viimeksi annoit
komennon "DIR A:" ja haluat kopioida kaikki A-kiijainta
edeltävät merkit, paina ensin <F2>-näppäintä ja sitten <A>-
näppäintä. Komentoriville tulostuu "DIR " - siis jokainen A-
kirjainta edeltävä merkki, myös välilyönti.
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<F3> <F3>-näppäimellä voit kopioida kaikki puskurissa jäljellä
olevat merkit. Jos painat tätä näppäintä heti edellisen
komennon suorittamisen jälkeen, komento kopioituu
sellaisenaan komentoriville yhdellä painalluksella.

Esimerkki: annoit tietokoneelle viimeksi komennon COPY
A:MEMO.TXT MUISTIO.TAM (teit A-asemassa olevasta
tiedostosta MEMO.TXT kopion samaan asemaan nimellä
MUISTIO.TAM). Nyt haluat tehdä samasta tiedostosta
uuden kopion, tällä kertaa nimellä MUISTIO.HEL. Paina-
malla <F3>-näppäintä saat koko komennon uudelleen
esille. Voit muokata sen haluamaasi muotoon pyyhkimällä
peruu tusnäppäimellä ”TAM”-osan pois ja korvaamalla sen
merkeillä ”HEL”.

<F4>-näppäimellä voit ohittaa puskurissa olevia merkkejä
haluamaasi merkkiin saakka.

<F5>-näppäimellä voit tallentaa komentorivillä parhaillaan
näkyvän  komennon muistipuskuriin muokattavaksi.
Komento vain tallennetaan, sitä ci suoriteta. Merkiksi
muistipuskuriin tallentamisesta komentoon lisätään @-
merkki.

<ESC>- eli pakonäppäimellä voit peruuttaa viimeksi anta-
masi komennon. Merkiksi peruuttamisesta komentoon lisä-
tään kenoviiva (\). Kohdistin siirtyy seuraavalle riville.

Peruutusnäppäimellä ja nuoli vasemmalle -näppäimellä voit
poistaa ensimmäisen merkin kohdistimen vasemmalta puo-
lelta.

Poisto- eli <DEL>-näppäimellä voit poistaa ensimmäisen
merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Korvausnäppäimen (INSERT) painaminen mahdollistaa
muistipuskurissa olevien merkkien korvaamisen.

<F4>

<F5>

<ESC>

«=> ja «->

<DEL>

<INS>
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CTRL- ja SfflFT-näppäin

MS-DOSissa on erikoistoimintoja, jotka edellyttävät joko <CTRL>- tai
<SHIFT>- eli vaihtonäppäimen painamista yhtä aikaa jonkin toisen näppäi-
men kanssa.

<CTRL-C> (tai <CTRL-BREAK>)

Tämä näppäinyhdistelmä voi keskeyttää ohjelman suori-
tuksen. Käytä sitä siis äärimmäisen harkiten. Kun painat
<CTRL-C>, näyttöön tulostuu AC.

Jos tietokone suorittaa komentojonotiedostoa, meneillään
olevan komennon suorittaminen päättyy ja näyttöön ilmes-
tyy kysymys

Terminate batch job (Y/N)

Jos vastaat kyllä (Yes) painamalla <Y>-näppäintä, tieto-
kone ei suorita jäljellä olevia komentoja. Jos vastaat ei (No)
painamalla <N>-näppäintä, tietokone jatkaa komentojonon
suorittamista.

Kun ohjelma pyytää sinua virhetilanteessa valitsemaan
keskeyttämisen, uudelleen yrittämisen tai virheen ohittami-
sen (Abort, retry or ignore), valitse keskeyttäminen paina-
malla <A>-näppäintä. Älä käytä <CTRL-C>-toimintoa
tällaisessa tilanteessa.

<CTRL-S> (tai <CTRL-NUM LOCK>)

Tämä komento keskeyttää näytön sisällön vierityksen.
Käytä toimintoa, jos näyttöön tulostuu enemmän tekstiä,
kuin siihen kerralla mahtuu. Kun haluat jatkaa, paina jotakin
kirjoitusnäppäintä.
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<CTRL-ALT-DEL>

Tämän näppäinyhdistelmän painaminen saa tietokoneen
keskeyttämään meneillään olevat toiminnot sekä lataamaan
ja käynnistämään MS-DOSin uudelleen kiintolevyltä tai A-
asemassa olevalta levykkeeltä.

<CTRL-Z> (tai <F6>)

Tiedostoon lisätään AZ-merkki (tiedoston loppu).

<SHTFT-PRINT SCREEN> (tai <CTRL-P>)

Näytön paperikopio on erikoistoiminto, jolla näytön sisältö
tulostetaan sellaisenaan kirjoittimelle. Tulostaminen päät-
tyy, kun painat näppäinyhdistelmää uudelleen.
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Syöte ja tuloste

MS-DOS olettaa, että syöte tulee näppäimistöltä ja tuloste menee näyttöön.
Syöte ja tuloste on kuitenkin mahdollista ohjata muuallekin. Syöte voi tulla
esimerkiksi tiedostosta. Tuloste voi mennä tiedostoon tai kirjoittimelle.

Komennoista voi rakentaa komentoputkia, jolloin edellisen komennon tulos-
teesta tulee seuraavan komennon syöte. Komen toputkissa käytetään
suodattimia. Suodattimet lukevat syötteen, muokkaavat sitä ja lähettävät sen
eteenpäin. Esimerkiksi SORT on suodatin, joka osaa järjestää kenttiä
aakkosjärjestykseen.

Uudelleenohjaus, suodattimet ja komentoputket ovat toimintoja, joita et
välttämättä tarvitse aivan alussa. Ne käsitellään tarkemmin MS-DOS®
User’s Manualissa. On kuitenkin hyödyllistä, että tiedät niiden olemassa-
olosta. Siten saat käsityksen MS-DOSin tarjoamista mahdollisuuksista.

Esimerkki valaisee asiaa:

DIR-komennolla tulostetaan hakemiston sisältö. (DIR -komento käsitellään
tarkemmin luvussa 5, Tiedostot.) Tavallisesti hakemisto tulostetaan
näyttöön. Jos ohjaat DIR-komennon tulosteen tiedostoon, voit tallentaa sen
ja vaikkapa muokata sitä jollakin tekstinkäsittelyohjelmalla. Komento
näyttäisi esimerkiksi tällaiselta:

A>dir >minunhak.txt <ENTER>

Hakemisto ei tulostu lainkaan näyttöön, vaan suoraan MINUNHAK.TXT-
nimiseen tiedostoon
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Yhteenveto

Sekä dataa että ohjelmia säilytetään tiedostoissa. Jotta tietokone löytäisi
haluamasi tiedoston, sinun on annettava sille tiedostonmääritys. Tässä
luvussa opetetaan, miten tiedostonmääritykset kirjoitetaan. Tässä luvussa
kerrotaan myös, miten tiedostoja luodaan ja käsitellään.

Kiintolevylle ja levykkeille mahtuu niin paljon tietoa, että tiedostot täytyy
järjestää suuremmiksi kokonaisuuksiksi, koska muuten sinun saattaa olla
mahdoton löytää niitä. MS-DOS-tiedostot jäljestetään hakemistoihin. Tässä
luvussa kuvataan, kuinka hakemistoja luodaan ja käsitellään.

Tarvitset kaikkia tämän luvun komentoja työssäsi, käytitpä mitä sovellus-
ohjelmia tahansa. Tutustu siis huolellisesti seuraaviin kappaleisiin.
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Asemien tunnistaminen

Tiedostonmääritykseen kuuluu aseman tunnus, polku ja tiedoston nimi.
Aseman tunnuksesta tietokone näkee, mistä asemasta sen pitäisi tiedostoa
hakea. Asema voi olla levykeasema tai kiintolevyn asema.

Aseman tunnus

Aseman tunnukseen kuuluu kirjaintunnus ja kaksoispiste, esimerkiksi A: tai
C: Voit kirjoittaa tunnuksen isolla tai pienellä kirjaimella. Jos tiedoston-
määritykseen sisältyy aseman tunnus, se sijoitetaan aina määrityksen alkuun.

MS-DOS varaa tunnukset Aja B levykeasemille. Tunnus C on varattu kiinto-
levylle. Jos luot kiintolevylle ylimääräisiä DOS-osia, MS-DOS antaa niille
tunnukset D, E, F ja niin edelleen.

Työmuistiasema eli RAM-asema saa ensimmäisen vapaan kirjaimen. Jos
esimerkiksi kiintolevylläsi on kaksi asemaa, C ja D, ensimmäinen RAM-
asema saa tunnuksen E.

Oletusasema

Aseman tunnusta ei tarvita, jos haluttu tiedosto on oletusasemassa. Ellei ase-
maa mainita, tietokone etsii tiedostoa automaattisesti oletusasemasta.

Oletusaseman näet MS-DOSin käyttöjärjestelmäkehotteesta. Jos lataat ja
käynnistät MS-DOSin kiintolevyn C-asemasta, kehote on normaalisti C>.
Jos sinulla ei ole kiintolevyä, kehote on A>.

Jos et antanut aseman tunnusta eikä MS-DOS löydä jotakin ohjelmaa oletus-
asemasta, näyttöön tulee virheilmoitus. MS-DOSissa on PATH-niminen
komento, joka neuvoo tietokonetta etsimään ohjelmia automaattisesti
muistakin asemista. Komento voidaan kirjoittaa AUTOEXEC.BAT- tiedos-
toon, jonka MS-DOS lukee aina käynnistyksen aikana. Lisätietoja AUTO-
EXEC.BAT-tiedostosta löydät MS-DOS® User’s Manualista.
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Oletusaseman muuttaminen

Saman oletusaseman jatkuva käyttäminen ei ole mielekästä. Jos suurin osa
käyttämistäsi tiedostoista on esimerkiksi B-asemassa, sinun kannattaa
käyttää sitä myös oletusasemana.

Oletusaseman vaihtaminen on erittäin helppoa. Syötät vain aseman tunnuk-
sen komentona. Jos oletusasemasi on esimerkiksi C ja haluat vaihtaa sen
A:ksi, anna seuraava komento:

C>a: <ENTER>

Kehotteeksi tulee A>, ja A-asema on nyt oletusasemasi.
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Tiedoston nimeäminen

Sivuutamme polut joksikin aikaa, ja käsittelemme ensin tiedostojen nimiä.
Tiedoston nimi on tiedostonmäärityksen viimeinen osa. MS-DOSissa
tiedostojen nimet näyttävät tällaisilta:

TIEDOSTO.DOC

Nimessä on kaksi osaa: perusosa ja laajennusosa. Perusosa ja laajennusosa
erotetaan toisistaan pisteellä. Esimerkissä ’’TIEDOSTO” on nimen perusosa,
ja "DOC" on nimen laajennusosa

Nimen perusosa on pakollinen. Sen pituus voi vaihdella yhdestä kahdeksaan
merkkiin. Laajennusosa ei ole pakollinen. Sen pituus on korkeintaan kolme
merkkiä. Jos laajennusosaa käytetään, se on erotettava perusosasta pisteellä.
Jos laajennusosaa ei ole, pistettä ei tarvita. Nimessä voi käyttää isoja tai pie-
niä kirjaimia tai molempia sekaisin. MS-DOS muuttaa pienet kirjaimet auto-
maattisesti isoiksi. Esimerkkejä:

BUDJETH.89 OSTOT.MAR KIRJEET
LUKU12.R0M OSALUETT.ELO

Tiedostojen nimissä voi käyttää sekä kirjaimia että numeroita. Suositte-
lemme kuitenkin, ettet käytä nimissä kirjaimia ä,  Ä, ö, Ö, ä ja Ä. Tiedostojen
nimissä voi lisäksi käyttää monia erikoismerkkejä. MS-DOS hyväksyy
esimerkiksi seuraavat merkit:

A-Z a-z 0-9 $ # @
( ){}%!-

Valitse tiedostojen nimet huolellisesti. Hyvä nimi kuvaa jotenkin tiedoston
sisältöä. Huolellisesti valitut, helposti muistiin palautuvat nimet auttavat
sinua pitämään tiedostosi järjestyksessä.

Myös laajennusosia kannattaa käyttää tehokkaasti hyväksi. Jos sinulla on
sisällöltään monenlaisia ASCII-tiedostoja, voit esimerkiksi antaa kaikille
kirjeille laajennusosan .KIR, muistioille .MUI, laskuille .LAS ja niin edel-
leen. Kehitä omat arkistointimenetelmäsi käyttämiesi sovellusten mukaan.
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Kielletyt perusosat

Sallittujen merkkien lisäksi MS-DOS asettaa muitakin rajoituksia tiedos-
tojen nimille. Eräät nimet on varattu yksinomaan MS-DOSin käyttöön. Niitä
ei voi käyttää tavallisten tiedostojen niminä. Kiellettyihin nimiin kuuluvat
laitteiden ja tietoliikenneporttien nimet. Alla lueteltuja nimiä ei saa käyttää
tiedoston nimen perusosassa:

con pääte (syöte näppäimistöltä, tuloste näyttöön)

nul tyhjä tiedosto

aux asynkroninen tietoliikenneportti

coml,  corn 2 tietoliikenneportteja

pm kirjoitin

Istl,  lst2, lst3 kirjoittimia

ansi laiteohjelma

clock kello

Vaikka näihin nimiin lisäisi laajennusosan, MS-DOS siltikin olettaisi niiden
viittaavan laitteeseen, ei tiedostoon. Esimerkiksi PRN.DOC tarkoittaisi edel-
leen kirjoitinta. Laajennusosaan yllä luetellut nimet kuitenkin kelpaavat.
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Vakiintuneita laajennusosia

Laajennusosan tehtävänä on kertoa, minkä tyyppisestä tiedostosta on kyse.
Vaikka suoranaisesti kiellettyjä laajennusosia ei ole, tiettyjen laajennusosien
käyttö on kuitenkin vakiintunut. Tässä vaiheessa suosiltelemme, että et käytä
seuraavassa luettelossa mainittuja laajennusosia, ellei jonkin sovellus-
ohjelman käyttöoppaassa toisin neuvota.

AMS BAK BAT BLD C CAL COB COD COM
DAT DIF EXE FMT FOR FRM LIB LST MAP
OBJ PAS SYM TMP VC SYS
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Jokerimerkit
Jokerimerkkien avulla voit kerralla etsiä useita tiedostoja. MS-DOSin
jokerimerkit ovat kysymysmerkki (?) ja tähti (*). Jokerimerkit tekevät
komennoista joustavampia. Jokerimerkkejä voi käyttää esimerkiksi seuraa-
vissa komennoissa:

DIR DEL/ERASE
COPY REN/RENAME

Ole varovainen käyttäessäsi jokerimerkkejä.
Ellet ole tarkkaavainen, saatat jokerimerkkejä
sisältävillä komennoilla vahingossa vaikkapa
tuhota tiedostoja.

Kysymysmerkki (?)

Kysymysmerkki (?) tiedoston nimessä vastaa yhtä merkkiä. Sen paikalla voi
olla mikä tahansa sallittu merkki - tai ei ainoatakaan. Esimerkiksi komento

C>dir test7ajo.exe <ENTER>

tulostaa näyttöön listauksen tiedostoista, joiden nimi alkaa TEST ja päättyy
AJO.EXE. Esimerkin komento voisi tulostaa näyttöön vaikkapa seuraavat
tiedostot:

TESTAJO.EXE TEST1AJO.EXE TEST2AJO.EXE
TESTBAJO.EXE TEST#AJO.EXE
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Tähtimerkki (*)

Tähtimerkki vastaa kysymysmerkkiä, mutta sen vaikutus ulottuu perus- ja
laajennusosan loppuun asti. Perusosassa oleva tähti ci kuitenkaan vaikuta
laajennusosaan ja päinvastoin.

Esimerkkejä:

Oletusasemasi on A. Haluat tulostaa näyttöön listauksen kaikista oletus-
aseman tiedostoista, joiden nimen ensimmäiset kirjaimet ovat TEST, ja joil-
la on laajennusosa .EXE. Anna kehotteen jälkeen komento

A>dir test*.exe <ENTER>

Listauksessa näkyisivät esimerkiksi seuraavat tiedostot:

TEST.EXE TEST1.EXE TESTX.EXE
TEST#AJO.EXE TEST2AJO.EXE TESTALL.EXE

Oletusasemasi on C. Haluat listauksen kaikista A-aseman tiedostoista, joiden
nimen perusosa on KJRJPITO. Anna kehotteen jälkeen komento

C>dir a:kirjpito.* <ENTER>

Oletusasemasi on C.  Haluat listauksen kaikista B-aseman tiedostoista, joiden
nimen laajennusosa on .TXT. Anna kehotteen jälkeen komento

C>dir b:*.txt <ENTER>

Määritys *.* tarkoittaa ’’tämän hakemiston kaikki tiedostot’’. Oletusasemasi
on C,  ja haluat listauksen kaikista samassa asemassa olevista tiedostoista.
Anna kehotteen jälkeen komento

C>dir ♦ ♦ <ENTER>

Ole erityisen varovainen määrityksen *.* kanssa! Mikäli liian innokkaasti
käytät sitä DEL-komennossa, päiväsi menee nopeasti pilalle, varsinkin jos
olet laiminlyönyt varmuuskopioiden tekemisen.
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Tiedostokomennot
Seuraavissa kappaleissa käsitellään tavallisimpia tiedostokomentoja. Jokai-
sella komennolla suoritetaan jokin tiedostojen käsittelyyn liittyvä tehtävä.
Komennon lisäksi sinun on kerrottava tietokoneelle käsiteltävien tiedostojen
nimet. Pidä mielessäsi, mitä edellä on kerrottu tiedostonmäärityksistä,
tiedostojen nimistä ja jokerimerkeistä. Lisätietoja komennoista saat MS-
DOS® User’s Manualista.

Tiedoston luominen

Tiedostot luodaan tavallisesti sovellusohjelmilla. Esimerkiksi tekstitiedostot
luodaan usein tekstinkäsittelyohjelmalla. MS-DOSia ei ole tarkoitettu
tiedostojen luomiseen, joskin MS-DOSissa on EDLIN-niminen tekstin-
muokkain yksinkertaisten ASCII-tiedostojen luomista varten. EDLINista
kerrotaan lisää MS-DOS® User’s Manualissa. Tässä vaiheessa et vielä
tarvitse EDLINia, mutta myöhemmin sinun kannattaa kyllä tutustua siihen.
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Tiedoston tuhoaminen

Tiedoston voi tuhota DEL-komennolla. Komennon synonyymi on ERASE.

Esimerkit valaisevat asiaa:

Oletusasemasi on C ja haluat tuhota ROSKAA.TXT-nimisen tiedoston A-
asemasta. Anna kehotteen jälkeen komento

C>del a:roskaa.txt <ENTER>

Komento tarkoittaa: "Tuhoa tiedosto ’roskaa.txt’ A-ascmassa olevalta levyk-
keeltä."

Oletusasemasi on C. Haluat tuhota MEMO.B AS-nimisen tiedoston samasta
asemasta. Anna kehotteen jälkeen komento

C>del memo.bas <ENTER>

Komento tarkoittaa: "Tuhoa tiedosto ’MEMO.BAS’ tästä asemasta".

Kummassakin komennossa voi myös käyttää jokerimerkkejä (? ja *).

HUOMIO! Komento DEL *.* tarkoittaa:
"Tuhoa tämän hakemiston kaikki tiedostot."
Tämä komento voi olla erityisen tuhoisa, joten
MS-DOS kysyy "Are you sure?" eli "Oletko
varma?". Vastaa <Y> (kyllä) tai <N> (ci) tilan-
teen mukaan. Ole varovainen DEL-komentoa
käyttäessäsi.
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Tiedoston kopioiminen

COPY-komennolla voit kopioida yhden tai useita tiedostoja haluamaasi ase-
maan. Komennossa voi käyttää jokerimerkkejä (? ja *), mutta ole tarkkaa-
vainen niitä käyttäessäsi.

Jos annat kopiotiedostolle alkuperäisen tiedoston nimen, kopion nimeä ei
tarvitse erikseen ilmoittaa komennossa. Muista kuitenkin, ettei samassa
hakemistossa voi olla kahta aivan samannimistä tiedostoa. Kahdella tai
useammalla tiedostolla voi olla täsmälleen sama nimi vain, jos ne ovat eri
hakemistoissa. Jos annatkopiolle hakemistossa jo ennestään käytetyn nimen,
uudet tiedot kopioituvat entisen tiedoston päälle, joka siten tuhoutuu.

Esimerkit valaisevat asiaa:

Tarvitset tiedostosta kopion oletusaseman samaan hakemistoon. Alku-
peräinen tiedosto on MALLI.TXT, ja kopion nimeksi tulee MEMO.TXT.
Anna kehotteen jälkeen komento

C>copy malli.txt memo.txt <ENTER>

Jos hakemistossa olisi jo MEMO.TXT-niminen tiedosto, MALLI.TXT tuho-
aisi sen kopioituessaan uudella nimellään sen päälle.

Haluat kopioida tiedoston MEMO.TXT nimellä MALLI.TXT oletus-
asemasta A- asemaan. Anna kehotteen jälkeen komento

C>copy memo.txt a:malli.txt <ENTER>

Haluat kopioida tiedoston MEMO.TXT nimeä muuttamatta B-asemasta A-
asemaan, ja oletusasemasi on C. Anna kehotteen jälkeen komento

C>copy b:memo.txt a:  <ENTER>

Koska et muuta tiedoston nimeä, sinun ei tarvitse toistaa sitä komennossa.
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Tiedoston nimen muuttaminen

Tiedoston nimeä voi muuttaa RENAME-komennolla. RENAME voidaan
lyhentää REN. Tiedoston nimen muuttaminen on hyödyllinen toiminto, esi-
merkiksi kun tiedostojesi määrä on noussut niin korkeaksi, että haluat järjes-
tellä niitä uudelleen.

REN(AME)-komennolla ei nimeä muutettaessa voi siirtää tiedostoa toiseen
hakemistoon. Komennossa voi käyttää jokerimerkkejä (? ja *).

Esimerkit valaisevat asiaa:

Sinulla on muistio nimeltä MEMO.TXT. Myöhemmin sinulle kertyy useita
muistioita, ja haluat muuttaa nimen sisältöä tarkemmin kuvaavaksi - vaikka-
pa AUTOMEMO.TXT. Anna kehotteen jälkeen komento

C>ren memo.txt automemo.txt <ENTER>

Oletusasemasi on C, mutta asemaa vaihtamatta haluat muuttaa A-asemassa
olevan tiedoston TARINA.TXT nimeksi SATU.TXT. Anna kehotteen jäl-
keen komento

C>ren a:tarina.txt a:satu.txt <ENTER>
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Tiedoston tulostaminen näyttöön

TYPE-komennolla voit tulostaa ASCII-tiedoston eli tavallisen teksti-
tiedoston sisällön näyttöön. Jos tulostat ohjelmatiedoston, jonka laajennus-
osa on .COM tai .EXE, näyttöön tulee vain sekavan näköisiä merkkisarjoja.
Joidenkin tekstitiedostojen tulostaminen saattaa edellyttää sovellusohjelman
käyttämistä.

Yleensä tiedostot ovat pitempiä kuin yksi näyttösivu. Tällöin et ehdi lukea
tiedoston alkua, ellet välillä keskeytä näytön vieritystä. Keskeytä se paina-
malla yhtäaikaa <CTRL-S>. Kun haluat jatkaa, paina jotakin kirjoitus-
näppäintä. Vieritys etenee nopeasti, joten toiminnon käyttäminen edellyttää
tarkkuutta.

Esimerkkejä:

Oletusasemasi on A ja haluat tulostaa näyttöön siellä olevan tiedoston
VENE.LAS. Anna kehotteen jälkeen komento

A>type venedas <ENTER>

Oletusasemasi on Aja haluat tulostaa näyttöön C-asemassa olevan tiedoston
MEMO.TXT. Anna kehotteen jälkeen komento

A>type c:  memo.txt <ENTER>

Jos tulostat näyttöön pitkän tiedoston, voit vaihtoehtoisesti käyttää MORE-
komentoa. Tällä komennolla voit tulostaa näyttösivullisen kerrallaan, ja
vierittää näytön sisältöä eteenpäin sopivalla hetkellä.
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Tiedoston tulostaminen kirjoittimelle

PRINT-komennolla voit tulostaa tiedostoja myös kirjoittimelle. Muista
kuitenkin varmistaa, että kirjoittimeen on kytketty virta, kirjoitin on on-line-
tilassa, ja siinä on paperia.

Esimerkki:

Olet tallentanut tekstitiedostoon ystäviesi nimet ja puhelinnumerot. Haluat
tulostaa tiedostosta listauksen säilytettäväksi puhelimen vieressä. Tiedoston
nimi on KAVERIT.PUH ja se on A-asemassa olevalla levykkeellä. Oletus-
asemasi on C. Anna kehotteen jälkeen komento

C>print a:kaverit.puh <ENTER>

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt PRINT-komentoa MS-DOSin käynnistä-
misen jälkeen, näyttöön tulee ilmoitus

Name of list device [PRN]:

Jos kirjoitin on liitetty PRN-kanavaan, vahvista se painamalla <ENTER>-
näppäintä. Ellei, syötä sen portin nimi, johon kirjoitin on liitetty.

Näyttöön tulee ilmoitus

Resident part of print installed
A:kaverit.puh is currently being printed

Voit tulostuksen aikana antaa MS-DOSille muita komentoja. Voit myös ajaa
muita ohjelmia ja luoda tai muokata tiedostoja. Tulostaminen vie kuitenkin
melkoisesti tietojenkäsittelyvoimaa, joten muiden komentojen suoritta-
minen saattaa kestää hiukan tavallista kauemmin. Pitkät tulostustehtävät
kannattaakin antaa tietokoneelle silloin, kun et itse varsinaisesti käytä sitä.
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Tiedostojen suojaaminen

MS-DOS on tehokas käyttöjärjestelmä erilaisten sovellusten ajamiseen.
Kaikilla tietokoneilla voi kuitenkin tehdä virheitä. Mitä arvokkaampaa tie-
toa käsittelet, sitä tärkeämpää on varmistaa, että asiaankuulumattomat
henkilöt eivät pääse tuhoamaan tai muuttamaan sitä. Yleensä erikoistoimen-
piteitä ei tarvita, vaan huolellisuus riittää.

Tee tiedostoista varmuuskopiot. Säilytä varmuuskopioita ehdottomasti
turvallisessa paikassa. Jos tiedostosi sisältävät todella tärkeää tietoa, älä
tyydy yhteen ainoaan varmuuskopioon. Varusta varmuuskopiot nimitarroin,
jotka ilmaisevat tarkasti sisällön. Päiväys kannattaa lisätä nimitarraan. Muis-
ta myös pitää varmuuskopiot ajan tasalla.

Tiedostoja voi suojata myös lukitsemalla laitteiston ja ottamalla avaimen
mukaan työskentelyn lopettamisen jälkeen (jos tietokoneen voi lukita).

Joissakin jäijestelmissä voi asettaa salasanan suojaamaan laitteistoa asiaan-
kuulumattomalta käytöltä.
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Tiedostojen järjestäminen

Tiedostojen lukumäärä saattaa tuota pikaa kasvaa niin suureksi, että niiden
pitäminen järjestyksessä kävisi lähes mahdottomaksi ilman tehokkaita
arkistointimenetelmiä. Äkillinen kaaos ei olisi mikään ihme; mahtuuhan
kiintolevylle tuhansia sivuja tekstiä.

Tiedostojen arkistoimisessa on toinenkin ongelma. Jos esimerkiksi eri hen-
kilöt käyttävät samaa kiintolevyä, he saattavat helposti tuhota toistensa
tiedostoja vahingossa. Näin voi käydä jos kaksi henkilöä tallentaa samaan
hakemistoon tarkalleen samannimisen tiedoston. Uudempi tiedosto tallen-
tuu aikaisemman päälle, joka siten tuhoutuu.

MS-DOSissa nämä ongelmat on ratkaistu hakemistojen ja polkujen avulla.
Polku, joka käytännössä kattaa yhden tai useampia hakemistoja, kuuluu
tiedostonmääritykseen. Sen paikka on aseman ja tiedoston nimen välissä.

Seuraavilla sivuilla kuvataan MS-DOS in hakemistotoiminnot ja polut
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Hakemistot

MS -DOSissa tiedostot järjestetään levykkeillä tai kiintolevyllä oleviin
hakemistoihin, jotka kokoavat tiedostot sopiviksi ryhmiksi. Näin voit säilyt-
tää esimerkiksi kiijanpito-ohjelman tiedostoja eri paikassa kuin tavallisia
kirjeitä. Hakemistoihin voidaan edelleen luoda alihakemistoja. Hakemisto-
jen ja alihakemistojen kokoa ei ole rajoitettu.

MS-DOSin arkistointijärjestelmää kutsutaan usein hakemistopuuksi.
Seuraavassa kuvassa näet esimerkin hakemistopuusta:

JUURI

PELIT KORI OMAT OHJELMATKIRJANP

OLLI

Kuva 5*1 Esimerkki MS-DOSin hakemistopuusta
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MS-DOSin hakemistopuu on sikäli erikoinen, että se kasvaa ylhäältä alas-
päin. Hakemistot ovat puun oksia ja tiedostot lehtiä. Ensimmäinen taso on
aina ’’juuri”. Juurihakemistoa sinun ei tarvitse itse luoda; MS-DOS luo sen
automaattisesti. Hakemistojen ja alihakemistojen luominen kuvataan tässä
luvussa. Hakemistopuu kasvaa sitä mukaa kun luot uusia tiedostoja ja hake-
mistoja.

Kun luot uuden hakemiston, avaat samalla erillisen alueen levykkeelle tai
kiintolevylle. Vaikka kahdella tiedostolla olisi sama nimi, ohjelma kykenee
erottamaan ne toisistaan, koska ne ovat eri hakemistoissa.

Hakemiston sisälle luodut hakemistot ovat "alihakemistoja”. Alihakemistoja
sisältävää hakemistoa kutsutaan "kantahakemistoksi”. Hakemistoa, jossa tai
josta kulloinkin toimitaan, kutsutaan ’’työhakemistoksi". Kantahakemisto ja
työhakemisto ovat niin tärkeitä, että niille on MS-DOSissa omat lyhenteet:

. Yksi piste tarkoittaa hakemistopuun työhakemistoa. Tämä
lyhenne tulee automaattisesti hakemistoon, kun hakemisto
luodaan.

.. Kaksi pistettä ilmaisee alihakemiston kantahakemiston
(seuraava taso ylöspäin). Senkin MS-DOS luo automaatti-
sesti.

Kiintolevyllä hakemistot ovat välttämättömiä. Tietokone pitää vaivatta lukua
satojen tiedostojen ryhmistä, mutta sinä itse menisit todennäköisesti sekaisin.
Toisaalta kannattaa pitää hakemistopuut mahdollisimman selkeinä: usein
kaksi- tai kolmitasoinen puu on täysin riittävä. Hakemistoja voi luoda myös
levykkeille.
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Polut

Jotta voisit käsitellä johonkin hakemistoon tallennettuja tiedostoja, sinun on
ensin muutettava kyseinen hakemisto työhakemistoksesi tai siirryttävä sinne
tilapäisesti polkua pitkin. Polku on reitti hakemistosta toiseen.

Polut muistuttavat ajo-ohjeita: käänny seuraavasta risteyksestä vasemmalle
ja sitten oikealle. Katso uudelleen kuvan 5-1 esimerkkiä. Siinä näkyy miten
kolme käyttäjää (Jukka, Olli ja Timo) voisi jakaa yhteisen kiintolevyn.

Jotta MS-DOS löytäisi haluamasi tiedoston, sille on kerrottava tarkalleen
oikea reitti. Sekä Olli että Timo on luonut hakemistoonsa tiedoston
KIRJA.TXT. Koska tiedostot sijaitsevat eri hakemistoissa, juuri-
hakemistosta ei pääse näihin tiedostoihin samaa polkua pitkin.

Polku on osa tiedostonmääritystä. Sen paikka on aseman ja tiedoston nimen
välissä Polku muodostuu ’’matkalla" olevista hakemistoista. Hakemistojen
nimet erotetaan toisistaan kenoviivalla (\).

Polun sisältämien hakemistojen lukumäärää ei ole rajoitettu. Ainoa rajoitus
on polun ja tiedoston nimen yhteinen enimmäispituus: 63 merkkiä. Keno-
viiva (\) tai sitä vastaava merkki polun alussa tarkoittaa juurihakemistoa. Jos
se puuttuu, MS-DOS aloittaa työhakemistosta. Työhakemistosta puhutaan
seuraavassa kappaleessa.

Esimerkki täydellisestä tiedostonmäärityksestä:

a:\)mat\olliMdrja.txt
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Alla on muutamia esimerkkejä siitä, miten polkuja muodostetaan. Esimerkit
perustuvat kuvan 5-1 hakemistopuuhun. Haluamasi tiedoston nimi on
PALKKIO.TXT.

Esimerkki 1

Olet hakemistossa: KORI
Tiedosto on hakemistossa: LOMAKE
Polku: ..\OMA1\OLLI\LOMAKE

Esimerkki 2

Olet hakemistossa: KORI
Tiedosto on hakemistossa: PELIT
Polku: ..\PELIT

Esimerkki 3

Olet hakemistossa: OMAT
Tiedosto on hakemistossa: LOMAKE
Polku: OLLIXLOMAKE

Kenoviiva (\) polun alussa tarkoittaa aina juurihakemistoa. Voit siis aloittaa
polun joko työhakemistosta tai juurihakemistosta.
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Työhakemiston muuttaminen

Hakemisto, josta käsin toimit, tunnetaan työhakemistona. Jos tarvitset
työhakemistossa olevaa tiedostoa, polkua ei tarvitse kirjoittaa, koska polun
oletusarvo on työhakemisto. Kaikissa asemissa on aina vähintään juuri-
hakemisto.

MS-DOS asettaa työhakemiston asemakohtaisesti. Siten A-aseman työ-
hakemiston muuttaminen ei vaikuta C-aseman työhakemistoon. Jos välillä
vaihdat oletusasemaa ja palaat sitten takaisin, MS-DOS menee suoraan
viimeksi käytettyyn työhakemistoon.

Työhakemiston voi muuttaa komennolla CD. Komennon synonyymi on sen
pitempi muoto CHDIR. Komento on lyhenne sanoista ’’change directory’’.

Esimerkkejä kuvan 5-1 pohjalta:

Työhakemistosi on JUKKA. Haluat uudeksi työhakemistoksi OLLIn. Anna
kehotteen jälkeen komento

C>cd \omat\olli <ENTER>

Työhakemistosi on OLLI. Haluat uudeksi työhakemistoksi hakemiston
OMAT. Anna kehotteen jälkeen komento

C>cd .. <ENTER>

Kahdella pisteellä pääset siis siirtymään seuraavalle ylemmälle tasolle.

Työhakemistosi on OLLI. Haluat uudeksi työhakemistoksi kanta-
hakemiston. Anna kehotteen jälkeen komento

C>cd .A.. <ENTER>

Kahden pisteen, hakemistot erottavan kenoviivan ja vielä kahden pisteen
avulla pääset siis kaksi tasoa ylöspäin.

MS-DOS® 3.30



Tiedostot5-24

Hakemistokomennot

Hakemistokomennot muistuttavat tiedostokomentoja periaatteiltaan. Ellei
komennossa toisin määrätä, komennon vaikutus rajoittuu aina työ-
hakemistoon. Jos työhakemistoa vaihtamatta haluat komennon vaikuttavan
toiseen hakemistoon, komennossa on käytettävä polkuja. Seuraavilla sivuil-
la kuvataan tärkeimmät hakemistokomennot

Hakemiston luominen

Hakemisto luodaan MD-komennolla. Komennon synonyymi on pitempi
muoto MKDIR. Komento on lyhenne sanoista "make directory". Hakemis-
ton nimessä voi olla perusosa ja pisteellä erotettu laajennusosa. Laajennus-
osaa ei ole pakko käyttää. Perusosan enimmäispituus on kahdeksan merkkiä,
laajennusosan kolme.

Voit luoda uusia hakemistoja minne tahansa hakemistopuuhun työ-
hakemistoa vaihtamatta, jos käytät komennossa polkuja. MS-DOS lisää
uusiin hakemistoihin automaattisesti lyhenteet (.) ja (..).

Tiedostolle ja alihakemistolle ei voi antaa samaa nimeä, jos ne tulevat sa-
maan kantahakemistoon.

Esimerkkejä kuvan 5-1 pohjalta:

Työhakemistosi on OMAT. Haluat luoda tähän hakemistoon uuden ali-
hakemiston nimeltä MIKKO. Anna kehotteen jälkeen komento

C>md mikko <ENTER>

Työhakemistosi on juurihakemisto. Haluat työhakemistoa muuttamatta
luoda hakemistoon OMAT alihakemiston PEKKA. Anna kehotteen jälkeen
komento

C>md \omat\pekka <ENTER>
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Hakemiston tuhoaminen

Tyhjä hakemisto tuhotaan RD-komennolla. Komennon synonyymi on sen
pitempi muoto RMDIR. Komento on lyhenne sanoista "remove directory".

Poistettavassa hakemistossa ei saa olla mitään lyhenteiden (.) ja (..) lisäksi.
Jos hakemisto sisältää tiedostoja tai alihakemistoja, RD-komento ei tuhoa
hakemistoa, vaan näyttöön ilmestyy virheilmoitus. Näin et vahingossa pois-
ta tarpeellista tietoa.

Esimerkkejä kuvan 5-1 pohjalta:

Työhakemistosi on OMAT. Haluat tuhota alihakemiston JUKKA. Anna
kehotteen jälkeen komento

C>del jukka <ENTER>

Työhakemistosi on juurihakemisto. Haluat poistaa OMAT-hakemiston ali-
hakemiston MIKKO. Jos hakemisto ei ole tyhjä, tuhoa ensin sen tiedostot
DEL-komennolla:

C>del \omat\mikko\*.* <ENTER>

MS-DOS kysyy "Are you sure (Y/N)?" eli "Oletko varma?" Jos haluat
tyhjentää hakemiston, vastaa <Y> eli kyllä, jos et, vastaa <N> eli ei.

Kun hakemisto on tyhjennetty, voit tuhota sen. Anna kehotteen jälkeen
komento

C>rd \omat\mikko <ENTER>

Lyhenteitä . ja .. et voi poistaa hakemistosta. Ne häviävät vain, kun koko
hakemisto tuhotaan.

Huomaa RD-komennon ja DEL-komennon välinen ero. DEL-komento tu-
hoaa hakemistossa olevat tiedostot (ei alihakemistoja), jonka jälkeen tyhjän
hakemiston nimi tulostuu edelleen hakemistolistauksessa. RD-komento
puolestaan tuhoaa tyhjän hakemiston, eikä sen nimi enää tule hakemisto-
listaukseen.
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Hakemiston kopioiminen

Hakemistossa olevat tiedostot voidaan kopioida toiseen hakemistoon COPY-
komennolla. Jos hakemistossa on alihakemistoja, niissä mahdollisesti olevat
tiedostot eivät kopioidu tällä komennolla.

Esimerkkejä kuvan 5-1 pohjalta:

Työhakemistosi on JUKKA. Haluat kopioida sen tiedostot hakemistoon
OLLI. Anna kehotteen jälkeen komento

C>copy \omat\olli <ENTER>

Työhakemistosi on juurihakemisto. Haluat kopioida kaikki hakemiston
JUKKA tiedostot hakemistoon OLLI. Anna kehotteen jälkeen komento

C>copy \omat\jukka\*.* \omat\olli <ENTER>

MS-DOS ilmoittaa, montako tiedostoa kopioitiin.
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Hakemiston nimen muuttaminen

Hakemiston nimeä ei muuteta yhdellä erityisellä komennolla, vaan sarjalla
muita komentoja. Menettele seuraavasti:

Luo uusi hakemisto MD-komennolla. Anna uudelle hakemistolle se
nimi, jolla haluat nimetä vanhan hakemiston.

Kopioi vanhan hakemiston tiedostot uuteen COPY-komennolla.

Tyhjennä vanha hakemisto DEL-komennolla.

Tuhoa vanha hakemisto RD-komennolla.

Esimerkki kuvan 5-1 pohjalta:

Työhakemistosi on juurihakemisto. Haluat muuttaa OMAT-hakemiston
TIMO-alihakemiston nimeksi TESTI. Anna kehotteen jälkeen seuraavat
komennot:

C>md \omat\testi <ENTER>

C>copy \omat\timo\*.* \omat\testi <ENTER>

C>del \omat\timo\*.* <ENTER>

Vastaa <Y> (Kyllä) MS-DOSin kysymykseen Are you sure (Y/N)?

C>rd \omat\timo <ENTER>

El
 E

l E
l
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Hakemiston tulostaminen näyttöön

Hakemiston sisältö tulostetaan näyttöön DIR-komennolla. Jos et määrittele
polkua, näyttöön tulostuu listaus työhakemistosta.

Esimerkki:

Haluat nähdä, mitä hakemisto \OMAI\TESTI sisältää. Anna kehotteen jäl-
keen komento

C>dir \omat\testi <ENTER>

Näyttöön voisi tulostua vaikkapa tällainen luettelo:

Volume in drive C is SEKALAISTA
Directory of C:\OMAT\TES1T

LASKUT <DIR> 8-09-88 10:09a
TAMMLMUI 5423 15-01-88 19:15p
HELMLMUI 6782 15-02-88 8:18a
MAALIS.MUI 5988 15-03-88 23:39p

4File(s) 11 836320 bytes free

Hakemistolistauksesta saat paljon hyödyllistä tietoa. Aluksi tulostuu aseman
nimen (’’Volume”), jos sillä on nimi. Esimerkissä aseman nimi on SEKA-
LAISTA. Sen alla näkyy hakemiston nimi (C:\OMAT\TESTI). Nimeä seu-
raa luettelo kaikista hakemiston sisältämistä tiedostoista ja alihakemistoista.
Jokaisen alihakemiston nimen jäljessä on hakemiston tunnus <DIR>. Tie-
doston nimen jäljessä näkyy tiedoston koko tavuina. Sekä tiedoston että ali-
hakemiston nimien jäljessä näkyy päivämäärä ja kellonaika, jolloin tiedosto
tai alihakemisto luotiin tai jolloin sitä viimeksi muutettiin. Listauksen
viimeisellä rivillä ilmoitetaan tiedostojen ja alihakemistojen lukumäärä sekä
käyttämätön tallennuskapasiteetti.

Jos hakemisto sisältää paljon tiedostoja ja alihakemistoja, DIR-komennossa
kannattaa käyttää /P-valitsinta. Tällöin hakemistosta tulostuu vain sen ver-
ran, kuin näyttöön kerralla mahtuu. Kun haluat seuraavan näytöllisen, paina
jotakin kiijoitusnäppäintä. Toinen mahdollisuus keskeyttää näytön sisällön
vierittäminen on painaa <CTRL-S>. Kun haluat seuraavan näytöllisen,
paina jotakin kirjoitusnäppäintä.
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DIR-komennossa voi antaa myös täydellisen tiedostonmäärityksen. Tällöin
näyttöön tulostuu hakemistolistaus yhdestä tai useammasta kyseisen hake-
miston tiedostosta. Jos esimerkiksi oletusasemasi on Aja  haluat tietää, mitä
.MUI-n imis iä  t iedostoja  s inul la  on  C-asemassa  hakemis tossa
\OMA1\TESTI, anna kehotteen jälkeen komento

A>dir c:\omat\testi\*.mui <ENTER>

Jos esimerkiksi työhakemistosi olisi TESTI ja tarvitsisit tietoa siellä olevas-
ta tiedostosta TAMMI.MUI, antaisit kehotteen jälkeen komennon

C>dir tammi.mui <ENTER>

Tarkistaminen

CHKDSK-komennolla voit tarvittaessa tarkistaa esimerkiksi kiintolevyn
osan tai levykkeen tilan, tai onko tietokoneessasi riittävästi muistia sovellus-
ohjelman ajamiseksi. Nämä tiedot saat selville näyttöön tulostuvasta tila-
raportista.

MS-DOS tekee jokaiselle levykkeelle ja jokaiseen kiintolevyn osaan hake-
miston ja tilanjakotaulukon (File Allocation Table eli FAT). Tilanjako-
taulukon avulla MS-DOS selvittää tietojen fyysisen sijainnin Jos epäilet, että
esimerkiksi sähkökatko tai jokin tekemäsi virhe on sekoittanut hakemiston
ja FATin, voit pyytää CHKDSK-komennolla tilaraportin levykkeestä tai
kiintolevyn osasta.

Esimerkkejä:

Oletusasemasi on C,  ja haluat tilaraportin A-asemassa olevasta levykkeestä.
Anna kehotteen jälkeen komento

C>chkdsk a: <ENTER>

Oletusasemasi on C ja haluat raportin sen tilasta. Sinun ei tarvitse toistaa ase-
man tunnusta. Anna kehotteen jälkeen komento

C>chkdsk <ENTER>
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Jos kaikki on kunnossa, tilaraportti näyttää vaikkapa tällaiselta:

Volume PROGRAMS created Aug 1,19882:13a

730112 bytes total disk space
59392 bytes in 13 user files

670720 bytes available on disk

655360 bytes total memory
545232 bytes free

Tilaraportti sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa. Ensimmäinen varsinainen
rivi kertoo levykkeen tai kiintolevyn osan tallennuskapasiteetin. Sen jälkeen
CHKDSK ilmoittaa luomiesi tiedostojen varaaman tilan. Sitten näet, kuin-
ka paljon tallennuskapasiteetista on vielä käyttämättä. Erilliset rivit ilmoit-
tavat muistin koon ja vapaan muistitilan määrän. Näitä rivejä voit käyttää
hyväksesi tarkistaessasi, mahtuuko esimerkiksi jokin sovellusohjelma tieto-
koneen muistiin.

Jos kaikki ei ole kunnossa, CHKDSK tulostaa virheilmoituksen. Jos virhe-
ilmoituksia tulostuu, anna /F-valitsimella vahvistettu CHKDSK-komento,
esimerkiksi

Cx?hkdsk a: /f <ENTER>

/F- valitsin pystyy automaattisesti korjaamaan levykkeeltä tai levyltä eräät
virheet.

Sinun kannattaa tarkistaa levykkeet ja kiintolevyn asemat aika ajoin
CHKDSK-komennolla. Aja CHKDSK esimerkiksi DISKCOPY-komennon
jälkeen.
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Polut ulkoisiin komentoihin
MS-DOSin ulkoiset komennot ovat MS -DOS -levykkeellä omissa tiedos-
toissaan. Ne voivat olla myös kiintolevyllä, jos ne on sinne kopioitu. MS-
DOSin ulkoiset komennot toimivat kuten mitkä tahansa ohjelmat. Se, mitä
jäljempänä sanotaan ulkoisista komennoista, koskee siis myös muita MS-
DOSin varusohjelmia sekä erikseen hankkimiasi tai itse kirjoittamiasi
sovellusohjelmia.

Kun annat MS-DOSille käskyn suorittaa jokin ulkoinen komento, MS-DOS
etsii komentoa ensin työhakemistosta. Useimmiten ulkoiset komennot sisäl-
tävää hakemistoa ei kannata pitää työhakemistona. Siksi MS-DOSissa on
PATH-komento, jolla voit ohjata MS-DOSin etsimään komentoa oikeasta
hakemistosta.

Jos esimerkiksi työhakemistosi on A:\OHJELMA ja ulkoiset komennot
sijaitsevat hakemistossa C:\SYS, sinun on annettava PATH-komento, jotta
MS-DOS löytäisi vaikkapa FORMAT-komennon. Antamalla kehotteen jäl-
keen komennon

A>path c:\sys <ENTER>

käskisit MS-DOSia etsimään ulkoisia komentoja ja kaikkia muita ohjelmia
työhakemiston lisäksi C-aseman SYS -hakemistosta.

Jos olet tallentanut ohjelmia moniin hakemistoihin, voit lisätä ne PATH-
komentoon. Erota polut toisistaan puolipisteellä (;). Koska MS-DOS tarkis-
taa polut antamassasi järjestyksessä, aloita sillä polulla, josta käyttämäsi
ohjelmat todennäköisimmin löytyvät - esimerkiksi näin:

A>path c:\;c:\sys;c:\laskutus <ENTER>

Huomaa, että PATH-komennosta on hyötyä vain ohjelmien etsimisessä.
PATH-komento on voimassa siihen saakka, kunnes MS-DOS ladataan
uudelleen tai virta katkaistaan, joten komento tarvitsee antaa vain kerran.
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Jos haluat nähdä käytössä olevat polut, kirjoita kehotteen jälkeen

C>path <ENTER>

Polut tulostuvat näyttöön.

Jos haluat poistaa kaikki polut PATH-komennosta, kirjoita kehotteen jälkeen

C>path ; <ENTER>

Jos lisäät PATH-komennon AUTOEXEC.BAT-tiedostoon, MS-DOS lukee
sen automaattisesti aina käynnistyksen aikana. Lisätietoja löydät MS-DOS®
User’s Manualista.
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Polut datatiedostoihin

Ohjelmien lisäksi joudut todennäköisesti usein hakemaan myös data-
tiedostoja työhakemiston ulkopuolelta. Ilmoita MS -DOSille polut usein
käyttä-miisi datatiedostoihin APPEND-komennolla. Jos MS-DOS ei löydä
datatiedostoa työhakemistosta, se tarkistaa APPEND-komennossa nimitetyt
hakemistot.

APPEND-komento vastaa PATH-komentoa. MS-DOS lukee APPEND-
komennon etsiessään datatiedostoa ja PATH-komennon etsiessään ohjelmaa.
Kuten PATH, myös APPEND tarvitsee antaa vain kerran; se on voimassa
kunnes MS-DOS ladataan uudelleen tai virta katkaistaan. Molemmat
komennot kannattaa sijoittaa AUTOEXEC.B ATiin.

Esimerkkejä APPEND-komennosta:

Kiintolevylläsi on D-asema, jonne olet luonut alihakemiston tärkeimpien
sovellusohjelmiesi datatiedostoille. Työhakemistosi on A-asema. Ilmoita
APPEND-komennolla datatiedostojen sijainti seuraavasti:

A>append d:\;d:\laskutus;d:\maksut;d:\kirjeet <ENTER>

Jos haluat nähdä käytössä olevat polut, anna kehotteen jälkeen

A>append <ENTER>

Polut tulostuvat näyttöön.

Jos haluat poistaa kaikki polut APPEND-komennosta, kirjoita kehotteen jäl-
keen

A>append ; <ENTER>
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Yhteenveto

Tässä luvussa käsitellään levykkeiden käyttöön liittyviä asioita.

Levyke on edullinen ja helppokäyttöinen tallennusväline, jolla voi tarvit-
taessa siirtää tietoa näppärästi tietokoneesta toiseen.

Kaikki levykkeet on pohjustettava ennen käyttöä. Pohjustaminen luo levyk-
keelle tallennuskehyksen tiedon järjestelmällistä tallentamista varten. MS-
DOSissa pohjustaminen tehdään FORMAT-komennolla.

Luvun lopussa puhutaan varmuuskopioista. On ehdottoman tärkeää, että teet
aina kaikista levykkeistä varmuuskopion. Jos levykkeesi sisältävät tärkeitä
tietoja, sinun ei kannata tyytyä vain yhteen varmuuskopioon. MS-DOSissa
levykkeet varmuuskopioidaan DISKCOPY-komennolla.

Myös kiintolevyn sisältö kannattaa varmuuskopioida. Tässä luvussa selite-
tään kiintolevyn varmuuskopioiminen levykkeille MS-DOSin BACKUP-
komennolla.
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Levyke

Levykkeet ovat magneettioksidilla päällystettyjä ohuita muovikiekkoja.
Levykkeille tallennetaan ja niiltä luetaan tietoa samaan tapaan kuin
esimerkiksi kasetilta. Koska lika, rasva ja muut vieraat aineet helposti teke-
vät levykkeen käyttökelvottomaksi, itse levyke on pakattu kestävän pääl-
lyksen sisään.

Levykkeen päällyksessä on aukko levykeaseman luku-kirjoituspäätä varten.
Jotta levykkeen pinnalle ei aukon kautta pääsisi vieraita aineita, aukon pääl-
lä on liikkuva metallisuojus, joka peittää aukon, kun levyke ei ole levyke-
asemassa. Vältä metallisuojuksen liikuttamista, jotta et vahingossa tekisi
levykettä käyttökelvottomaksi.

Yleisimmät levykekoot ovat 3,5 tuumaa ja 5 1/4 tuumaa. Myös levykkeen
’’sisäinen koko”, sen tallennuskapasiteetti vaihtelee.

Levykeaseman luku-kirjoituspäät tallentavat ja lukevat tietoa. Kun tietoa
luetaan levykkeeltä, luku-kirjoituspää etsii tarvittavat sektorit. Kun tietoa
kirjoitetaan levykkeelle, luku-kirjoituspää siirtyy ensimmäiseen vapaaseen
sektoriin ja aloittaa tiedon tallentamisen siitä. Jos koko tiedosto ei mahdu
yhteen sektoriin, tietokone jatkaa seuraavasta. Tarvittaessa se siirtyy myös
seuraavalle uralle.
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Levykkeen kirjoitussuojaaminen

Joskus levykkeet kirjoitussuojataan. Kirjoitussuojaaminen tarkoittaa, että
tietokone voi lukea levykettä, mutta ei muuttaa sen sisältöä tai tallentaa sille
uutta tietoa. Tärkeitä tietoja sisältävät levykkeet kannattaa kirjoitussuojata,
jotta et ainakaan vahingossa pääse muuttamaan niiden sisältöä. Etenkin
varmuuskopiolevykkeet kannattaa ehdottomasti kirjoitussuojata.

3 1/2 tuuman levykkeen vasemmassa etualakulmassa on pieni ikkuna.
Levyke on kirjoitussuojattu, kun ikkuna on auki. Tällöin sen sisältöä ei voi
lisätä tai muuttaa. Levyke kirjoitussuojataan laskemalla ikkunan kohdalla
levykkeen takana oleva pieni vipu ala-asentoon, jolloin ikkuna avautuu.
Kirjoitussuojaus puretaan nostamalla vipu takaisin yläasentoon, jolloin
ikkuna sulkeutuu.

5 1/4 tuuman levyke kirjoitussuojataan peittämällä levykkeen oikeassa etu-
yläreunassa oleva lovi kirjoitussuojatarralla. Kirjoitussuojatarroja saat
levykepakkauksissa. Kirjoitussuojaus puretaan ottamalla tarra pois loven
päältä.
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Levykkeen käsitteleminen

Levyke on arka tallennusväline. Se vioittuu herkästi, jolloin saatat menettää
kaikki tai osan levykkeelle tallentamastasi tiedosta. Jotta ikäviä yllätyksiä ei
pääsisi sattumaan, käsittele levykkeitä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

• Älä koskaan koske itse levykkeen magneettiseen pintaan (luku-
kirjoituspään aukosta näkyvä osa). Älä liikuta aukon päällä olevaa
metallisuojusta.

• Suojaa levyke kuumuudelta, kylmyydeltä ja kosteudelta. Normaali
huoneenlämpö on levykkeille paras.

• Älä vie levykettä puhelimen, nauhurin, laskimen, kodinkoneiden tai
muiden sellaisten laitteiden lähelle, jotka kehittävät magneetti-
kenttiä. Magneettikentät saattavat tuhota levykkeen tiedot.

• Älä jätä levykettä painavien esineiden alle.

• Suojaa levyke pölyltä, nesteiltä ja muilta vierailta aineilta.

• Varusta jokainen levyke nimitarralla, josta käy ilmi kaikki tarvitse-
masi tieto levykkeen sisällöstä. Merkitse myös päiväys.

• Todennäköistä on, että levykkeiden käsittelyssä sattuu silloin tällöin
vahinkoja. Siksi on erittäin tärkeää, että alusta saakka otat tavaksesi
varmuuskopioiden tekemisen. Jos sinulla on ajan tasalla olevat
varmuuskopiot, ei haittaa, vaikka joskus tekisitkin kaiken väärin.
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Levykkeiden pohjustaminen

Kaikki levykkeet on pohjustettava ennen käyttöönottoa. Pohjustaminen
tehdään FORMAT-ohjelmalla. FORMAT luo levykkeelle tallennuskehyksen
tiedon järjestelmällistä tallentamista varten ja tarkistaa samalla, onko levyk-
keellä viallisia sektoreita.

Jos pohjustat uudelleen jo käytössä olevan levykkeen, sille mahdollisesti
tallennetut tiedot tuhoutuvat.

Jäljempänä annetaan erikseen ohjeet niille, joiden tietokoneessa on kiinto-
levy, ja niille, joiden tietokoneessa on kaksi levykeasemaa. Itse komento on
kummassakin tapauksessa sama, joten puhumme siitä ensin. Komentoon
kuuluu komennon nimi (FORMAT), välilyönti, levykeaseman kirjaintunnus
ja mahdollisesti myös yksi tai kaksi valitsinta.

Valitsimilla annetaan tietokoneelle lisäohjeet komennon suorittamisesta.
Valitsin on yksimerkkinen koodi, jonka edessä on vinoviiva (/). Levykkeitä
pohjustaessasi sinun tulee tuntea seuraavat valitsimet::

/V /V-valitsimella voit antaa levykkeelle nimen ("volume
label"). Nimistä on hyötyä: ne auttavat pitämään levykkeet
järjestyksessä. Nimi siis kannattaa valita harkiten. Nimen
enimmäispituus on 11 merkkiä.

/S Jos koneessasi on kiintolevy, älä käytä tätä valitsinta lain-
kaan. Jos koneessasi ei ole kiintolevyä, käytä /S-valitsinta
pohjustaessasi levykkeitä, joille tallennat ohjelmia. /S
mahdollistaa MS-DOSin lataamisen ja käynnistämisen
levykkeeltä. Se kopioi levykkeelle kolme tiedostoa: kaksi
"näkymätöntä" tiedostoa sekä COMMAND.COMin. Käytä
/S-valitsinta harkiten, koska sen kopioimat tiedot vievät
tilaa levykkeeltä.

/4 4/- valitsin on liitettävä FORMAT-komentoon, jos pohjustat
5 1/4 tuuman, 360 kilotavun levykkeitä 5 1/4 tuuman, 1,2
megatavun levykeasemassa. Muulloin tätä valitsinta ei saa
käyttää. Katso esimerkkejä seuraavista kappaleista.
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/N:9/T:80 Tätä sarjaa saa käyttää FORMAT-komennossa vain, jos
pohjustaa 3 1/2 tuuman, 720 kilotavun levykkeen 3 1/2
tuuman, 1,44 megatavun asemassa. Muulloin tätä valitsinta
ei saa käyttää. Katso seuraavien kappaleiden esimerkkejä.

Valitse kahdesta seuraavasta kappaleesta se, joka vastaa omaa järjestelmääsi.
Ensimmäinen kappale on tarkoitettu järjestelmälle, joka on varustettu kiinto-
levyllä; toinen puolestaan järjestelmälle, jossa on kaksi levykeasemaa mutta
ei kiintolevyä.

Kiintolevyllä varustetut järjestelmät

Jos sinulla on kaksi levykeasemaa, mutta ei kiintolevyä, siirry seuraavaan
kappaleeseen. Jos järjestelmässäsi on kiintolevy, oletamme sinun asentaneen
MS-DOSin kiintolevyn C-asemaan.

Seuraavan esimerkin mukaisesti voit pohjustaa 3 1/2 tuuman 1 ,44 megatavun
levyke 3 1/2 tuuman 1 ,44 megatavun A-asemassa, tai 5 1/4 tuuman 1 ,2 mega-
tavun levykkeen 5 1/4 tuuman 1,2 megatavun asemassa. Menettele näin:

|T| Kirjoita kehotteen jälkeen komento

C>format a:  /v <ENTER>

0 Ohjelma pyytää sinua asettamaan pohjustettava levyke A-asemaan.
Aseta levyke A-asemaan, ja paina <ENTER>-näppäintä. Pohjus-
taminen alkaa.

|"3~| Jos käytit komennossa /V-valitsinta, ohjelma kysyy, minkä nimen
("volume label") haluat antaa levykkeelle. Nimi saa olla korkeintaan
11 merkkiä pitkä. Jos haluat nimetä levykkeen, syötä nimi ja paina
<ENTER>-näppäintä. Jos päätätkin olla nimeämättä levykettä, paina
suoraan <ENTER>.
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4 Ohjelma kysyy:

Format another? (Y/N)

Jos haluat pohjustaa toisen levykkeen, aseta pohjustetun tilalle
pohjustamaton levyke. Vastaa "kyllä” painamalla ensin <Y>- , sitten
<ENTER>-näppäintä. Ohjelma pyytää sinua asettamaan uuden
levykkeen A-asemaan.

Jos et halua enää pohjustaa levykkeitä, vastaa "ei" painamalla <N>-
näppäintä ja <ENTER>-näppäintä.

Jos haluat pohjustaa 5 1/4 tuuman, 360 kilotavun levykkeen 5 1/4 tuuman,
1,2 megatavun levykeasemassa, syntaksi näyttäisi seuraavalta:

C>format a:  /4 <ENTER>

Jos haluat pohjustaa 3 1/2 tuuman 720 kilotavun levykkeen 3 1/2 tuuman
1,44 megatavun asemassa, syntaksi näyttäisi seuraavalta:

C>format a:  /n:9 /t:80 <ENTER>

Kahden levykeaseman järjestelmät

Tämä kappale on tarkoitettu järjestelmälle, jossa on kaksi levykeasemaa
mutta ei kiintolevyä.

Seuraavan esimerkin mukaan voit pohjustaa 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun
levykkeen 3 1/2 tuuman 1,44 megatavun asemassa, tai 5 1/4 tuuman 1,2
megatavun levykkeen 5 1/4 tuuman 1,2 megatavun asemassa. Tee näin:

2

Varmista, että MS-DOS-levyke on A-asemassa.

Anna kehotteen jälkeen komento

A>format b: /v <ENTER>

3] Ohjelma pyytää sinua asettamaan pohjustettava levyke B-asemaan.
Aseta levyke B-asemaan ja paina <ENTER>. Pohjustaminen alkaa.
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L±l Jos käytit komennossa /V-valitsinta, ohjelma pyytää levykkeelle
nimen ("volume label"). Nimessä saa olla korkeintaan 11 merkkiä.
Jos haluat nimetä levykkeen, syötä nimi ja paina <ENTER>. Jos et
halua nimetä levykettä, paina suoraan <ENTER>.

[T| Ohjelma kysyy:

Format another? (Y/N)

Jos haluat pohjustaa toisen levykkeen, aseta pohjustetun tilalle
pohjustamaton levyke. Vastaa "kyllä" painamalla ensin <Y>- ja sit-
ten <ENTER>-näppäintä. Ohjelma pyytää sinua asettamaan uuden
levykkeen asemaan.

Jos et halua enää pohjustaa levykkeitä, vastaa "ei" painamalla ensin
<N>- ja sitten <ENTER>-näppäintä.

Jos haluat pohjustaa 5 1/4 tuuman, 360 kilotavun levykkeen 5 1/4 tuuman,
1,2 megatavun levykeasemassa, syntaksi näyttäisi seuraa valta:

A>format b: /4 <ENTER>

Jos haluat pohjustaa 3 1/2 tuuman, 720 kilotavun levykkeen 3 1/2 tuuman,
1,44 megatavun levykeasemassa, syntaksi näyttäisi seuraavalta:

A>format b: /n:9 /t:80 <ENTER>
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Levykkeen varmuuskopioiminen
Varmuuskopioiden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Tee aina jokaisesta
käyttämästäsi levykkeestä varmuuskopio. Jos levyke sisältää tärkeää tietoa,
älä tyydy yhteen ainoaan varmuuskopioon. Muista myös pitää varmuus-
kopiot ajan tasalla.

Levykkeet  varmuuskopioidaan DISKCOPY-nimisellä komennolla.
Varmuuskopioimiseen voidaan käyttää myös pohjustamatonta levykettä,
jolloin DISKCOPY pohjustaa sen automaattisesti ilman erillistä komentoa.
Jos käytät levykettä, jolle on jo tallennettu tietoa, vanhat tiedot tuhoutuvat.

Varmista, että kopioitava levyke ja tyhjä levyke ovat samaa tyyppiä. Varus-
ta kopiolevykkeet nimitarroin, joista selviää kaikki tarvitsemasi tieto levyk-
keen sisällöstä.

Lue kahdesta seuraavasta kappaleesta se, joka vastaa omaa laitteistoasi.
Ensimmäinen kuvaa DISKCOPY-komennon käyttämisen järjestelmässä,
jossa on yksi levykeasema; toinen keskittyy järjestelmään, jossa on kaksi
levykeasemaa.
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Yhden levykeaseman järjestelmät

Tämä kappale on tarkoitettu tietokoneelle, jossa on yksi levykeasema.
Menettele seuraavasti:

[Tl Anna kehotteen jälkeen komento

C>diskcopy a: a :  <ENTER>

H"! Näyttöön tulee ilmoitus

Insert source diskette in drive A:

Strike any key when ready

SOURCE tarkoittaa alkuperäistä eli kopioitavaa levykettä. Aseta se
A-asemaaan ja paina jotakin kirjoitusnäppäintä. Kopioiminen alkaa.
Jos käytät pohjustamatonta levykettä, se pohjustetaan kopioimisen
aikana, ja näyttöön tulee ilmoitus

Formatting while copying...

m Kun levyke on kopioitu, näyttöön tulee ilmoitus

Insert target diskette in drive A:

Strike any key when ready.

TARGET tarkoittaa tyhjää levykettä. Sen täytyy olla samaa tyyppiä
kuin SOURCE-levyke. Korvaa kopioitava levyke tyhjällä, ja paina
jotakin kirjoitusnäppäintä.

[7] Ohjelma pyytää sinua vaihtamaan levykkeitä keskenään, kunnes
koko levyke on kopioitu. Varo sekoittamasta levykkeitä keskenään.
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Kun kopioiminen on päättynyt, näyttöön tulee kysymys:5

Copy complete

Copy another (Y/N)?

Jos et halua kopioida useampia levykkeitä, vastaa ”Ei” painamalla
<N>-näppäintä. Jos haluat jatkaa kopiointia, vastaa ’’Kyllä” paina-
malla <Y>-näppäintä.

Sinulla on nyt identtinen kopio alkuperäisestä levykkeestä. Varusta kopio
nimitarralla, jossa on kaikki alkuperäislevykkeen tarran tiedot. Kopio-
levykkeen nimitarraan kannattaa lisätä myös päiväys.
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Kahden levykeaseman järjestelmät

Tämä kappale on tarkoitettu tietokoneelle, jossa on kaksi levykeasemaa.
Menettele seuraavasti:

Jos tietokoneessasi ei ole kiintolevyä, aseta MS-DOS-levyke A-ase-
maan.

Jos tietokoneessasi on kiintolevyjä olet kopioinut MS-DOSin kiinto-
levylle, siirry suoraan seuraavaan kohtaan.

|T| Kun näytössä on MS-DOSin kehote, anna komento

C>diskcopy a: b: <ENTER>

[T] Näyttöön tulee ilmoitus

Insert source diskette in drive A:

Insert target diskette in drive B:

Strike any key when ready.

SOURCE tarkoittaa alkuperäistä, kopioitavaa levykettä. TARGET
tarkoittaa tyhjää, kopioksi tehtävää levykettä. Levykkeiden täytyy
olla samaa tyyppiä.

[T] Jos tietokoneessasi on kiintolevy, aseta kopioitava levyke
(SOURCE) A-asemaan ja tyhjä levyke (TARGET) B-asemaan.

Jos tietokoneessasi ei ole kiintolevyä, poista MS-DOS-levyke A-
asemasta ja korvaa se kopioitavalla levykkeellä (SOURCE). Aseta
tyhjä levyke (TARGET) B-asemaan.
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5 Paina jotakin kirjoitusnäppäintä. Kopioiminen alkaa.

Jos käytät kopiointiin pohjustamatonta levykettä, ohjelma pohjustaa
sen kopioidessaan, ja näyttöön tulee ilmoitus

Formatting while copying...

IT] Kun kopioiminen on päättynyt, ohjelma kysyy:

Copy complete

Copy another (Y/N)?

Jos haluat jatkaa kopioimista, vastaa "Kyllä” painamalla <Y>-
näppäintä. Jos haluat lopettaa kopioimisen, vastaa "Ei" painamalla
<N>-näppäintä.

B -asemassa oleva levyke on nyt identtinen kopio A -aseman levykkeestä.
Varusta kopiolevyke nimitarralla, joka sisältää kaikki alkuperäislevykkeen
nimitarran tiedot. Kopiolevyke kannattaa myös päivätä.
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Kiintolevyn varmuuskopioiminen
levykkeille
Kiintolevy ei vahingoitu yhtä herkästi kuin levykkeet. Sitä suojaa levyn oma
kotelo, ja lisäksi se on asennettu käsittely-yksikön sisälle. Siitä huolimatta
kiintolevynkin sisältö kannattaa varmuuskopioida säännöllisesti. Varmuus-
kopioiden tekemisestä pitäisi tulla sinulle samanlainen itsestäänselvyys kuin
auton turvavöiden kiinnittämisestä.

Varmuuskopion tekeminen (BACKUP-komento)

Kiintolevyn sisältö varmuuskopioidaan levykkeille BACKUP-komennolla.
BACKUP on hiukan monimutkaisempi: valitsimien avulla sen voi suorittaa
eri tavalla eri tilanteissa. Jotta emme turhaan mutkistaisi harjoitteluasi, tässä
kappaleessa esitetään vain yksi vaihtoehto, joka on helppo oppia ja jota voit
käyttää aina. Myöhemmin, kun sinulle karttuu lisää kokemusta, tutustu
komentoon perusteellisemmin MS-DOS® User’s Manualin avulla.

Käyttämäsi BACKUP-komento kopioi kiintolevyltä valitsemasi kiintolevy-
aseman sisällön levykkeille. Kun yksi levyke täyttyy, ohjelma pyytää uutta.
Suosittelemme, että käytät suurimman mahdollisen tallennuskapasiteetin
omaavia levykkeitä.

Levykkeiden on oltava pohjustettuja ja mielellään tyhjiä. Varmista ennen
kopioimista , että olet varannut riittävästi tyhjiä pohjustettuja levykkeitä.

Numeroi kopiolevykkeet ja varusta ne tarkoin nimilapuin. Myöhemmin
sinun täytyy tietää tarkalleen, missä järjestyksessä olet levykkeet syöttänyt.
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Menettele seuraavasti:

|"1"| Haluat tehdä varmuuskopion esimerkiksi C-aseman sisällöstä. Anna
kehotteen jälkeen komento

C>backup c:\*.* a: /s <ENTER>

Kun /S-valitsin on mukana komennossa, ohjelma kopioi myös ali-
hakemistoihin tallennetut tiedostot

|T| Ohjelma pyytää sinulta levykettä. Aseta tyhjä pohjustettu levyke
numero 1 A-asemaan.

[T| Paina jotakin kiijoitusnäppäintä. Ohjelma tuhoaa levykkeen juuri-
hakemistossa mahdollisesti olevat tiedostot. Kopioitavien tiedos-
tojen nimet tulevat näyttöön kopioimisen edetessä.

[7] Kun levyke täyttyy, ohjelma pyytää uutta levykettä. Poista levyke
n:o 1 A-asemasta ja aseta levyke numero 2 sen tilalle. Noudata
näyttöön tulevia ohjeita.

Jatka, kunnes aseman koko sisältö on varmuuskopioitu.

Seuraavassa kappaleessa selitetään, kuinka BACKUP-ohjelmalla varmuus-
kopioidut tiedostot palautetaan kiintolevylle.
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Varmuuskopion käyttäminen (RESTORE-komento)

B ACKUP-levykkeitä ei voi käyttää tavalliseen tapaan. Ne täytyy ensin kopi-
oida takaisin kiintolevylle RESTORE-komennolla. Varmista, että kopioit
levykkeet oikeassa järjestyksessä. Menettele seuraavasti:

|T| Haluat siirtää esimerkiksi C-aseman varmuuskopion levykkeiltä
takaisin kiintolevylle. Anna kehotteen jälkeen komento

Orestore a: c:\*.* /s <ENTER>

/S-valitsin tarkoittaa, että ohjelma luo myös tarvittavat alihakemistot
kiintolevylle. Jos kiintolevyllä ja levykkeillä on saman nimisiä
tiedostoja, levykkeiden tiedostot kopioituvat kiintolevyn tiedostojen
päälle.

|3] Ohjelma pyytää sinulta levykettä. Aseta B ACKUP-levyke numero 1
A-asemaan. Paina sitten jotakin kirjoitusnäppäintä.

[T] Kun ohjelma on kopioinut ensimmäisen levykkeen sisällön kiinto-
levylle, se pyytää toista levykettä. Korvaa levyke n:o 1 BACKUP-
levykkeellä numero 2, ja noudata näytön ohjeita.

Jatka, kunnes olet kopioinut kaikki B ACKUP-levykkeet.
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Yhteenveto
Kiinteästi käsittely-yksikön sisään asennetulla kiintolevyllä on ominai-
suuksia, joita levykkeillä ei ole. Kiintolevyn tallennuskapasiteetti on
suurempi kuin levykkeiden, ja myös sen hakunopeus on suurempi.

Ennen käyttöönottoa kiintolevy täytyy osittaa ja pohjustaa. Nokian tieto-
koneiden kiintolevyt ovat valmiiksi ositettuja ja pohjustettuja. Jos kuitenkin
syystä tai toisesta haluat muuttaa alkuperäistä ositusta, MS-DOSissa on
ohjelma nimeltä FDISK. Sitten sinun on pohjustettava muuttamasi/luomasi
osat FORMAT-ohjelmalla.

Osittaminen tarkoittaa, että kiintolevy jaetaan erillisiin alueisiin, joita kuta-
kin käytetään itsenäisenä levyasemana. Kukin osa saa oman kirjain-
tunnuksen, jolla asemaan viitataan.

Pohjustaminen tarkoittaa, että jokaiseen asemaan kopioidaan tietokoneen
käyttämä tallennuskehys. Tallennuskehys määrää, miten ohjelmat ja data
järjestetään levylle. FDISKillä muutetut osat on pohjustettava ennen
käyttöönottamista. Pohjustaminen tehdään FORMAT-ohjelmalla.

Luvun lopussa annetaan ohjeita laitteiston siirtämistä varten. Ennen siirtä-
mistä kiintolevyn sisältö kannattaa varmuuskopioida. Varmuuskopioimisen
jälkeen ajetaan PARKHD-ohjelma, joka siirtää kiintolevyn luku-kirjoitus-
päät kuljetuksen ajaksi turvalliseen asentoon. Kiintolevyn käyttöön-
ottaminen ei kuitenkaan vaadi mitään erikoiskomentoja.
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Kiintolevyn osittaminen

Osittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kiintolevy jaetaan erillisiin
alueisiin. Osa varataan sitten jonkin käyttöjärjestelmän, esimerkiksi MS-
DOSin käyttöön.

MS-DOS-käyttöjärjestelmälle kiintolevylle voidaan luoda yksi primaarinen
ja korkeintaan 22 loogista DOS-osaa. Ensimmäinen (tai ainoa, jos kiinto-
levylle luodaan vain yksi osa) on aina nk. primaarinen DOS-osa (’’primary
partition’’); muut tunnetaan loogisina DOS-osina. Käyttöjärjestelmä kopioi-
daan aina primaariseen DOS-osaan, koska sen voi ladata ja käynnistää vain
primaarisesta osasta. Jos järjestelmässä on esimerkiksi kaksi kiintolevyä,
kummallakin voi olla oma primaarinen osa.

Kukin DOS-osa saa oman kirjaintunnuksen. Ensimmäinen eli primaarinen
DOS-osa on aina C,  toinen D ja niin edelleen. (Menettely on hiukan erilainen
kahden kiintolevyn järjestelmässä. Kuvauksen löydät tämän luvun kappa-
leesta Käsiteltävän kiintolevyn valitseminen.) Tunnuksilla osiin viitataan
kuten levykeasemiin A ja B. Itse asiassa jokainen DOS-osa onkin nk.
looginen levyasema.

MS-DOS käsittelee korkeintaan 32 megatavun kokoisia DOS-osia. Jos
kiintolevysi kapasiteetti on esimerkiksi 40 megatavua, sinun on jaettava se
vähintään kahdeksi DOS-osaksi, jotta voisit hyödyntää koko kapasiteetin.
Mikäli et osita kiintolevyä, 8 megatavua jää käyttämättä. Jos kiintolevysi
kapasiteetti on yli 40 megatavua, yksittäinen DOS-osa saa olla enintään 32
megatavua. DOS -osien enimmäismäärä on 23. Nokian tietokoneiden kiinto-
levyt on jaettu 32 megatavun osiin jo ennen toimittamista.

MS-DOS tunnistaa myös nk. laajennetun DOS -osan (’’extended partition”).
Tällainen osa voi olla suurempi kuin 32 megatavua. Se voidaan edelleen
jakaa alueisiin, joita kutsutaan loogisiksi asemiksi. Kukin looginen asema
saa oman kirjaintunnuksen. Loogisen aseman koko ei saa ylittää 32 mega-
tavua.
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FDISK-ohjelma
FDISK-ohjelman avulla voit luoda, muuttaa ja poistaa DOS-osia. Lisäksi
voit tarvittaessa muuttaa osan kokoa, sijaintia ja aktiivisuutta. Aktiivinen osa
on se osa, josta tietokone etsii käyttöjärjestelmätiedostoja kun käyttö-
järjestelmä ladataan ja käynnistetään kiintolevyltä.

FDISK tarvitsee ajaa vain, jos jostakin syystä haluat muuttaa kiintolevyn
alkuperäistä ositusta. Tarvitsemiesi osien koko ja lukumäärä riippuu
luonnollisesti siitä, mitä ohjelmia ajat tietokoneessasi. Sen vuoksi annamme
tässä vain yleisiä ohjeita.

FDISK-ohjelma toimii vain MS-DOS-käyttöjärjestelmässä. Jos haluat käsi-
tellä toisella käyttöjärjestelmällä tehtyjä osia tai luoda osan eri käyttö-
järjestelmää varten, syvenny kyseisen järjestelmän käyttöoppaisiin.

FDISK-ohjelmassa osien koko ilmaistaan kilo- ja megatavujen sijasta sylin-
tereinä. Sylinterin koon saat selville helposti selvittämällä ensin kiintolevysi
kapasiteetin kilotavuina ja jakamalla sitten kilotavumäärän FDISKin "Total
disk space"-ilmoituksen kertomalla sylinterimäärällä.

Tee varmuuskopio kaikista tiedostoistasi ennen
kuin käsittelet kiintolevyä FDISK-ohjelmalla!
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FDISKin päävalikko

Käynnistä FDISK antamalla kehotteen jälkeen komento

C>fdisk <ENTER>

Näyttöön tulee FDISK-ohjelman päävalikko:

FDISK Options

Current Fixed Disk Drive: 1

Choose one of the following:

1. Create DOS Partition
2. Change Active Partition
3. Delete DOS Partition
4. Display Partition Information

Enter choice: [1]

Press ESC to return to DOS

Ensimmäisellä toiminnolla voit luoda DOS-osia. Toisella valitset aktiivisen
osan, josta tietokone hakee käyttöjärjestelmää käynnistyksen yhteydessä.
Kolmannella toiminnolla voit poistaa osan kiintolevyltä. Poistettavassa osas-
sa mahdollisesti olevat tiedot tuhoutuvat. Neljännellä voit tarkistaa syöttä-
mäsi tiedot tulostamalla osien tiedot näyttöön ennen kuin poistut ohjelmasta.

"Enter choice" on kehotus valita toiminto syöttämällä haluamasi numeroja
painamalla <ENTER>-näppäintä.

Kun olet FDISKin päävalikossa, voit poistua ohjelmasta käyttöjärjestelmän
alaisuuteen painamalla <ESC>-näppäintä. Alivalikosta pääset takaisin
FDISKin päävalikkoon samalla näppäimellä.

Jos käsittely-yksikköön on asennettu toinen kiintolevy, päävalikossa on
viideskin toiminto (Select Next Hard Disk Drive), jonka avulla vaihdat
käsiteltävää kiintolevyä.

Toiminnot esitellään seuraavilla sivuilla.
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DOS-osan luominen

Jos kiintolevysi ei ole vielä kokonaan ositettu ja valitset päävalikon ensim-
mäisen toiminnon, näyttöön tulee seuraavanlainen alivalikko:

Create DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Choose one of the following:

1 . Create Primary DOS partition
2. Create Extended DOS partition
3. Create Logical DOS Drive(s) in

the Extended DOS partition

Enter choice: [1]

Press ESC to return to FDISK Options

Ensimmäisellä toiminnolla voit luoda nk. primaarisen DOS-osan ("primary
partition"); toisella nk. laajennetun DOS-osan ("extended partition"). Huo-
maa, että laajennetun DOS-osan luomista varten kiintolevyllä täytyy jo olla
primaarinen DOS -osa. Toiminnot kuvataan seuraavilla sivuilla.

Kolmas toiminto näkyy valikossa vain, jos kiintolevylle on jo luotu laajen-
nettuja DOS-osia.

"Enter choice" on kehotus valita toiminto syöttämällä haluttu numero ja
painamalla <ENTER>-näppäintä. Oletusarvona FDISK tarjoaa ensimmäistä
toimintoa, primaarisen DOS-osan luomista.

Takaisin FDISKin päävalikkoon pääset painamalla <ESC>-näppäintä.

Tee varmuuskopio kiintolevyn sisällöstä ennen
kuin luot osia FDISK-ohjelmalla!
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PrimaarisenDOS-osanluominfen J-

Valitse ensimmäinen toiminto painamalla <ENTER>-näppäintä (hyväksyt
siis FDISKin tarjoaman oletusarvon). Saat seuraavanlaisen alivalikon:

Create Primaiy DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Do you wish to use the maximum size
for a DOS partition and make the DOS
partition active (Y/N) ......................... [Y]

Press ESC to return to FDISK Options

Valittavanasi on nyt kaksi menettelytapaa sen mukaan, haluatko luoda vain
maksimikokoisen primaarisen DOS-osan, vai sen lisäksi myös loogisia osia.

Pelkästään maksimikokoisen primaarisen DOS-osan luominen

Jos kiintolevysi kapasiteetti on 32 megatavua tai vähemmän ja haluat varata
sen kokonaan MS-DOSille, menettele seuraavasti:

[Tl Hyväksy FDISKin tarjoama oletusarvo ("Yes" eli ’’kyllä”) paina-
malla <ENTER>-näppäintä. Näyttöön ilmestyy seuraava viesti:

System will now restart
Insert MS-DOS diskette in drive A:
Press any key when ready . . .

JT| Aseta MS-DOS-levyke A-asemaan.

[3]  Lataa ja käynnistä MS-DOS levykkeeltä painamalla mitä tahansa
kirjoitusnäppäintä.

Olet nyt luonut uuden primaarisen DOS-osan, josta on samalla tullut aktii-
vinen osa. Ennen kuin voit ryhtyä käyttämään sitä, se on pohjustettava.
Kiintolevyn osien pohjustamista käsitellään tämän luvun lopussa. Jos haluat
asentaa MS-DOSin kiintolevylle, noudata luvussa 2 (MS-DOSin asenta-
minen) annettuja ohjeita.
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Useamman DOS-osan luominen

Jos kiintolevysi kapasiteetti on 32 megatavua tai enemmän ja haluat luoda
primaarisen DOS-osan lisäksi loogisia osia, menettele seuraavasti:

Vastaa "Ei" painamalla <N>-näppäintä kysymykseen "Do you wish to use
the maximum size for a MS-DOS partition and make the MS-DOS partition
active (Y/N)". Näyttöön tulee seuraavanlainen valikko:

Create Primary DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Partition Status Type Start End Size

Total disk space is 1024 cylinders.
Maximum space available for partition is 732 cylinders.

Enter partition size ............ [ 732]

Press ESC to return to FDISK Options

Tässä valikossa voit määritellä primaarisen MS -DOS -osan koon.

"Total disk space" ilmoittaa kiintolevyn koon sylintereinä. "Maximum space
available" ilmoittaa osan luomiseen käytettävissä olevan sylinterimäärän.

"Enter partition size" on kehotus syöttää osan koko sylintereinä. Oletus-
arvona FDISK tarjoaa osan luomiseen käytettävissä olevaa sylinterimäärää.
Jos se käy, hyväksy oletusarvo painamalla <ENTER> -näppäintä. Jos haluat
eri koon, syötä haluamasi sylinterimäärä ja paina <ENTER>-näppäintä. Jos
osan ensimmäinen sylinteri sattuisi olemaan viallinen, FDISK ohittaa sen
automaattisesti. Tällöin osan koko pienenee vastaavasti.

Primaarisen DOS-osan ulkopuolelle jäävä alue voidaan käyttää esimerkiksi
laajennetun DOS-osan luomiseen.

Näin luotu primaarinen DOS -osa täytyy aina
aktivoida erikseen!
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La erinBuiiDOS’-bsab Buuminen

Jos kiintolevysi kapasiteetti on suurempi kuin 32 megatavua (yksittäisen
osan maksimikoko) tai jos haluat tehdä kiintolevylle loogisia asemia, voit
luoda nk. laajennetun DOS-osan ("extended partition”). Laajennetun osan
luomista varten kiintolevyllä on kuitenkin jo oltava primaarinen osa.

Valitse valikon toinen toiminto ja paina <ENTER>-näppäintä. Näyttöön
ilmestyy seuraavanlainen valikko:

Create Extended DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Partition Status Type Start End Size
C: 1 A PRI DOS 0 731 732

Total disk space is 1024 cylinders.
Maximum space available for partition is 292 cylinders.

Enter partition size ............ [292]

Press ESC to return to FDISK Options

’’Total disk space” ilmottaa levyn kapasiteetin sylintereinä.

’’Maximum available space” ilmoittaa osan luomista varten käytettävissä
olevan sylinterimäärän.

"Enter partition size" on kehotus syöttää osan koko sylintereinä. Kooksi
FDISK tarjoaa aina käytettävissä olevaa sylinterimäärää. Jos hyväksyt sen,
paina <ENTER>. Jos haluat osan kooksi muun kuin oletusarvon, syötä koko
sylintereinä ja paina <ENTER>-näppäintä. FDISK luo kiintolevylle halua-
masi kokoisen osan.

Jos osan ensimmäinen sylinteri sattuisi olemaan viallinen, FDISK ohittaa sen
automaattisesti. Tällöin osan koko pienenee vastaavasti.
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Laajennetun DOS-osan jakaminen asemiksi

Laajennettu DOS -osa voidaan jakaa loogisiksi asemiksi. Kukin looginen
asema saa olla kooltaan enintään 32 megatavua. Kun olet luonut laajenne-
tun DOS-osan, näyttöön tulee välittömästi seuraavanlainen valikko:

Create Logical DOS Drive

No logical drives defined.

Total partition space is 292 cylinders.
Maximum space available for logical drive is 292 cylinders.

Enter logical drive size............ [ 292]

Press ESC to return to FDISK Options

"Total partition size" ilmoittaa laajennetun osan koon sylintereinä.

"Maximum space available" ilmoittaa aseman luomista varten käytettävissä
olevan sylinterimäärän.

"Enter logical drive size" on kehotus syöttää loogisen aseman koko sylinte-
reinä. Loogisen aseman kooksi FDISK tarjoaa aina käytettävissä olevaa tai
korkeintaan 32 megatavua vastaavaa sylinterimäärää. Jos hyväksyt oletus-
arvon aseman kooksi, paina <ENTER>-näppäintä. Jos haluat eri koon, syötä
se sylintereinä ja paina <ENTER>-näppäintä. FDISK luo laajennettuun
DOS -osaan haluamasi kokoisen loogisen aseman.

Jos tilaa jää, FDISK kyselee sinulta seuraavan aseman tietoja. Mikäli haluat
jatkaa loogisten asemien luomista, toista yllä kuvatut toimenpiteet Mikäli
haluat luoda loput asemat myöhemmin, paina <ESC>-näppäintä.

Kun laajennetussa osassa ei ole enää vapaata tilaa, näyttöön ilmestyy viesti:

All available space in the Extended DOS partition
is assigned to logical drives.
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Aktiivisen osan valitseminen

Päävalikon toisella toiminnolla määritellään aktiivinen osa. Iästä osasta
tietokone etsii käyttöjärjestelmätiedostoja, kun käyttöjärjestelmä ladataan ja
käynnistetään kiintolevyltä. Kiintolevy voi olla jaettu useaan osaan, mutta
vain yksi niistä voi olla aktiivinen kerrallaan.

Jos olet luonut kiintolevyllesi osia, jotka on varattu eri käyttöjärjestelmille,
voit siis aktiivisen osan valitsemisella päättää, mikä käyttöjärjestelmä latau-
tuu ja käynnistyy kun käynnistät tietokoneen. Esimerkki: kiintolevylläsi on
kaksi eri osaa, joista toinen sisältää MS-DOSin ja toinen kuvitteellisen XYZ-
käyttöjäijestelmän. Kun valitset primaarisen DOS-osan aktiiviseksi, MS-
DOS käynnistyy aina käynnistäessäsi tietokoneen.

HUOMIO! Laajennettua DOS-osaa ei voi vali-
ta aktiiviseksi!

Aktiivisen osan valitseminen on FDISKin päävalikon toinen toiminto.
Käynnistä toiminto painamalla ensin <2>- ja sitten <ENTER>-näppäintä.
Näyttöön ilmestyy seuraavanlainen alivalikko:

Change Active Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Partition Status Type Start End Size
C: 1 A PRI DOS 0 399 400

2 NON DOS 400 731 332

Enter the number of the partition you want to make active ........ [1]

Press ESC to return to FDISK Options

’’Status” ilmaisee osan tilan; aktiivinen osa on merkitty A-kiijaimella.

"Type" ilmaisee osan tyypin". Jos osa on varattu MS-DOSille, näet, onko
kyseessä primaarinen (PRI) vai laajennettu (EXT) DOS-osa. Jos osa on
varattu jollekin muulle käyttöjärjestelmälle, kentässä lukee "non DOS".
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"Start" on osan ensimmäisen sylinterin numero, "End" vastaavasti viimeisen.
"Size" ilmoittaa kunkin osan koon sylintereinä.

"Enter the number..." on kehotus syöttää sen osan numero, jonka haluat akti-
voida. Oletusarvona FDISK antaa jo aktiivisen osan numeron. Syötä halua-
masi osan numero ja paina <ENTER>-näppäintä.

Jos kiintolevylläsi on vain DOS-osia, FDISK ei tiedustele aktivoitavaa osaa,
vaan näyttöön ilmestyy viesti

The only bootable partition on Drive 1 is already
marked active.

Press ESC to return to FDISK Options.

Viesti kertoo, että kiintolevyn ainoa osa, josta käyttöjärjestelmän voi ladata
ja käynnistää, on jo merkitty aktiiviseksi. Painamalla <ESC>-näppäintä
pääset takaisin FDISKin päävalikkoon.

Jos olet ensin luonut maksimikokoa pienemmän primaarisen DOS -osan ja
sen jälkeen myös laajennetun osan, primaarinen osa ei ole aktiivinen, ja
FDISK tiedustelee aktivoitavaa osaa.
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Osan poistaminen

Päävalikon kolmannella toiminnolla voit poistaa primaaarisen tai laajenne-
tun DOS-osan. Näyttöön ilmestyy seuraavanlainen valikko:

Delete DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Choose one of the following:

1. Delete Primary DOS Partition
2. Delete Extended DOS Partition
3. Delete Logical DOS Drive(s) in

the Extended DOS Partition

Enter choice: [ ]

Press ESC to return to FDISK Options

"Enter choice" on kehotus valita haluamasi toiminto syöttämällä vastaava
numero ja painamalla sitten <ENTER>-näppäintä.

FDISKin päävalikkoon pääset painamalla <ESC>-näppäintä.

Ennen kuin poistat yhtään osaa tai loogista ase-
maa, tee varmuuden vuoksi varmuuskopio
jokaisen osan sisällöstä!

FDISKilla voi tuhota ainoastaan MS-DOSille varattuja osia. Jos haluat
käyttää MS-DOSia tuhottuasi DOS-osan/osat, sinun täytyy käyttää MS-
DOS -levykkeitä. Jos haluat eri käyttöjärjestelmän käynnistyvän työsken-
telyn aloittaessasi, valitse kyseinen osa aktiiviseksi ennen kuin tuhoat
DOS-osan/osat.
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Primäärisen DOS-osän pöistaminen .

Valitse toiminto syöttämällä toiminnon numero ja painamalla <ENTER>-
näppäintä.Näyttöön ilmestyy seuraavanlainen valikko:

Delete Primary DOS Partition

Current Fixed Disk Drive: 1

Partition Status Type Start End Size
C:1 A PRIDOS 0 399 400

2 NON DOS 400 1023 624

Total disk space is 1024 cylinders.

Warning! Data in Primary DOS partition will be
lost. Do you wish to continue ........................... ? [N]

Press ESC to return to FDISK Options

FDISK varoittaa, että primaarisen DO S -osan tiedot tulevat tuhoutumaan.

Varoituksen jälkeen FDISK kysyy, haluatko jatkaa. Jos et halua poistaa pri-
maarista DOS-osaa, hyväksy oletusarvo (”ei”) painamalla <ENTER>-näp-
päintä. Jos haluat poistaa primaarisen DOS -osan, vastaa myöntävästi
painamalla ensin <Y>- ja sitten <ENTER>-näppäintä.

HUOMIO! Jos samalla kiintolevyllä on myös
laajennettu DOS -osa, primaarista osaa ei voi
poistaa!
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Laajemietun DO -oBn poistaminen IWBiilHWBiMiWWK
Ennen kuin voit poistaa laajennetun DOS-osan, sinun on poistettava osaan
luomasi loogiset asemat Valitse siis toiminto kolme syöttämällä toiminnon
numero ja painamalla <ENTER>-näppäintä. Näyttöön ilmestyy seuraavan-
lainen alivalikko:

Delete Logical DOS Drive

Drv Start End Size
D: 400 999 600
E: 1000 1023 24

Total partition space is 624 cylinders.

Warning! Data in the logical DOS drive will be
lost. What drive do you wish to delete ............. ? [ ]

Press ESC to return to FDISK Options

FDISK varoittaa, että poistettavan aseman sisältö tulee tuhoutumaan. Annet-
tuaan varoituksen FDISK tiedustelee poistettavan aseman tunnusta. Syötä
poistettavan aseman kirjaintunnus ja paina <ENTER>-näppäintä. FDISK
kysyy, oletko aivan varma:

Are you sure ............ ? [N]

Oletusarvona on "ei”. Jos et ole vielä tehnyt aseman sisällöstä varmuusko-
piota, tai päätät olla poistamatta asemaa, hyväksy oletusarvo painamalla
<ENTER>-näppäintä. FDISK ei tuhoa asemaa, ja voit poistua päävalikkoon
painamalla <ESC>-näppäintä.

Jos varmasti haluat tuhota aseman, vastaa myöntävästi painamalla ensin
<Y>- ja sitten <ENTER>-näppäintä. Toista menettely, kunnes olet tuhonnut
kaikki laajennetun osan loogiset asemat.

Kun kaikki loogiset asemat on tuhottu, voit poistaa laajennetun osan. Palaa
<ESC>-näppäimellä FDISKin päävalikkoon. Valitse kolmas toiminto, jol-
loin näyttöön tulostuu Delete MS-DOS Partition -valikko. Tuhoa laajennet-
tu osa tämän valikon toisella toiminnolla (Delete Extended MS-DOS
Partition).

MS-DOS® 3.30



Kiintolevy 7-17

Osan tulostaminen näyttöön

Päävalikon neljännellä toiminnolla voit tulostaa osien tiedot näyttöön. Tila-
raportti voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:

Display Partition Information

Current Fixed Disk Drive: 1

Partition Status Type Start End Size
C: 1 A PRI DOS 0 399 400

2 EXT DOS 400 1023 624
Total disk space is 1024 cylinders

The Extended DOS partition contains
logical DOS drives. Do you want to
display logical drive information? [Y]

Press ESC to return to FDISK Options

"Partition” kertoo osan tunnuksen ja numeron. "Status" ilmoittaa osan tilan;
A merkitsee aktiivista osaa. "Type" ilmoittaa, onko kyseessä primaarinen
(PRI) vai laajennettu (EXT) DOS-osa. Jos kyseessä ei ole MS-DOSille va-
rattu osa, kentässä lukee "non DOS". "Start" on osan ensimmäisen sylinterin
numero, "End" vastaavasti viimeisen. "Size" on osan koko sylintereinä.
FDISKin päävalikkoon pääset painamalla <ESC>-näppäintä.

Jos olet luonut loogisia levyasemia, FDISK kysyy, haluatko tiedot niistä
näyttöön. Jos haluat, vastaa myöntävästi painamalla ensin <Y>- ja sitten
<ENTER>-näppäintä. Tuloste voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:

Display Logical DOS Drive Information
Drv Start End Size
D: 400 999 600
E: 1000 1023 24
Press ESC to return to FDISK Options

FDISK antaa loogisista asemista samat tiedot kuin osistakin: "Drv" on ase-
man tunnus, "Start" aseman ensimmäisen sylinterin numero, "End"
viimeisen sylinterin numero ja "Size" aseman koko sylintereinä. FDISKin
päävalikkoon pääset <ESC>-näppäimellä.
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Käsiteltävän kiintolevyn valitseminen

Jos tietokoneessasi on useampi kuin yksi kiintolevy, FDISKin päävalikkoon
ilmestyy viideskin toiminto (Select Next Hard Disk Drive). Sen avulla voit
vaihtaa käsiteltävää kiintolevyä.

Kiintolevyn tunnus on numero. Kulloinkin käytössä olevan kiintolevyn
numeron näet FDISKin päävalikon otsikkorivin alta:

Current Fixed Disk Drive: 1

Kun vaihdat käsiteltävää kiintolevyä päävalikon viidennellä toiminnolla,
riville tulee valitsemasi kiintolevyn numero. Kun haluamasi numerotunnus
on näkyvissä, voit käsitellä kiintolevyä FDISKin toiminnoilla.

Kiintolevyn osan tunnus on kirjain välillä C - Z. Tunnukset Aja B varataan
aina levykeasemille, vaikka laitteistossasi olisi vain yksi levykeasema.

Yhden kiintolevyn järjestelmässä C on aina varattu primaariselle DOS-
osalle. Tällöin ensimmäisen loogisen osan tunnus olisi D, toisen E, ja niin
edelleen.

Kahden kiintolevyn järjestelmässä myös D on primaarisen DOS-osan tun-
nus: se on varattu toisen kiintolevyn ensimmäiselle osalle. Tällöin ensimmäi-
sen kiintolevyn ensimmäinen looginen asema saisi tunnuksen E, toinen F
jne., jolloin toisen kiintolevyn ensimmäinen looginen asema saisi seuraa van
vapaan. Esimerkki valaisee: ensimmäisellä kiintolevyllä on primaarisen osan
lisäksi kaksi loogista. Tunnukset ovat siis C,  E ja F. Toisella kiintolevyllä on
primaarisen osan lisäksi samoin kaksi loogista. Sen osien tunnukset olisivat
D, G ja H. Jos toisella kiintolevyllä ei olisi primaarista osaa, D olisi ensim-
mäisen kiintolevyn ensimmäisen loogisen osan tunnus, E toisen jne., ja toisen
kiintolevyn ensimmäinen looginen osa saisi seuraavan vapaan tunnuksen.

Jos käsittely-yksikössäsi on kaksi alle 32 megatavun kiintolevyä, ja
kummallakin vain primaarinen DOS -osa, C ja D ovat samalla kyseisten
levyjen nimet.
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Kiintolevyn osien pohjustaminen

Kiintolevyn osat on pohjustettava, ennen kuin niille voi tallentaa tietoa. Osat
pohjustetaan FORMAT-komennolla (sama ohjelma, jolla levykkeetkin
pohjustetaan).

Kiintolevyn osia pohjustettaessa FORMAT-komennossa voi käyttää kahta
valitsinta: /S ja /V. Niillä on seuraavat tehtävät:

/S /S -valitsinta käytetään vain kiintolevyn primaarista osaa
pohjustettaessa. /S siirtää MS-DOS-levykkeeltä kiinto-
levylle kaksi näkymätöntä tiedostoa (nimet eivät näy ha-
kemistolistauksessa) sekä COMMAND.COM-tiedoston
(komentotulkin, joka sisältää MS-DOSin yleisimmät
komennot). Ilman näitä tiedostoja käyttöjärjestelmä ei
käynnisty.

/V /V-valitsimella voit halutessasi antaa osalle nimen (Volume
label). Nimessä saa olla korkeintaan 11 merkkiä. Esimerk-
ki /V-valitsimella voit antaa ohjelmia sisältävälle osalle ni-
meksi vaikkapa "OHJELMAT” tai tekstejä sisältävälle
"TEKSTIT".

Kun pohjustat kiintolevyn osia, noudata tarkasti seuraavia ohjeita:

|T] Varmista, että MS -DOS -levyke on A-asemassa.

[Tl Anna kehotteen jälkeen komento:

A>format x: /s /v <ENTER>

X: kertoo, mikä osa tietokoneen pitäisi pohjustaa. Vaihda X:n tilalle
sopiva tunnus. Huomaa, että FDISKin suorittamisen jälkeen osiin
viitataan MS-DOSin niille antamilla tunnuksilla.

Käytä /S-valitsinta vain, jos pohjustat kiintolevyn primaarista osaa.
Osan ei vielä tarvitse olla aktiivinen; voit aktivoida sen myöhemmin.
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3 I FORMAT varoittaa, että kaikki pohjustettavaan osaan mahdollisesti
tallennetut tiedot tulevat tuhoutumaan pohjustamisen aikana. Varoi-
tuksen jälkeen FORMAT kysyy, haluatko jatkaa. Jos haluat, paina
ensin <Y>- ja sitten <ENTER>-näppäintä.

FORMAT pohjustaa määri ttämäsi osan. Pohjustaminen kestää jon-
kin aikaa. Jos /S-valitsin on komennossa (pohjustat aktiivista osaa),
FORMAT siirtää samalla MS-DOSin käynnistämiseen tarvittavat nä-
kymättömät tiedostot ja COMMAND.COMin kyseiseen osaan.

[7] J° s komennossa on /V-valitsin, FORMAT pyytää sinua antamaan
osalle nimen ("volume label"). Nimi saa olla korkeintaan 11 merk-
kiä pitkä. Kun olet kirjoittanut nimen, paina <ENTER>. Jos et halua
nimetä osaa, paina suoraan <ENTER>.

F| Toista kohdat 1 - 4 kunnes olet pohjustanut kaikki kiintolevyn osat.
Muista, että tarvitset /S-valitsinta vain aktiivista osaa pohjustaessa-
si.

Nimen antaminen kiintolevyn osille on suositeltavaa. Kun myöhemmin teet
osista varmuuskopioita, nimi helpottaa eri osien käsittelyä. Voit esimerkiksi
käyttää nimiä, joista näkyy, milloin osa pohjustettiin (TAMMI88). Kahdel-
la tai useammalla osalla voi olla sama nimi.

Jos unohdit /V-valitsimen, tai haluat myöhemmin muuttaa osan nimeä, voit
käyttää LABEL-komentoa. Lisätietoja LABEL-komennosta löydät MS-
DOS® User’s Manualista.
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Siirto-ohjeita
Jos siirrät laitteiston uuteen paikkaan, menettele seuraavasti:

Hl Kiintolevy on suojattava tärinältä, joka kuljetuksen aikana saattaa tu-
hota tärkeitä tietoja. Tee siksi varmuuskopio levyn koko sisällöstä
ennen laitteiston siirtämistä. Varmuuskopion voi tehdä esimerkiksi
levykkeille BACKUP-komennolla. Komento kuvataan luvussa 6,
Levykkeet.

I"!] Anna PARKHD-komento. PARKHD siirtää kiintolevyn luku-kirjoi-
tuspäät turvalliseen asentoon kuljetusajaksi. Kirjoita kehotteen jäl-
keen

Oparkhd <ENTER>

Näyttöön tulostuu ilmoitus, kun luku-kiijoituspäät ovat kuljetus-
asennossa.

0 Katkaise virta.

|T| Jos mahdollista, pakkaa laitteet alkuperäisiin laatikoihin. Pehmusta
laatikot

Kiintolevyn käyttöönottaminen siirtämisen jälkeen ei edellytä erikois-
komentoja. Kun olet kaapeloinut laitteiston, voit aloittaa työskentelyn taval-
liseen tapaan.

Aja PARKHD-komento ja katkaise virta, vaikka siirtäisit käsittely-yksikön
vain pöydänkulmalta toiselle.
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Kansallisuudet A-3

Yhteenveto
Kun asennat MS-DOSin, voit valita mieleisesi kansallisen näppäimistön.
Valintasi määrää CONFIG.SYS-tiedoston maakoodin ("country code") ja
AUTOEXEC .BAT-tiedos ton näppäimistöohjelman. Maakoodi ilmoittaa
käyttöjärjestelmälle merkkitaulukon, jonka merkkivalikoimaa halutaan
käyttää. Merkkitaulukot löydät tämän liitteen lopusta. Maakoodi määrää
esim, valuuttamerkin sekä päiväyksen ja kellonajan muodon. Näppäimistö-
koodi kertoo käyttöjärjestelmälle oikean näppäimistöohjelman.

Jos esimerkiksi olet valinnut Suomen, CONFIG.SYS-tiedoston maakoodi
on "358" ja AUTOEXEC.BATissa näppäimistöohjelmana "KEYBSU".

Tarvittaessa voit vaihtaa merkkitaulukon. Taulukon vaihtamiseen liittyvät
komennot kuvataan tarkemmin MS-DOS® User’s Manualissa.
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Tuetut kansallisuudet

Seuraavista taulukoista näet MS-DOS 3.3:n tukemat kansallisuudet (tai
kielet). Ensimmäinen taulukko kertoo vastaavat maa-, merkkitaulukko- ja
näppäimistökoodit. Tähtimerkki (*) ilmaisee asennusohjelman tukemat
kansallisuudet/kielet.

Toinen taulukko ilmaisee päivämäärän ja kellonajan muodon. Esimerkkeinä
on käytetty päivämäärää 3. 1.1989 (tammikuun kolmas) ja kellonaikaa 17.35.
Tarkkuuden vuoksi kellonaikaan on lisätty myös sekunnit ja sekunnin sadas-
osat.

Kansallisuus/
kieli

Maakoodi Merkki-
taulukko

Näppäimistö-
koodi

USA* 001 437,850 US
Ransk.-kanad. 002 863,850 CF
Lat-amer. 003 437,850 LA
Alankomaat 031 437,850 NL
Belgia 032 437,850 BE
Ranska* 033 437,850 FR
Espanja * 034 437,850 SP
Italia 039 437,850 IT
Sveitsi 041 437,850 SF, SG
Iso-Britannia 044 437,850 UK
Tanska* 045 865,850 DK
Ruotsi * 046 437,850 SV
Norja* 047 865,850 NO
Saksa * 049 437,850 GR
Engl. (Kansainväl.) * 061 437,850 -
Portugali 351 860,850 PO
Suomi * 358 437,850 su
Arabimaat 785 437 -
Israel 972 437 -
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Kansallisuus/
kieli

Maakoodi Päivämäärä Kellonaika

USA 001 1-03-1989 17:35:00.00
Ransk.-kanad. 002 1989-01-03 17:35:00,00
Lat.-amer. 003 03/01/1989 17:35:00.00
Alankomaat 031 03-01-1989 17:35:00,00
Belgia 032 03/01/1989 17:35:00,00
Ranska 033 03/01/1989 17:35:00,00
Espanja 034 03/01/1989 17:35:00,00
Italia 039 03/01/1989 17:35:00,00
Sveitsi 041 03.01.1989 17.35.00.00
Iso-Britannia 044 03-01-1989 17:35:00.00
Tanska 045 03/01/1989 17.35.00,00
Ruotsi 046 1989-01-03 17.35.00,00
Norja 047 03/01/1989 17.35.00,00
Saksa 049 03.01.1989 17.35.00,00
Engl. (Kansainväl.) 061 03-01-1989 17:35:00.00
Portugali 351 03/01/1989 17:35:00,00
Suomi 358 03.01.1989 17.35.00,00
Arabimaat 785 03/01/1989 17:35:00,00
Israel 972 03 01 1989 17:35:00.00
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Merkkitaulukot

Kukin merkkitaulukko sisältää tietyn merkkivalikoiman. Merkkitaulukko
määräytyy CONFIG.SYS-tiedostossa olevan maakoodin mukaan. Käynnis-
tämisen ja lataamisen yhteydessä MS-DOS ottaa käyttöön CONFIG.SYSin
maakoodia vastaavan merkkitaulukon.

Joskus merkkitaulukko on tarpeen vaihtaa. Esimerkki valaisee asiaa: CON-
FIG.SYSin maakoodi on 358 (Suomi). Käytössäsi ovat siis merkkitaulukot
437 (USA) ja 850 (Kansainvälinen), joista saat kaikki tarvitsemasi merkit.
Haluat kuitenkin tulostaa kirjoittimella tekstiä, jonka kaikki merkit eivät
sisälly käytössä oleviin taulukoihin. Tällöin voit vaihtaa käyttöön sopivan
merkkitaulukon. Toimenpide on tarpeen harvoin, joten se selostetaan
tarkemmin MS-DOS® User’s Manualissa.

Seuraavilla sivuilla esitellään merkkivalikoimat ja niistä koostuvat kansalli-
set merkkitaulukot. Kansallisuuden/kielen jälkeen suluissa ilmoitetaan
taulukon numero. MS-DOS tukemat merkkitaulukot ovat:

865 Pohjoismainen merkkitaulukko, joka sisältää myös norjan
ja tanskan kielien tarvitsemat merkit.

437 USA:lainen merkkitaulukko.

850 Kansainvälinen merkkitaulukko kattaa merkit useimpia
eurooppalaisia, pohjois-amerikkalaisia ja etelä-amerikka-
laisia kieliä varten.

860 Portugalilainen merkkitaulukko.

863 Ranskalais-kanadalainen merkkitaulukko.

Kun luet taulukkoa, katso heksadesimaaliluvun ensimmäinen merkki vaaka-
suoralta riviltä ja toinen pystysuoralta.
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Pohjoismainen (865)
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USA:lainen (437)
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Liite B
ASCII- ja muunnostaulukot





Liite B-3

ASCn-koodit
Taulukossa esitetään kirjoitusmerkkien ASCII-koodit desimaali- (Dec) ja
heksadesimaalilukuina (Hx).
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B-4 Liite

Desimaali- ja heksadesimaalilukujen
muunnokset
Taulukossa on esitetty desimaalilukuja 128 - 255 (Dec) vastaavat heksadesi-
maaliluvut (Hx). Desimaalilukuja 0 -127  vastaavat heksadesimaaliluvut löy-
tyvät edellisen sivun ASCII-taulukosta.
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