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1.INLEIDING
Dezenotahandeltoverhet interactiefwerken«etPersonalComputers
(PC's).Denotaisbedoeldon«eerbekendheidtegevenaanhetwerken
|

setPC'sendeerbijbehorendeoperatingsystemen.
Debijhet ICWgeïnstalleerdePC's«akengebruikvaneenDiskOpera-

I
'

tingSystem (DOS).Netditbesturingssysteem kandegebruikerzijn
bestandenopdiskofdiskettebeherenenonderhouden.IBMPC'swerken
onderPC-DOSterwijldeoverigePC'sMS-DOSgebruiken.
Belangrijkeverschillentussendezetweezijnereigenlijkniet.

i

DenotabehandeltdemeestgangbareDOS-commando'8engeeft insommige
gevallendoormiddelvaneenvoorbeeldenigeverduidelijking.

!

Devolgendeonderdelenkomenaandeorde:
-dePersonalComputer;

i

-algemeen;
j

-MS-DOSsyntax;
- Inputenoutput;

!

-algemenecommando's;

I

-directories;

(

-filemanipulatie;

:

-diskettes;
-detapeunit;

|

-gebruikvaneenpoort;

1

-batchfiles.

i

HetisraadzaamhethoofdstukAlgemeentelezen,voordatmendenota
verderraadpleegt.
i

i
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Indeze nota worden een aantal aanduidingen gebruikt, deze zijn:
- tussen sterren (***

•**)staat dealgemene schrijfwijze van een

commando;
- tussen haken ([ ] )staat een onderdeel van dealgemene schrijfwijze van een commando dat niet verplicht is tegebruiken;
- invoorbeelden geeft de underline (_ )de plaats van de cursor
weer;
- als twee of»eer toetsen tegelijk ingedrukt moetenworden worden
deze toetsen met een verbindingsstreepje (- )weergegeven
(voorbeeld: SHIFT-F5).

Alle commando's worden voor de duidelijkheid met hoofdletters geschreven, dit isvoor de uitvoering niet noodzakelijk.Men kan commando's
zowel met hoofd- alsmet kleine letters intikken.
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2.DEPERSONALCOMPUTER
EenPCbestaatuiteensysteemeenheidsetgeheugenentenminsteeen
disk-drive,eentoetsenbord,eenmonitoreneventueel randapparatuur
zoalseenprinter.
VeelPC'szijnuitgerust«eteenhardeschijf (harddisk)voorhet
opslaanvangegevens.Naastdezeharddiskiserminimaaleendiskdrive,bestemdvoordiskettes,aanwezigalsextraopslagmedium envoor
hetmakenvanbackups.
ToetsenbordenzijnerInveelsoorten,maareenaantaltoetsenkomen
altijdophettoetsenbordvoor.Eentoetsenbord isgrofwegteverdelen
Intweegroepentoetsen:
-delettertoetsen;
-defunctietoetsen.

Defunctietoetsenwc

ndoorhetgebruikteprogrammagedefinieerd.

MS-DOSkentookhetgebruikvanfunctietoetsen.Demeestgebruikte
zijn:
ENTER

-sluiteencommandoaf.

DELETE

-voorhetverwijderenvaneentekenlinksvandecursor.
Vaakwordtdezetoetsaangegevenmeteenpijltjenaar
links.

CTRL
SHIFT
ALT

-dezetoetsenwordensamenmeteenanderetoetsgebruikt
om hetgewensteresultaatteverkrijgen.

CAPS
LOCK

-voorhetvastzettenvanhoofdletters,zodathiervoor
nietmeerdeshifttoetshoefttewordengebruikt.

Cursor
toetsen

-voorhetnaarlinks,rechts,bovenenbenedenbewegen
vandecursor.

Fl

-dezetoetshaalthetlaatsecommando tekenvoorteken
terug.

I

!
|

F3

-dezetoetshaalthethelelaatsecommando terug,of
IndientoetsFlisgebruikt,datwatresteert.

l
I
J

INS

-metdezetoetskunnentekenswordentussengevoegd.Net
handiggebruikvandezetoetsendetoetsenFIenF3
kunnencommando's snelwordengewijzigd.

|
i

NUM
LOCK

-dezetoetsschakelthetnumeriekegedeeltevanhet
toetsenbord aanofuit.

I
I

SHIFT-PRTSC-incombinatiemetSHIFTwordtdetekstvanhetscherm
naardeprinterpoortgestuurd.

i

CTRL-ALT-DEL-wanneerdecombinatievandezedrietoetsentegelijk
Ingedruktwordtzalhetsysteemopnieuwopstarten.
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3.ALGEMEEN

AlvorensNS-DOStebehandelen ishet nuttig een aantal zaken ontrent
PC-gebruik aan te stippen.
Wanneer dePC aangezet wordt, wordt het systeem opgestart (het
booten). Tijdens dit opstarten controleert het systeem een aantal
functies,maakt het geheugen leeg, laadt een aantal DOS-commando's in
het geheugen envoert de commando's van de fileAUTOEXEC.BAT uit (zie
verder inde nota). Als er een diskette inde diskdrive zit dan 'boot'
het systeem niet van de hard disk,maar van de diskette.Deze diskette
dient daarom wel bootable te zijn.Dit wil zeggen dat opdeze diskette
een aantal voor het booten noodzakelijke files aanwezig moeten zijn,
de zogenaamde systeemfiles.Van deze systeemfiles zijn er drievan het
type hidden files.Een hidden file iseen bestand dat wel op schijf
aanwezig is,maar niet werkelijk te zien iswanneer een directory
opgevraagd wordt.
Bestanden (files)worden opgeslagen ophard disk, op diskette ofop
een ander medium. Het systeem brengt de filesonder ineen directory,
wat voor te stellen isals een afgesloten opslagruimte.Op een schijf
ishetmogelijk meer van deze directories te creëren, zodat een overzichtelijke struktuur ontstaat.
Binnen een directory kan een file slechts éénmaal voorkomen. MS-DOS
kent geen versienummers voor files.Duswanneer eenandere filemet
dezelfde naam ineen directory wordt opgeslagen, zal hierdoor de file
die reeds indedirectory stond worden vervangen door de nieuwe file.
Veelal zullen diskettes gebruikt worden als extern opslagmedium. Voordat diskettes gebruikt kunnenworden dienen zij teworden geformateerd. Tijdens dit formaterenwordt dediskette opeenvoor dePC
leesbare wijze ingedeeld. Hoemen dient te formateren is afhankelijk
van het soort diskette en het soort disk drive dat gebruikt wordt.
Over welk soort disk drive de PC beschikt kan opgezocht worden inde
bijdePCbehorendemanual.
Het type diskette isteherkennen aaneen aanduiding opde diskette.
Aanduidingen zijn:
SS/SD of 1S/1D

-voor single sided/single density diskettes met
48 tracks per inch (48 tpi).

SS/SD of 2S/2D

-voor double sided/double density diskettes met
48 tracks per inch (48tpi).

DS/UHR of 2HC ofHC-voor High-Capacity diskettes met 96tracks per
inch (96tpi).
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Heeft dePCeen High-Capacity Drive dankunnen ook 06 tpl diskettes
worden gebruikt.
Het isdus zaak na tegaanwelke disk drive«en bezit enwat voor diskettesmen heeft voordat «en gaat formateren.
Tot slot van dit hoofdstuk het beheer van een PC.
Net een PC,de hard disk of dediskettes kan iets fout gaan. Ze kunnen
beschadigd of defect raken.Daar uals PC gebruiker zelf verantwoordelijk bent voor uw bestanden ishet nodig dat regelmatig een backup van
de hard diskwordt geaaakt en dat van files tussentijds copieën op
diskette worden gemaakt. Iedere week een backup «aken van de indie
week aangemaakte bestanden iszeker geen overbodig werk. Het Baken van
eenvolledige backup vergt ongeveer 15minuten.Deze tijd staat in
geen verhouding tot de tijd die men moet besteden om een geheel
bestand te reconstrueren.
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4.MS-DOS SYNTAX

MS-DOS commando's hebben devolgende vaste syntax:
***

[path]COMMAND[parameterJ[/switch]

••*

PATH

Path geeft aanwaar het systeem een commando of filekan vinden.De
volledige syntax van PATH luidt:
***

[drive:][\][directory][\directory][.A ]

••*

Met drive:wordt de schijf aangegeven waarop de file zich bevindt.
C:voor dehard disk;
D: voor de hard disk (eventuele tweede deel);
A:voor deeerste diskette drive;
B: voor de tweede diskette drive.Wanneer deze tweede diskette drive
niet aanwezig iskan B:eventueel gebruikt worden als een denkbeeldige unit inhet geheugen.

De eerste \ (back-slash)geeft deROOT-directory aan.De directoryname die hierop volgt verwijst maar een sub-directory van de voorgaande directory.
Voorbeeld.
C:\program\test\

Dit path verwijst naar dedirectory test, een sub-sub-directory van de
ROOT-directory, die zich op dehard disk bevindt.

naam en struktuur
ROOT

niveau
ROOT-directory

/ \
/
\
program

/
/
test

bin

sub-directory van ROOT

\
/ \
\ /
\
sub-directory van program

NOTA/1841
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NS-DOSkanookgebruik«akenvandefaultwaarden.Wanneerbijvoorbeeld
geenpathwordtopgegevenzalNS-DOSuitgaanvandecurrent-directory,
dedirectorywaarin»enzichopdatmomentbevindt.
COMMAND
MS-DOSonderscheidt tweetypencommando's:
*internecommando's;
*externecommando's.

DeInternecommando'swordenbijhetopstartenvanhetsysteem Inhet
geheugengeladenenzijndaardoordirecttoegankelijk.Hetaangeven
vaneenpathisvoordezecommando'sdanooknietnodig.
Deexternecommando'sbevindenzichopdeharddiskenwordenhier
vanafgelezen.Hetaangevenvanhetpathisvoordezecommando'sdan
ooknoodzakelijk.
Omverwarringtevoorkomen ishetmogelijkomvoorcommando's,programma'senbatchfileshetpathvooraftedefinieren.Hierdoorkent
betsysteemhetpathnaarhetcommandoenkanditbijhetInvoerenvan
eenexterncommandowordenweggelaten.
Indezenotazalervanwordenuitgegaandathetpathvoor commando's
vooraf isgedefinieerd,ziehiervoorhetcommandoPATH,hoofdstuk6.5.

PARAMETER

Deparametergeeftaanwaarmeehetcommandomoetwordenuitgevoerd.De
volledigesyntaxvaneenparameterluidt:
***

[path]filename

***

Eenfilenamebestaatuiteennaamvanmaximaal8tekenseventueelaangevuldmeteenextensiebestaandeuitdrietekens.Deextensie (ofhet
bestandstype)iseenaanduidingvoordeaardofdeinhoudvanhet
bestand.Voorbeeldenzijn:
BAT

-voorbatchbestanden;

EXE

-voorexecutablebestanden;

TXT

-voortekstbestanden.

NOTA/1841
Denaam enextensieworden gescheiden door eenpunt.Wanneer «enechter een directory opvraagt zalNS-DOSdeze punt niet laten zien!
Bijeen aantal commando's Ishet gebruik vanwildcards toegestaan.
Wildcards zijn vervangingstekens voor tekens (letters e.d.). Er zijn
twee typenwildcards:
* -het sterretje vervangt een of een groepvan«eer tekens;
? -het vraagteken vervangt slechts een enkel teken.

SWITCH

De switch geeft aan opwelkewijze een cownando«oetworden uitgevoerd. Een switch bestaat uit een slash gevolgd door een letter, bijvoorbeeld: /P.
AlleNS-DOS coaaando'skunnen vroegtijdig worden afgebroken «et ~C
(CRTL-C).Men isdan niet zeker van het resultaat.

8
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5. INPUT EN OUTPUT

Het veranderen van default Input en output.
MS-DOS kent default waarden voor Input en output van haar commando's.
Bij het commando DIR bijvoorbeeld, stuurt NS-DOSde output normaliter
naar het beeldscherm. De output kan echter ook naar een file worden
geschreven. Het wijzigen van de default waarden voor de input en output geschiedt met devolgende tekens:
<-geeft de input aan;
>-geeft de output aan;
|-geeft een uitbreiding van het commando aan.

Enkele voorbeelden:
DIR >FILES.DAT

-de directory-listing van de current directory
wordt naar de file FILES.DAT geschreven.

DIR A: » FILES.DAT -de directory-listing van de directory A:wordt
aan de file FILES.DAT toegevoegd.
DIR!MORE

-de uitbreiding MORE, voorafgegaan door het
teken j,zorgt dat deoutput in stukken ter
grootte van het scherm ophet beeldscherm verschijnt.

SORT <A.DAT >A.SOR -de input voor het commando SORT is de file
A.DAT en de output isde file A.SOR.
DIRJSORT!MORE

- beeldscherm voor beeldscherm verschijnt er een
gesorteeerde directory-listing.

NOTA/1841
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6 . ALGEMENE COMMANDO'S

De commando's VER, CLS, CHKDSK, DATE, TIME, PROMPT. PATH, SHIP.

6 . 1 . VER e n CLS

Het commandoVER (VERsion)geeft aanwelke versie vanMS-DOS wordt
gebruikt.
Het commando CLS (CLear Screen)naakt het scherm schoon.
VER -op het scherm verschijnt welke versie vanMS-DOSwordt gebruikt.
CLS -het scherm wordt schoongeveegd.

6.2. CHKDSK

Het commando CHKDSK (CHecKDiSK)geeft gegevens omtrent een drive.
•***

CHKDSK {drive:]

•••*

CHKDSK C:-ophet scherm verschijnen gegevens omtrent dehard disk.

6.3. DATE en TIME

De commando's DATE enTIME geven respectievelijk dedatum en detijd
aan.Tevens kunnen de datum of de tijdworden gewijzigd.
DATE -op het scherm verschijnt de datum, als geen verandering nodig
isgeeft men <RETURN>. Iswijziging gewenst, dan tikt men de
juiste datum in.
TIME - idem.

Voorbeeld:
C:> DATE
current-date isWed 1-07-1987
enter new date (dd-mm-yy): _

Men kan Intoetsen 23-07-87om de datum tewijzigen ofmen geeft return
als dedatum correct is.

NOTA/1841
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6.4. PROMPT
HetcommandoPROMPTgeeftdeaogelijkheid tothetwijzigenvanhet
proaptteken.
****

PROMPT[aeta-character][characters]

**•*

Meta-characterszijndoorMS-DOSgespecificeerdekaraktersvoorafgegaandoorhetdollarteken ($).Enkelevoorbeeldenvanaeta-characters
zijn:
$p-geeftdedefault-driveendecurrent-directory;
$g-geefthet '>'teken;
$n-geeftdedefault-drive.

VoorverdereinforaatlezieMS-DOSUserGuide.
PROMPThallo-deproaptwordt:hallo;
PROMPT— $ g -deproaptwordt: —>;
PROMPT

-deproaptkrijgtzijnsysteeawaarde: O .

6.5. PATH
HetcoaaandoPATHdefinieerthetpathvoorexecutablefiles.
•**

PATH-[path];[path]

***

MS-DOSzoektalleenindecurrent-directory naareenfile.Methet
PATHcoaaandowordthetsysteeaverteldwaarhetnaar .COM ,.EXEen
.BATfilesaoetzoekenalsdezenietopdecurrent-directorystaan.
Het isaogelijkverschillendepathsoptegeven,hetzoekenzaldanin
deopgegevenvolgordeplaatsvinden.
ZodrahetPATHcoaaandoisgegevenkenthetsysteeahetpathnaar
externecoaaando's,programma'senbatchfilesenkanhetpathbijhet
uitvoerenvaneencoaaando,prograaaaofbatchfilewordenweggelaten.
PATH=C:\BIN;C:\BAT-voor .COM ,.EXEen .BATfileswordteerst
gezochtopdecurrent-directory,danopdeC:\BIN
directoryentenslotteopdeC:\BATdirectory.

NOTA/1841
6.6. SHIP
HetcoamandoSHIP (SHIPping)lichtdeschrijf-enleeskoppenvande
harddisk.
Doordatdezekoppenvandeharddiskzijngelicht,isdekansop
beschadigingvandeharddiskdoorstotenofverplaatsenvandePC
veelgeringer.Het isdusraadzaam ditconmandoaltijdvoorhetuitzettenvandePCtegeven.
Voorbeeld:
C:>SHIP
HDUISREADYFORSHIPPING
« > TURNSYSTEMOFF IMMEDIATLEYSOTHATTHEHDU
<«
« > HEADSARENOTMOVEDFROMTHESHIPPINGPOSITION < «

12
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7.DIRECTORIES
Decommando'sDIR,NKDIR,CHDIR,RMDIR,TREE.

7.1.DIR
HetcommandoDIR (DIRectory)geefteenoverzichtvanfilesineen
directory.
DIRtparameter][/P][/W]

Hetgebruikvanwildcards (*,?) Indefilenameistoegestaan.
DIR

-geefteenoverzichtvanallefilesindecurrentdirectory.

DIRA:\BIN

-geefteenoverzichtvanallefilesindesub-directory
BINvandeA-drive.

DIR\BIN\.COM-geefteenoverzichtvanallefilesmetdeextensieCON
indesub-directory BINvandedefaultdrive.
DIRDATA*.*

-geefteenoverzichtvanallefilesbeginnendmetde
lettersDATAdieindecurrent-directoryvoorkomen.

DIR/P

-hetoverzichtverschijnt perscherm,nahetintoetsen
vaneentoetsverschijnthetvolgendedeelvande
directory; (/Page).

DIR/W

-dedirectoryverschijnt invijfkolommen ophet
scherm.(/Wide)

7.2.MKDIR
HetcommandoMKDIR (MaKeDIRectory,afgekortMD)maakteennieuwe
directoryaan.
****

MKDIR[drive:]path

**** of ****

MD[drive:]path

****

MDC:\PROGRAM -maaktdedirectoryPROGRAM aanalssubdirectoryvande
ROOT-directory opdeharddisk.
I

MDDATA

-maaktdedirectoryDATAaanalssubdirectoryvande
current-directory opdedefaultdrive.

NOTA/1841
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7.3. CHDIR

Het commando CHDIR (CHangeDIRectory, afgekort CD)verandert de
current-directory of geeft aanwat de current-directory Is.
****

CHDIR[drive:]path

**** of ****

CD[drive:]path

•***

CD\PROGRAM -verandert decurrent-directory inde directory \PROGRAM.
CDTEST

-verandert de current-directory in dedirectory TEST die
een bestaande subdirectory van de current directory moet
zijn.Men gaat dus een niveau lager.

CD ..

-verandert decurrent-directory inde directory een nivau
hoger.

CHDIR

-Geeft aanwat de default drive en current-directory is.

7.4. RMDIR

Het commando RMDIR (ReMoveDIRectory, afgekort RD)heft een directory
op.
****

RMDIR[drive:]path

**** of ****

RD[drive:]path

****

Een directory kan alleen worden opgeheven indien er geen subdirectories zijn ener geen files«eer inaanwezig zijn.Met uitzondering van
twee files,teweten:
<DIR>
<DIR>

Dit zijn systeemfiles die de plaats van de subdirectory inhet systeem
beschrijven.
Tevens kan een directory alleenworden opgeheven vanuit een directory
een ofmeer niveaus hoger.

NOTA/1841
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ROOT
/ \
/
\
PROGRAM
BIN
/
\
/ \
/
\ /
\
TEST

DedirectoryTESTkandusalleenopgehevenwordenindienPROGRAMde
current-directoryis.
RDAPROGRAMYTEST-heftvandedefaultdrivedesub-sub-directoryTEST
op.
RDTEST

-heftvandedefaultdrivedesub-directoryTESTop
IndienPROGRAM decurrent-directoryis.

7.5.TREE
HetcommandoTREEgeefteenoverzichtvandedirectoriesenhunpath
opdeaangegevendrive.
•***

TREE[drive:][/F]

****

TREEA:-GeefteenoverzichtvandedirectoriesopdriveA.
TREE/F -Geefteenoverzichtvandedirectoriesopdedefaultdrive
•eteenoverzichtvandeaanwezigefiles.(/Files)

NOTA/1841
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8.FILEMANIPULATIE

Decommando'sTYPE,COPY,DEL,REN,COMP.SORT,ATTRIB,EDIT.

8.1.TYPE
MethetcommandoTYPEwordtdeinhoudvaneenfilenaarhetscherm
gestuurd.
***

TYPEparameter

***

TYPETEKST.TXT-deinhoudvandefileTEKST.TXTvandecurrentdirectorywordtnaarhetscher«gestuurd.

MetbehulpvanCRTL-SofSHIFT-NUMLOCKkanhetscrollenwordenstilgezet,elkeanderetoetszethetscrollenweeringang.

8.2. COPY
HetcommandoCOPYkentverschillendebetekenissen:
1hetcopieërenvanfiles;
2hetaaneenschakelenvanfiles;
3hetwegschrijvenvaninvoernaareenfile.

Hetgebruikvanwild-cards istoegestaan.
ad.l
***

COPYparameten [parameterA]

***

Hierin isparameterlhetbestandwaareencopyvangemaaktwordten
parameterAdenaamvandeteaakencopy.

NOTA/1841
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COPYA:X.TXT

-vandefileX.TXTopdeA-drivewordteencopie
gemaakt«etdezelfdenaaaopdedefaultdrive.

COPYX.TXTY.TXT

-vandefileX.TXTwordteencopiegeaaaktaetde
naamY.TXTopdezelfde (current)directory.

COPYX.TXTA:\Y.TXT-vandefileX.TXTwordteencopiegeaaaktaetde
naaaY.TXTopderoot-directoryvandeA-drive.
COPY*.*A:\BIN\*.*-vanallefilesvandecurrent-directoryworden
copieëngeaaaktaetdezelfdenaaaopdesubdirectoryBINvandeA-drive.

LETOP!
HetcommandoCOPYkopieertgeenhiddenfiles (ziehoofdstuk3).
ad.2
***

COPYparaaeterl[+paraaeter2][+...][paraaeterA]

COPYX.TXT+Y.TXT

***

-defileY.TXTwordtaanheteindvandefile
X.TXTtoegevoegd,hetresultaat iseennieuwe
fileX.TXT.

COPYX.TXT+Y.TXTZ.TXT-defileY.TXTwordtaandefileX.TXTtoegevoegdenhetresultaatwordtweggeschreven
naardefileZ.TXT.
COPY*.TXT+*.BRF*.DOC-alle .BRFfileswordenaandefileaet
dezelfdenaam,aaaraetdeextensie .TXTtoegevoegd.Hetresultaatwordtweggeschrevenin
eenfileaetdezelfdenaam,maaraetde
extensie .DOC.
ad.3
•*»

COPYCON:parameter

**«

CONisdeafkortingvanconsole,bijcopieërenvan:isconsolehet
toetsenbord,bijcopieërennaar:isconsolehetbeeldscherm.Methet
coaaandoCOPYCON:kandirecttekstIneenfilewordeningetikt.Het
isechteraetditcoaaandonietaogelijktekstaaneenbestaandefile
toetevoegen.
COPYCON:kanalleengebruiktwordenomsneleenkleinbestandjeaan
teaaken.
Nahetcoaaandokanregelvoorregeltekstwordeningevoerd.Hetis
nietaogelijkIneenvorigeregelwijzigingenaantebrengen.COPY
CON:wordtverlatenaetCRTL-Z.

NOTA/1841
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8.3. DEL

Het commando DEL (DELete)verwijdert filesvan de directory.
***

DEL parameter

***

Het gebruik vanwild-cards is toegestaan.
DEL X.TXT

-de fileX.TXTwordt verwijderd.

DELA:*.TXT-op deA-driveworden alle files»et deextensie .TXT
verwijderd.
LET OP!
Erwordt niet vooraf gevraagd ofeen file Inderdaadverwijderd aoet
worden. Het commando DEL geeft ook niet aanwelke files verwijderd
zijn.
Een uitzondering vormt DEL *.* .Alleen danvraagthet systeem eerst
of degebruiker wel zeker weet dat alle filesmoetenworden verwijderd.

8.4. REN

Het commando REN (REName)wijzigt denaam ofextensie van een file.
***

REN parameter filename

***

Het gebruik vanwild-cards istoegestaan.
Ook inde nieuwe filenaam mogenwild-cards voorkomen.Deze wild-card
moet dan een ?zijn engeldt slechts voor een enkelkarakter.
REN C:X.TXT Y.TXT -de file X.TXTopde C-drive krijgt de naam Y.TXT.
REN *.BRF *.??I

-alle files opde current-directory met de extensie
.BRFkrijgen deextensie .BRI.

8.5. COMP

Het commando COMP (COMPare)vergelijkt twee filesengeeft aan of deze
wel ofniet gelijk zijn.Dit commando kangebruiktwordenom een copy
opdracht te controleren.
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Hetgebruikvanwild-cards Istoegestaan.
*•*

COMPparameterparameter

***

COMPA:*.TXTC:».BRF-allefiles«etdeextensie .TXTvandeA-drive
wordenvergelekenaetdefiles«etdezelfde
naamendeextensie .BRFopdeC-drive.
COMPA:*.BRFC:

-allefilesmetdeextensie .BRFvandeA-drive
wordenvergelekenmetdefilesmetdezelfde
naamenextensieopdeC-drive.

8.6. SORT

HetcommandoSORTsorteertderecordsvaneenfileopASCII-volgorde
oftegenovergesteldeASCII-volgordevanafeenopgegevenpositie.
***

SORT [<parameter][>parameter][/R][/+n]

•**

Wanneergeen<inputof>outputopgegevenwordtverwachtSORTdathet
beeldscherm deinputofoutput is.
/R

-inplaatsvanopASCII-volgordewordtgesorteerd
integenovergesteldevolgorde;(/Reverse).

/+n

-ngeeftdepositieaanwaarvanafmoetworden
gesorteerddefault isditpositie1.

80RT<A.DAT>A.SOR-defileA.DATwordtgesorteerd inASCII-volgorde
vanafpositie1endegesorteerdegegevenskomen
indefileA.SOR.
HetcommandoSORTwordtookvaakgebruiktalsuitbreidingvaneencommando:
DIR)SORT-erverschijnteenvanafdeeerstepositiegesorteerde
directory-listing ophetscherm.

8.7.ATTRIB
HetcommandoATTRIB (ATTRIBute)geeftdemogelijkheideenread-only
protectieaaneenfiletegevenofvaneenfileteverwijderen.
***

ATTRIB [+R][-R]parameter

•**
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Het gebruikvanwild-cards is toegestaan.
ATTRIB +RTEKST.TXT -de fileTEKST.TXT heeftnu een read-only protectie.
ATTRIB -RTEKST.TXT -de read-only protectie isvan de file TEKST.TXT
verwijderd.

8.8. EDIT

Met het commando EDIT kunnen filesworden aangemaakt of gewijzigd.
*•*

EDIT[/B][/T][/R] parameter

EDITTEKST.TXT

***

-de file TEKST.TXTwordt aangemaakt.Wanneer deze
file reeds bestond wordtde file inde editor
geladen.

EDIT/BTEKST.TXT -»et deze switch wordt ertevens een backup var.de
file gemaakt op dezelfdedirectory enmet dezelfde
naam, dochmet deextensie .BAK; (/Backup).
EDIT/TTEKST.TXT -na deverwerking zullen,om opslagruimte te besparenwaar mogelijk groepenspaties vervangen worden
door TAB-karakters; (/Tab).
EDIT/R TEKST.TXT -de file isnu als read-only Inde editor geladen en
kan dus niet gewijzigd worden. (/Read-only).

Wanneer een file nogniet bestaat zal EDITmet devraag: "OKto
Create?" verschijnen,waarna "Y" Ingetoetstdient teworden om de file
aan temaken.Deeditor dient teworden verlatenmet "SHIFT-F5"
Voor informatie omtrent functietoetsen en dergelijke wordt verwezen
naar deMS-DOS User-Guide.
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9.DISKETTES
Decommando'sFORMAT,LABEL,VOL,DISKCOPY,BACKUP,RESTORE.

9.1. FORMAT

HetcommandoFORMATfornateerteendisketteofeenharddisk.
Iederedisketteofharddiskmoeteenmaalgeformateerdwordenvoordat
hijgebruiktkanworden.
Bijhetformaterengaatalleinformatieopdedisketteofharddisk
verloren.Omdatdeharddiskmeestalreedsgeformateerdwordtgeleverd
wordthiernietverderopingegaan.
•••

FORMAT [drive:][/S]t/V]t/4]

FORMATA:

••*

-disketteindriveAwordtgeformateerd.

FORMATA:/S-nahetformaterenwordendesysteemfilesnaardediskettegecopieerdzodatdediskettebootableis;
(/System).
FORMATA:/V-nahetformaterenkandirecteenlabelwordenmeegegeven; (/Volume).
FORMATA:/4-formateert48tpidiskettesineenHighCapacitydrive
opdezewijzegeformateerdedisketteskunnennietgoed
IneenNormalCapacitydrivewordengebruikt.
HetcommandoFORMATkentmeerswitchesdochdezezullenzelden
gebruiktworden (zieMS-DOSUserGuide).
Voorbeeldvanhetformaterenvaneendiskettemethetgevenvanhet
label 'schijfjel'aandediskette:
C:>FORMATA:/S/V/4
InsertnewdiskettefordriveA:
andstrikeENTERwhenready_
Head:1 Cylinder:79
Formatcomplete
Systemtransferred
Volumelabel (11characters,ENTERfornone)?_schijfjel
362496bytestotaldiskspace
71680bytesusedbysystem
290816bytesavailableondisk
Formatanother (Y/N)?_N
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9.2.LABEL

MethetcommandoLABELkanaaneendisketteofharddiskeenlabel
wordengegeven.
Hetlabelnagbestaanuit11karaktersinclusiefspaties.
••*

LABEL [drive:][label]

•**

LABELC:harddisk-deC-drivekrijgthetlabel:harddisk.
Voorbeeld:
C:>LABEL
VolumeindriveChasnolabel
Volumelabel (11characters,ENTERfornone)?_harddisk

9.3.VOL
HetcommandoVOL (VOLume)laathetlabelvandedisketteindegespecificeerdedriveofdeharddiskzien
***

VOL[drive:]

***

Voorbeeld:
C:>VOLC:
VolumeindriveCisHARDDISK

9.4. DISKCOPY
HetcommandoDISKCOPYcopieerteengehelediskettenaareenandere
diskette.DISKCOPYkopieertzowelhetlabelalsdehiddenfiles.
***

DISKCOPY[source-drive][target-drive]

***

DISKCOPYA:B:-kopieertdegeheledisketteindeA-drivenaarde
disketteindeB-drive.
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Ondat dePCwellicht slechtsIsuitgerustmeteenenkelediskettedrive lijkthetnietMogelijkdiskettestekopieëren.Ditprobleemis
optelossendooreendenkbeeldigediskette-driveBtegebruiken.Men
kopieertdannaardeB-drive,ondatdezenietaanwezigiszalde
informatienaarhetgeheugenwordengekopieerd.Alsditgeheugenvol
raaktvraagthetsysteemdedestination-diskette indeA-drivete
plaatsen,waarnadeinformatievanuithetgeheugennaardeA-drive
wordtgekopieerd.Vervolgenskandesource-disketteweerindeAdrive.DezehandelingenzulleneenaantalmalenwordenherhaaldvoordateendiskettevolledigIsgekopieerd.
Voorbeeld:
C:>DISKCOPYA:B:
Insertsourcediskette indriveA:
Strikeanykeywhenready_
Copying80tracks
2side(s),15sectorspertrack
InsertdestinationdisketteindriveA:
Strikeanykeywhenready_
Insertsourcediskette indriveA:
Strikeanykeywhenready_
Insertdestinationdiskette indriveA:
Strikeanykeywhenready_
Copyanotherdisk (Y/N)_N

9.5. BACKUP

HetcommandoBACKUPmaaktcopieënvanfilesmeteenverwijzingnaarde
directorywaardefilevanafkomstigis.
Informatieopdedisketteintarget-drive (dedrivewaarnaardebackup
wordtweggeschreven)wordtuitgewist.
Veelalzullenvoordebackupverschillendediskettesnodigzijn.Deze
diskettesmoetendangenummerd worden.Hetisdusraadzaamenkele
geformateerdediskettesbijdehandtehebben.
Hetgebruikvanwild-cards istoegestaan.
*BACKUPsource-drive:[parameter]target-drive:[/S][/M][/A][/D:date] *
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BACKUP C:A:

een backup van alle fliesvan de currentdirectory vande C-drive wordt geaaakt opde
A-drive.

BACKUP C:\*.SYS A:

alleen van de filesaet de extensie .SYSop
de root-directory van de C-drive wordt een
backup geaaakt opdeA-drive.

BACKUP C:A:/S

van alle files indecurrent-directory en
alle sub-directories van de current-directory wordt een backup geaaakt; (/Sub).

BACKUP C:A:/M

alleen van de files die nade laatse backup
zijn aangeaaakt wordt van de current-directory van deC-drive een backupgeaaakt op
deA-drive; (/Modify).

BACKUP C:A:/D:17-07-87-

Alleen vande filesdie na 17juli 1987zijn
aangeaaakt ofgewijzigd wordt van de
current-directory van de C-drive een backup
geaaakt opdeA-drive. (/Date).

Voorbeeld:
C:>BACKUP C:A:/S/M
Insert backup diskette 01 IndriveA:
WARNING tFiles inthe target drive
A:\ root directory will be erased
Strike akey when ready _
***Backing up files to driveA: ***
Diskette Number: 01
C:\BESTAND1.DAT
C:\BESTAND2.DAT
C:\F0R\PR0GRAM1.EXE
C:\F0R\PR0GRAM2.EXE
...etc...
Insert backup diskette 02 indrive A:
WARNING !Files in the target drive
A:\ root directory will be erased
Strike akey when ready_
•»•Cw^ •* •

9.6. R E S T O R E

Het coaaandoRESTORE kopieert filesvaneen diskette die zijn aangeaaakt aet het coaaando BACKUP.
•**

RESTORE source-drive:[target-drive][paraaeter][/S][/P]

****
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Netde/SswitchplaatshetcommandoRESTOREdefilesterugopde
target-dive indedirectorywaarvanuiteenbackupvandefilesis
gemaakt.DaarMS-DOSgeenfile-versienummerskentishetdusmogelijk
datRESTOREeenfileoverschrijftmeteenoudeversie,deoorspronkelijkefilegaatdanverloren.Ditkanvoorkomenwordenmetdeswitch
/P.
Hetgebruikvanwild-cards istoegestaan.

RESTOREA:C:

-allefilesvandeseriebackup-diskettesdiewaren
verkregenvanuitdecurrent-directorywordengekopieeerd indecurrent-directory.

RESTOREA:C:/S-allefilesvandeseriebackup-diskettesworden
gekopieeerd opharddiskindezelfdedirectorystruktuur; (/Subdirectories).
RESTOREA:C:/P-Wanneerfilesnadebackupzijnveranderdwordt
eerstgevraagdofdefilemoetwordengekopieeerd;
(/Prompt).
Voorbeeld:
C:>RESTOREA:C:/S/P
Insertbackupdiskette01indriveA:
Strikeanykeywhenready_
***Fileswerebackedup17July1987**«
***RestoringfilesfromdriveA:***
Diskette:01
C:\BESTAND1.DAT
Warning! Thefileabovewaschanged
afterItwasbackedup
Replacethefile (Y/N)?JJ
C:\BESTAND2.DAT
C:\F0R\PR0GRAM1.EXE
C:\F0R\PR0GRAM2.EXE
Insertbackupdiskette02indriveA:
Strikeakeywhenready_
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10.DETAPEUNIT
Decommando'sTPORMAT,FIP,IMAGE.
WanneerdePCisuitgerust«eteenstreamingtape-unit,kanbet«erken
•etdetape-unitkangeheelmenu-gestuurdgebeuren.
Hierwordtvolstaanneteenbeschrijvingvande«eestvoorkomendehandelingengegeven (zieMS-DOSUserGuide).

10.1. TFORMAT
HetcommandoTFORMAT (TapeFORMAT)zethetprogrammaTFORMAT inMerkingdatzorgdraagtvoorhetformaterenvaneentape.
Iederetapemoeteenmaalgeformateerdwordenvoordathijgebruiktkan
worden.Bijhetformaterengaatalleinformatieopdetapeverloren.
(Voorhetformaterenkandevolgendeprocedurewordengevolgd
)
(Dezewordtstapsgewijsdoorlopen
(Deheleprocedureneemtvrijveeltijdinbeslag,ongeveer20min.)

1.
2.

C:>TF0RMAT
TapeFormatProgramJun261985OlivettiPersonalComputer
TFORMATMenu
1.Startservowriteandexit
2.Servowriteandwaitforcompletion
3.Servowriteandthenformatcartridge
4.Formatcartrigdeonly
5.Displaycartridgeformatparameters
6.Reverifyaformattedcartridge
7.Entervolumename
8.Exitprogram

Entermenuselection [ ]:_
Alleenindiendetapenietservowrittenis
kiestmenvooreenvandeServowritemogelijkheden
nr.1*gedurendedeservowritekanhetsysteemgebruiktworden,
ermoetdaarnaechternoggeformateerdworden.
nr.2«gedurendedeservowriteverschijnenmededelingenoverde
servowrite,
ermoetdaarnaechternoggeformateerdworden,
nr.3>nadeservowritewordterdirectgeformateerd.
Isdetapewelservowrittendankiestmenvoornummer4

)
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(kiesvoormogelijkheid 4)
Selection4:Insertaservowrittencartridge.
Continue (Y/N)? [Y]:Y
Checkingtapestatus...
Retensionlngtape...
Formatting....
track0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Verifying....
track0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Writingandverifyingtapeparameters...
Format completed.
1badblock(s)found.
21,561,344bytesavailablefordataonthistape.
pressanykeytocontinue_

4.

(HetTFORMATMenuverschijntweerophetscherm)
(kiesnuvoormogelijkheid:7

)

Selection7:Insertaformattedcartridge.
Continue (Y/N)? [Y]:Y
Volumename:_TAPE1
Writingandverifyingtapeparameters...
pressanykeytocontinue_
5.

(hetTFORMATMenuverschijnt«eerophetscherm)
(kiesnuvoormogelijkheid:8

)

10.2.FIP
HetcommandoFIPzethetprogrammaFIPinwerkingdatzorgdraagtvoor
hetcopieerenvanfilesnaartapeofvantape.
AlsvoorbeeldzullenmetbehulpvanFIPenkelefilesnaartape
geschrevenworden:
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Voorbeeld:
1.

C:>FIP

2.
FileInterch.Program Jun261986OlivettiPersonalComputer
FIPMenu
1.Backupailfilesbydateandtime
2.Backupailfileswithaspecificdate
3.Backupall"modified"files.
4.Backupselectedfiles
5.Backupdirectories

6.Restoreanentiresaveset
7.Restoredirectories
8.Restoreselectedfiles

9.Listsavesetsoncurrentcartridge
10.SetcartridgestatustoUNUSED
11.EnterFIPcommand structure
12.Exitprogram
Entermenuselection [ ]:_
3.

(kiesvoormogelijkheid:

4)

Readingtapeparameters.
TapeUNUSED

Volume:TAPE1

0.37 %ofthetapehasbeenused
21,544,960bytesavailableforbackup
Enterfilename:_*.BAT
File(s)indirectory [\]:\
Entersavesetname [*.BAT]:_*BAT.SAV
Savesetname:*BAT.SAV
AUTOEXEC.BAT

1026bytes'

1file(s)backedup
Verifyingdata...
Verifycompletedandsavesetclosed
Writingandverifytapeparameters...
SUCCESSFULBACKUP
pressanykeytocontinue_

4.

(hetFIPMenuverschijntweerophetscherm)
(kiesnuvoormogelijkheid 12
)
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VandeoverigeMogelijkhedenvanhetFIPMenusprekendenummers 1tot
enmet9ennummer 12voorzich.
Bijkeuze10wordtdetapegeheel schoongeveegdenisdusalleinformatieverdwenen.
Keuze11geeftdemogelijkheid deFIPcommando's tegebruikenwaarmee
zonderhetmenudebackupenrestoreopdrachtenkunnenwordengegeven.
Netdezecommando's zijnermeermogelijkhedendanmethetmenugestuurdedeelvanFIP (zieMS-DOSUserGuide).

10.3. IMAGE
Het commando IMAGEzethetprogramma IMAGE inwerkingdatzorgdraagt
voorhetmakenvaneenvolledige ImageBackupofeenvolledigeImage
Restore.
Hetprogramma IMAGE isvrijsimpel.Menheeftslechtsdekeuzeuithet
•akenvaneenimagebackupofhetmakenvaneenimagerestoreImage
wilzeggendegeheleinhoudvandeharddisk.
PASOP !menkanslechtseenimagebackuppertapekwijt,elkimage
backupoverschrijft dedataopdetape.
Imagerestoreoverschrijft alledataopdeharddisk.
ImageIsdusalleentegebruikenvooreenvolledigebackup
ofeenvolledigerestore.
voorbeeld:
1.

C:> IMAGE
ImageBackupProgramJun261985OlivettiPersonal Computer
IMAGEMenu
1.Imagebackuptotape
2.Imagerestorefromtape
3.Endimage
Entermenuselection [ ] : _

Nevolstaanmethetgevenvanhet IMAGEMenu.
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1 1 . GEBRUIK VAN EEN POORT

De commando's NODE CON, NODE LPT, PRINT.

1 1 . 1 . NODE CON

HetcommandoNODECONdefinieertdesetupvandeRS-232-Cpoortofde
current-looppoort.
LETOP!
Ditcommandomoetaltijdgegevenwordenvoordatmendepoortkan
gebruiken.
•**

NODECONn:baud[,parity][.databits][.stopbits]

n

•**

-nheeftdewaarde1of2
1-deRS-232-Cpoort
2•decurrentlooppoort (wanneerdezeaanwezig
is!)

baud

-geeftdebaudrateaan.Baudmoeteenvandevolgendewaardenhebben:110,150,300,600,1200,
2400,4800,9600.
hetgevenvandeeerstetweecijfersisvoldoende

parity

-parityheefteenvandevolgendewaarden
E
0
N

even
odd
none
default isE(even)
databits

geefthetaantaldatabitsaan:
dewaardeis:7of8
default is7

stopbits

geefthetaantalstopbitsaan:
dewaarde is:1of2
defaultbij110baudis2
defaultbijoverigeis1

NODEC0M1:48,N,8,1-deRS-232-Cpoortkrijgtdevolgendesetup
baud
«4800
parity -None
databits-8
stopbits«1

NOTA/1841

31

11.2.MODE LPT
HetccmnandoMODELPTkentverschillendebetekenissen:
1.hetdefinieertdeprint-operatieendetegebruikenprinter;
2.hetdefinieertdetegebruikenpoort.
ad.l
***

MODELPT#:[char][.spacing]

•**

Ditcommando isnietnoodzakelijkvoorhetuitprintenvanfiles,«aar
geeftdeMogelijkheidverschillendeprinterstedefiniëren,hetaantal
tekensperregelofderegelafstand.
#

-geefthetnummervandeprinteraan;

char

-geefthetaantaltekensperregelaan;

spacing-geefthetaantalregelsperinchaan,ditIs6of8.

MODELPT1:80,6-deprinteroutputvoorprinter 1(LPT1)heeftmaximaal80tekensperregelen6regelsperinch.
ad.2
•**

MODELPT*:-C0Mn

**•

Ditcommandozendtdeoutputnaareenanderepoortdandestandaard
printerpoort.MethetcommandoMODECOMdientdezepoorteersttewordengedefinieerd.
MODELPT1:-C0M1-deprinteroutputvoorprinter1(LPT1)wordt
gestuurd naardeRS-232-Cpoort.

11.3. PRINT
HetcommandoPRINTkenttweebetekenissen.
1.het latenuitprintenvaneenfile;
2.hetbeherenvandeprintqueue.
ad.l
•**

PRINTparameter

***

PRINTTEKST.TXT-defileTEKST.TXTwordtnaardeprintqueuegestuurd
engeprint.
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ad.2
••*

PRINT/T

PRINT [parameter][/T][/C][/P]

***

-alle filesworden uit deprintqueue verwijderd;
(/Terninate).

PRINT TEKST.TXT/C -de fileTEKST.TXT wordt uit de printqueue verwijderd; (/Cancel).
PRINT FILE.DAT/P -de file FILE.DATdie inde printqueue staat wordt
geprint. (/Print).

Het print commando kent meer switches, zie hiervoor deMS-DOS User
Guide.
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12.BATCHFILES

MetbehulpvaneenbatchfileIshetaogelijkverschillende commando's
achtereenvolgend uittelatenvoeren.
BatchfileswordenderhalvegebruiktonhetaantalIntetoetsencomaando'stebeperkenenzodoendeMogelijkefoutentevoorkomen.De
batchfileheeftaltijddeextensie .BATenwordt inwerkinggezetdoor
zijnnaam intetoetsengevolgddooreenreturn.
NaastdebesprokenMS-DOScommando'skunneninbatchfilesspecifieke
commando'swordengebruikt,ziehlevoorMS-DOSUserGuide.
Drieveelgebruiktebatchcommando'szijn:
ECHOOFF-erwordengeencommando'smeerophetschermgetoond;
ECHO

-detekstachterditcommandoverschijntophetscherm;

PAUSE

-debatchfilestopttotdatdegebruikereentoetsIndrukt.
Eenmeldinghiervoorverschijntophetscherm.

Eenvoorbeeld isdefile:VAX.BAT
ECHOOFF
MODECOMl:48.N,8,l
ECHO***VERBINDTDEPCVIAEENRS232POORTMETDEVAX***
PAUSE
C:\BIN\KERMIT

DezebatchfiledefinieertdeRS232poort,geefteenmeldingomdePC
vladiepoortmetdeVAXteverbinden,pauseerttotdatdegebruiker
eentoetsIndruktenstarthetprogrammaKERMIT, (eencommunicatie
programma).
DeAUTOEXEC.BATfileiseenbijzonderebatchfile.Dezefilewordt
lederekeerdatdePCwordtopgestartautomatisch inwerkinggezet.
Daarom staanindezefilediversecommando's omhetsysteemnaarwens
telatenwerken:commando's diedusaltijduitgevoerddienenteworden
encommando'sdiedegebruikeraltijduitgevoerdwilhebben.
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Eenvoorbeeld van de file: AUTOEXEC.BAT
ECHO OFF
CLS
PATH C:\;C:\BIN;C:\BAT;C:\LOTUS
PROMPT $P$G
ATTRIB +R C:\BIN\*.*
ATTRIB +R C:\BAT\*.*
ATTRIB +R C:\LOTUS\*.*
ECHO « i t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ECHO
HOI,
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO
Als u stopt aet werken geeft uhet commando: SHIP
ECHO
voordat uhet systeem uitschakelt.
ECHO
ECHO
ECHO
ECHO » « » f t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
VER
VOL

DezeAUTOEXEC.BAT file zorgt er achtereenvolgens voor dat:
- er geen commando's meer op het scherm verschijnen;
- het scherm schoongeveegd wordt;
- het path gedefinieerd wordt;
- het promptteken de current-directory aangeeft gevolgd door een >;
- alle files inde \BIN, \BAT en \LOTUS directory het read only kenmerk krijgen;
- demelding over het gebruik van het commando SHIPophet scherm verschijnt;
- het MS-DOS versienummer ophet scherm verschijnt;
- het label van dedefault-drive op het scherm verschijnt.
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