
Інженерні розрахунки на ПЕОМ: навч. посіб. / Д.Е. Сідоров, І.О. Казак  – К.: 

НТУУ «КПІ», 2015. – 185 с. 

 

Кожна операційна система має відмінності як за призначенням, так й за 

синтаксисом команд, але системи корпорації Microsoft мають сумісний синтаксис 

команд. В ДОС розрізняють внутрішні та зовнішні команди. 

Внутрішні команди розпізнаються, інтерпретуються і виконуються 

інтерпретатором команд, який вбудований в операційну систему. 

Зовнішньою командою називають абсолютно любий файл, який 

виконується (з розширенням *.exe або *.com). 

Приклади внутрішніх команд: copy, md, ver, del, set, type та ін. 

Приклади зовнішніх команд: fdisk (файл fdisk.exe), format (файл format.exe) , 

mouse (файл mouse.exe) та ін. 

Команди ОС можна запускати з консолі або з командної строки. Для 

автоматизації роботи можна складати пакетні командні файли, які містять багато 

команд ОС. Пакетний командний файл носить розширення *.ВАТ (або * .CMD) та 

не є файлом, що виконується. Такі команди ОС у пакетному командному файлі 

інтерпретуються командним інтерпретатором послідовно, згідно до їх 

розташування у файлі, зліва направо, зверху до низу. 

Короткий перелік команд ОС, які можуть бути використані, можна 

отримати за допомогою консольної команди HELP. 

Деякі команди ДОС: 

- cmd або command (cmd.exe або command.com) – запуск інтерпретатора 

(створити консоль); 

- ver – версія операційної системи; 

- vol – параметри диска (vol С: – інформація щодо диску С про мітки та 

серійний номер); 

- dіr – файловий склад папки (dіr D:  – список файлів, каталогів у 

кореневому каталозі диску D); 

- type –виведення змісту текстового файлу на екран (консоль); 

- md або mkdir – (make directory) створення директорії; 

- сd – (change directory) зміна активного каталогу;  

- cls – очистка екрану; 
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- copy – копіювання файлів (copy m.txt m1.txt – копіювання файлу m.txt в 

файл m1.txt; copy m1.txt+m2.txt m.txt – копіювання файлів m1.txt і m2.txt в файл 

m.txt); 

- del – видалення файлів; 

- exit – закриття консолі. 

Використовуються маски: * – всі символи, ? – один будь-який символ (del * 

.txt – видалення всіх файлів з розширенням txt, del * .*– видалення всіх файлів з 

любим розширенням). 

Перенаправлення потоку: > – вхідного (ввід); < – вихідного (вивід); >> – 

перенаправлення з додаванням. 

Наприклад: vol D: >> disk.txt 

Результат: перенаправлення інформації, яку видає команда vol про мітки та 

серійні номери диска D, не на консоль, а в файл disk.txt. 

Коротку довідку про будь-яку команду ДОС можна отримати за допомогою 

параметру /?. 

Наприклад, введемо до командної строки: TYPE /? 

Результат:    Виведення на екран змісту текстових файлів. 

TYPE [диск:][шлях] ім’я_файлу 

Для роботи з основними командами ДОС зручно використовувати файлові 

менеджери, наприклад, FAR (NC, VC та інші). Для роботи з оболонкою FAR та 

подібними до неї використовують функціональні клавіши та комбінацій клавіш: 

F1- допомога (HELP); 

F2 – меню користувача; 

F3 – перегляд файлу; 

F4 – редагування файлу; 

F5 – копіювання файлів; 

F6 – перейменування або переміщення файлів; 

F7 – створення папки; 

F8 – видалення файлів (папок); 

F9 – меню, яке випадає зверху донизу; 
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F10 – вихід; 

Shift+F4 – створення файлу; 

TAB – зміна панелей ліву на праву і навпаки; 

ALT+F1 – виклик списку дисків на лівій панелі; 

ALT+F2 – виклик списку дисків на правій панелі; 

CTRL+О – убрати/ відобразити обидві панелі; 

CTRL+F1 – убрати ліву панель; 

CTRL+F2- убрати праву панель; 

CTRL+U – зміна лівої панелі на праву; 

CTRL+ENTER – вставка назви вказаного файлу у командну строку; 

CTRL+A – виділити написане у файлі; 

CTRL+С – копіювати до буферу обміну; 

CTRL+V – вставити виділений текст у новий файл. 

 

 


