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28- الأمر: SYS وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته: 
1- نسخ ملفات نظام التشغيل MS-DOS إلي أسطوانة ما. 
2- نسخ ملف COMMAND.COM إلي أسطوانة ما. 

29-الأمر: DISKCOMP وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته المقارنة بين اسطوانتين متطابقتين . 
ملاحظة: هذا الأمر لا ينفع التعامل به مع أقراص صلبة على الإطلاق. 

30-الأمر: SCANDISK وهو من الأوامر الخارجية ويستخدم لاكتشاف إي أجزاء تالفة على القرص . 

31-الأمر: FDISK وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته تهيئة وإعداد القرص الصلب للتعامل مع نظام التشغيل DOS. 

32-الأمر: TREE وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته عرض أسماء الفهارس المكونة لشجرة الفهارس وكذلك عرض مساراتها. 

33-الأمر: MOVE وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته نقل ملف أو أكثر أو فهرس فرعي من مكان لآخر. 

34-الأمر: DELTREE وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته حذف فهرس فرعي بما يحتويه حتى لو كان بداخله ملفات. 

35-الأمر: UNDELETE وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته استعادة الملفات الممحاة بواسطة الأمر DEL. 
ملاحظات هامة: 
1-عندما يتم حذف ملف بالأمر DEL فإن نظام التشغيل DOS يقوم بتغيير الحرف الأول من هذا الملف وتحويله إلي علامة استفهام ؟. 
2-يمكن استرجاع ملف قبل تخزين إي ملف آخر جديد على الملف السابق. 

36-الأمر: ATTRIB وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته يعرض ويتحكم في صفحات الملف وذلك بتغيير خصائصه كجعله مثلاً ملف خفي أو ملف نظام أو قابل للقراءة فقط أو غير ذلك. 

37-الأمر: PRINT وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته طباعة الملفات النصية فقط. 

38-الأمر: XCOPY وهو من الأوامر الخارجية ووظيفته نسخ مجموعة من الملفات أو الفهارس . 

39-الأمر: EDIT وهو من الأوامر الخارجية وهو عبارة عن محرر نصوص تابع لنظام التشغيل DOS والذي من خلاله تتمكن من كتابة وتعديل الملفات. 
-ملاحظات هامة: 
يعالج هذا الأمر جميع عيوب الأمر COPY CON حيث أنه باستخدامه يمكن عمل الآتي: 
1-فتح ملف سبق حفظه والتعديل فيه. 
2-التحرك داخل الملف يميناً ويساراً ولأعلى ولأسفل . 
3-يتم حفظ الملف باستخدام Alt+F ثم نختار أمر Save ثم كتابة أسم الملف. 
-يتم الخروج من الأمر باستخدام Alt+F ثم نختار أمر Exit. 
-لكي يعمل الأمر EDIT لابد من وجود ملف QBASIC.EXE.
عمله 
الأمر 

DIR 
استعراض للدايروكتوري 
DIR 

CLS 
إبقاء شاشة الدوس خالية من الأوامر 
CLS 

RD 
حذف مجلد 
RD 

MD 
إنشاء مجلد 
MD 

DATE 
تعديل التاريخ 
DATE 

TIME 
تعديل الوقت 
TIME 

LABLE 
عرض وتعديل اسم الدرايف 
LABLE 

VOL 
عرض اسم الدرايف 
VOL 

VER 
لمعرفة أي اصدراة من الدوس تعمل بها 
VER 

FORMAT C: أو غيره 
حذف أي شئ يكون على الدرايف الواحد 
FORMAT 

TYPE اسم الملف 
عرض الملفات النصية فقط 
TYPE 

DEL اسم الملف 
حذف ملف معين 
DEL 

REN اسم الملف 
إعادة تسمية ملف معين 
REN 

COPY مسار الملف أو المجلد 
نسخ مجلد معين أو ملف محدد 
COPY 

PROMPT 
تغيير شكل المؤشر 
PROMPT 

XCOPY 
نسخ مجلد يحتوي على مجلدات فرعية بداخله 
XCOPY 

DEFRAG 
إلغاء تجزئة القرص 
DEFRAG 

SCANDISK 
عمل فحص للهارديسك 
SCANDISK 

SYS 
نقل ملفات النظام إلى القرص المرن 
SYS 

UNDELET 
استرجاع ملف حذفته من جهازك أو حتى من سلة المحذوفات لكن يشترط أن لا يمر أكثر من أسبوع كحد أقصى على مدة الحذف 
UNDELET 

FIND اسم الملف أو المجلد 
بحث 
FIND 

DOSKEY 
لعمل حفظ للأوامر التي استعملتها 
DOSKEY 

MASV 
فاحص للفيروسات 
MSAV 

MSBACKUP 
لعمل نسخة احتياطية للجهاز 
MSBACKUP 

MEM 
عرض بيان عن الذاكرة رام 
MEM 

CHKDSK 
فحص الهارديسك 
CHKDSK 

DISKCOP 
للمقارنة بين ديسكات ذات حجم متساوي 
DISKCOP 

TREE 
عرض كل ما يحتويه الدرايف الواحد 
TREE 

CD 
للانتقال من مجلد إلى آخر 
CD 
نبدأ في هذا الدرس الحديث عن أوامر الدوس ... 
حيث أن الدوس مهمته الأساسية التعامل مع الأقراص .. فا ينبغي أن نتتابع الأوامر بشئ من الترتيب .. 
أول أمر يصادفنا هو أمر تهيئة القرص ( format ) وهذا الأمر من الأهمية والخطورة مما يجعلنا نتحدث عنه بإسهاب وتمعن .. .. إن الفورمات تعنى تقسيم القرص إلى مسارات tracks وقطاعات sector حتى يمكن تسكين الملفات بنظام وحتى يمكن لنظام التشغيل ترتيب الملفات والبحث عنها بسهولة ويسمى القطاع الأول من القرص boot أي المدخل أو البوابة وإذا أصاب هذا القطاع تلف .. لا يعمل القرص نهائياً .. وجدير بالذكر أن نظام التشغيل يتعامل مع أقسام الهارد ديسك على أنها أقراص كلُُ على حده .. أي أن كل قسم من الهارد يعتبر قرص منفصل بذاته ... 
وأمر الفورمات يُكتب أمام علامة المحث prompt كأي أمر أخر .. ولكن يمكن كتابة بعض الشروط التي نريد للدوس أن ينفذها مع هذا الأمر ... فإذا كتبنا format فقط .. فإن الدوس سيقوم بعملية تهيئة للقرص مع الفحص ... وفى السطور التالية سنورد بعض هذه الشروط ووظائفها ... 
format/s أي عمل تهيئة مع تحميل ملفات النظام على القرص 
format/v تسمية القرص بعد التهيئة 
format/q أي تهيئة سريعة بدون فحص القرص 
format/u أي تهيئة بدون شروط 
ويجب التأكد قبل عملية الفورمات من خلو القرص من البيانات والملفات الهامة .. 


وهنا يأتي دور تحميل النظام على الجهاز ... وبما أننا نتحدث عن الدوس فلا حاجة لنا لتحميله منفرداً .. فإنه يأتي مع الويندوز .. ويمكن الوصول إليه عن طريق قرص النظام ( start up ) ... 
وأخيراً وصلنا للأمر بحث dir وإذا كنا نقصد بالأمر dir البحث فإن معنى الكلمة حرفياً هي directory أي الفهرس أو المجلد .. 
والأمر dir يعنى ببساطة شديدة ( عرض الملفات في الفهرس المقصود ) .. وسأشرح لكم صيغة الأمر ومساره بإيجاز .. 
إن القسم C مثلاً يعتبر فهرس ومجلد الويندوز أيضاً هو فهرس وأي مجلد يحتوى على مجموعة من الملفات هو في الواقع فهرس ... 
إذن نحن نريد أن نعرف ما بداخل قسم ال C من ملفات ومجلدات ... 
علينا بكتابة الأمر التالي c:dir .. أما إذا كنا أمام علامة محث أخرى غير الC ... الD مثلاً .. فيكون الأمر كالتالي d:dir c: ... أي أننا نكتب الأمر ثم نكتب له مساره ( الفهرس الذي يجب أن يعرض ملفاته ) .. وإذا كنا نريد عرض الملفات الموجودة في مجلد الويندوز .. فيكون الأمر هكذا c:dir c:وإذا كنا نريد عرض الملفات داخل مجلد السيستم الموجود داخل مجلد الويندوز فنكتب الأمر c:dir c:وهكذا .. 
وهنا نحن نعرض الملفات داخل الفهرس بدون شروط أي نعرض كل ما بداخل الفهرس .. 
إذن ماذا يحدث عندما نكتب الأمر هكذا c:dir c:/*.exe .. إن هذا الأمر يعنى ببساطة أن يتم عرض جميع الملفات التنفيذية داخل مجلد الويندوز .. 

هذه مقدمة عن أوامر الدوس .... 
يمكن أن نعتبر الدوس مثل الخادم النشيط الذي ينفذ أوامرك بدون نقاش وبسرعة ... ولكنه خادم لا يفهم إلا الأوامر الموجودة في ذاكرته .. أي أنك لو أعطيته أمراً جديداً لا ينفذه طالما هو غير موجود في الذاكرة .... 
وأوامر الدوس منطقية أي تتبع التسلسل المنطقي للأمر .. فعندما نريد إصدار أمراً للدوس يجب أن نكتبه بالتسلسل المنطقي الصحيح حتى ينفذه بدون تردد .. والدوس نظام طيب وإبن حلال ويخاف عليك خصوصاً في الأوامر الخطيرة مثل الفورمات والحذف والتقسيم وما شابه .. فإنه يعطيك رسائل للتحذير والتأكيد حتى لا تقوم بعمل بنوع الخطأ ... 

ولنبدأ في العمل .. 
ماذا نريد الآن ؟ ...... نحن نريد الشاشة خالية من الأوامر والسطور حتى يتسنى لنا العمل بحرية ...... إذن نحن نحتاج إلى الأمر ( CLS ) ومعناه (CLEAR SCREEN ) أي مسح الشاشة ... ويكفى أن نكتب هذا الأمر أمام علامة المحث ثم نضغط ENTER 
وعلامة المحث هي حرف الدرايف الموجود في أول السطر <:C ..... >
لقد قمنا بمسح الشاشة ونستطيع سؤال الدوس عن أي شئ مثل الإصدار .. فنحن نريد معرفة رقم الإصدار للدوس الموجود لدينا .. هل هو قديم أم حديث .. وهذا الأمر هو VER اختصار كلمة VERSION أي إصدار ... ويكتب هكذا C:> ver ويمكن بنفس الطريقة السؤال عن التاريخ والساعة .... 
أمر التاريخ : DATE 
أمر الوقت : TIME 

 

