PROMPT DOS DAN SPESIFIKASI FILE
Prompt Dos

C:\>_

Drive yang aktif

kursor yang aktif

Spesifikasi File
c:\Basica\Belajar>Latihan.doc
Namadrive

path/folder

namafile

ekstensi

Aturan Penulisan File
1. Nama file max. 8 char
2. Nama extensi max 3 char
3. Nama file & extensi dipisahkan oleh tanda titik ( . )
4. Berlaku untuk huruf besar & kecil
5. Tidak mengandung reserved words
Spesifikasi file global dapat menunjukkan beberapa file yaitu menggunakan:
a. Asterisk (*)
asterisk berarti satu karakter atau lebih terdapat dinama file atau
ekstensi, dimulai dengan posisi asterisk
bila hanya satu asterisk dipakai, maka asterisk ini menunjukan seluruh
nama file.
contoh :
*.Doc
Menunjukan semua file yang mempunyai ekstensi Doc dan panjangnya
bebas.
*.BAT
Artinya menunjukkan semua file yang berextention BAT
LATIHAN.*
Artinya menunjukkan semua file LATIHAN dengan extention apapun.
*.*
Artinya menunjukkan semua file.

b. Tanda Tanya
Dipakai dalam nama file (dan ekstensi) untuk mewakili satu buah karakter
contoh :
? ? B e ? ? ? ?.Boc
12345678
menunjukan semua file yang huruf ke-3 dan ke-4 nya ‘Be’ , mempunyai
ekstensi ‘Doc’ dan panjangnya 8 karakter.
Contoh :
??Be??.BAT
Menunjukkan semua file yang huruf ke-3 dan ke-4 nya adalah ”BE” dan
mempunyai extention .BAT
B??.EXE
Menunjukkan semua file yang terdiri dari 3 huruf dan huruf pertamanya
adalah B serta mempunya extention . EXE

PERINTAH INTERNAL DAN EKSTERNAL DOS
Didalam sistem operasi DOS, terdapat dua buah perintah yaitu perintah internal
dan perintah external.
1. Perintah Internal
Perintah Internal adalah perintah-perintah yang telah ada ketika memori
komputer sudah berisi sistem operasi.
Macam Perintah Internal :
DIR
Copy Ren Del
Rd
Ver
Cls
Date Md
Cd
Time
2. Perintah Eksternal
Perintah-perintah yang memerlukan suatu file untuk memproses perintah
tersebut.
File tersebut mempunyai ekstensi : 1. COM 2. EXE 3. BAT
Format
Tree
Deltree
Diskcopy
Xcopy
Label

PERINTAH INTERNAL DOS
Perintah DIR
Digunakan untuk melihat atau menampilkan isi suatu direktori.
Contoh B:\> Dir
Volume In Drive B is RITO
Directory of B:\
MASM EXE
8,424
04-09-99
5:00a
LINK EXE
65,777
07-07-99
1:49a
Nama Nama Ukuran
File
Ekstensi File

Tanggal
Buat

Jam
Buat

1. A:\>DIR/W (Enter)
Artinya : Melihat isi disk/drive A secara melebar.
2. A:\>DIR B:/P (Enter)
Artinya : Melihat isi disk/drive B secara perlayar.
3. A:\>DIR D*.* (Enter)
Artinya : Menampilkan semua isi disk/drive A yang berhuruf depan D,
panjang file bebas dan ekstensi bebas.
4. A:\>DIR B*.COM (Enter)
Artinya : Menampilkan isi disk/drive B semua yang berekstensi COM dan
panjang file bebas.
5. A:\>DIR ?O??????.* (Enter)
Artinya : Menampilkan semua isi disk/drive A yang berhuruf ke dua O,
panjang file 8 dan berekstensi bebas.

Perintah dir digunakan untuk melihat isi sebuah directory.
 /p : untuk menampilkan nama file per halaman(page).
 /w : untuk menampilkan nama file secara mendatar/melebar (wide).
 /a : menampilkan semua file terutama file yang dihidden dengan attribute+h
(Hidden).
 /o :untuk menampilkan file dalam bentuk terurut:
 n berdasarkan nama file (alphabet).
 e berdasarkan tipe file (extension).
 S berdasarkan ukuran dari kecil ke yang besar
 D berdasarkan tanggal dan waktu
 untuk mengembalikan instruksi.






/s : untuk menampilkan file dan root directory sampai sub-directory.
/b : untuk menampilkan file dan directory perbaris.
/l : untuk menampilkan file atau directory dalam bentuk huruf kecil.
/c : untuk menampilkan rasio pengkompresan.

Perintah COPY
Digunakan untuk Menyalin sebuah file atau beberapa file.
BU
COPY_[drive sumber]:\[nama file]_[drive tujuan]:
Contoh :
1. A:\>COPY B:MUSIC.COM
Artinya : Menyalin file MUSIC.COM dari disk/drive B ke disk/drive A.
2. A:\>COPY B:*.COM
Artinya : Menyalin semua yang berakhiran COM dari disk/drive B ke
disk/drive A dan panjang file bebas.
3. B:\>COPY BI*.* A:
Artinya : Menyalin semua file yang berhuruf depan BI, panjang file dan
ekstensinya bebas dari disk/drive B ke disk/drive A.
Perintah DEL
Digunakan untuk Menghapus sebuah file atau beberapa file.
Contoh :
1. A:\>DEL B:*.COM (Enter)
Artinya : Menghapus semua file yang berakhiran COM pada disk/drive B.
2. A:\>DEL B:*.* (Enter)
Artinya : Menghapus semua isi file yang ada di drive B.
Are you sure(Y/N) :
3. A:\>DEL B:D *.* (Enter)
Artinya : Menghapus semua file yang berhuruf depan D pada drive B dari
drive A.
Perintah REN
Digunakan untuk Mengubah nama file, dengan nama yang baru.
Contoh :
1. A:\> REN A: SOAL.123 UJI.123
Artinya : Mengubah nama file SOAL.123 di disk/drive A menjadi UJI.123.
2. A:\> REN CLOCK.COM JAM.COM

Artinya : Mengubah nama file CLOCK.COM pada di drive A menjadi
JAM.COM.
3. A:\> REN *.COM *.MOC
Artinya : Mengubah nama file yang berakhiran COM menjadi MOC.
4. C:\>ren KONGKURENSI1.pdf kongku.pdf
Perintah diatas berarti mengubah nama file dari KONGKURENSI1.pdf menjadi
kongku.pdf

Setelah di rename maka akan menghasilkan berikut ini :

Perintah VER
Digunakan untuk melihat versi DOS yang digunakan.
Contoh : C:\> ver

Perintah CLS
Perintah ini untuk membersihkan tampilan layar dari tampilan “perintah
sebelumnya”.
Contoh : D:\>CLS
Perintah DATE
Digunakan untuk melihat atau mengubah tanggal hari ini di komputer. 
Cara penulisan : date [dd-mm-yy]

Perintah TIME
Digunakan untuk melihat atau mengubah waktu saat ini di komputer.
Cara penulisan : time [hh:mm[:ss[,xx]]]

Perintah MD (Make Directory)
Perintah ini digunakan untuk membuat direktori baru.
Bentuk Umum  MD [nama directori]
Contoh : C:\>md data

Perintah CD (Change Directory)
Perintah ini digunakan untuk mengganti keaktifan suatu direktori.
Bentuk Umum  CD [nama directori]
Contoh : C:\>cd data

Perintah RD (Remove Directory)
Perintah ini digunakan untuk menghapus direktori.
Bentuk Umum  RD [nama directori]
Contoh : C:\>rd data
Syarat agar bisa menghapus sebuah directory adalah:
 Posisi penghapusan directory yang akan dihapus harus berada diluar dari
subdirektori tersebut. Prompt harus drive saja missal C:\> tidak boleh
C:\data>
 Direktori yang akan dihapus harus benar-benar kosong. Jika tidak kosong
gunakan instruksi del*.*
Kemudian Perintah RD Bisa digunakan.

Setelah di Remove, maka hasilnya :

PERINTAH EKSTERNAL DOS
Perintah FORMAT
Proses ini akan membentuk ruang penyimpanan data baru pada disket yang
diformat.
Contoh :
A:\> FORMAT B:/S/V
Insert new diskette for drive B:
And strike ENTER whwn ready
Formatting…. Format complete
System transferrend

Volume label(11 Character, ENTER for none)?
362496 bytes total disk space
62464 bytes used by system
30032 by available on disk
Format another[ y/n]?
Perintah TREE
Menampilkan struktur direktori aktif saat itu dalam bentuk pohon.

Perintah DELTREE
Kalau suatu direktory mempunyai subdirektori, penghapusan direktori menjadi
sangat kompleks bila menggunakan perintah DEL. Untuk mempermudah
penghapusan direktori berserta subdirektorinya, DOS menyediakan perintah
DELTREE.
Perintah DISKCOPY
Perintah untuk Menyalin seluruh isi disket.
Contoh :
1. DISKCOPY A: A:
Artinya : Menyalin disket sumber dari A ke A.
2. DISKCOPY A: B:
Artinya : Menyalin disket sumber dari A ke B.
3. DISKCOPY B: A:
Artinya : Menyalin disket sumber dari B ke A.

Perintah XCOPY
Perintah ini digunakan untuk menyalin sebuah direktori berserta subdirektori
yang ada didalamnya.
Contoh
Perintah menyalin direktori TUGAS berserta subdirektori pada drive C ke drive D.
C:\> XCOPY C: \TUGAS D:\TUGAS
Perintah LABEL
Perintah yang digunakan untuk memberikan nama pada suatu drive
Contoh :

