
Інформатика та 

програмування 

Лекція №1 



• Комп'ютер (від англ. computer; лат. 

computator — обчислювач, лат. 

computatrum — рахувати) — багатозначний 

термін, найчастіше вживається для 

означення програмно керованого 

електронного пристрою обробки інформації. У 

вузькому значенні — електронний цифровий 

програмований пристрій (електронна 

обчислювальна машина) для проведення 

обчислень, а також приймання, оброблення, 

зберігання і видачі інформації заздалегідь 

визначеним алгоритмом.  



Перший комп’ютер ENIAC (Electronic Numerical 

Integrator and Computer) — запущенийний  15 лютого 

1946 р в Інституті електроніки Пенсильванського 

університету (США).  

17468 ламп, 7200 

кремнієвих діодів, 

1500 реле, 70000 

резисторів і 10000 

конденсаторів. 

Споживана 

потужність —  

150 кВт. 

Обчислювальна 

потужність —  

300 операцій 

множення або  

5000 операцій 

додавання на 

секунду.  

Вага — 27 тонн.  

??? Комп'ютер Атанасова-Беррі (Atanasoff-Berry Computer, ABC) 1942 р. ???  





Застосування комп'ютерів 

• Обчислення (математичні розрахунки). 

• Бази даних (системами введення-виведення та 
зберігання інформації).  

• Управління пристроями (керуючий комп'ютер). 

• Інформаційний інструмент (набір тексту, зберігання 
інформації та її пересилання каналами зв'язку). 

• Комп'ютерне моделювання складних фізичних, 
біологічних, метеорологічних й інших процесів та 
вирішення прикладних завдань, таких як, моделювання 
ядерних реакцій або кліматичних змін.  

• Штучний інтелект - застосування комп'ютерів для 
вирішення таких завдань, де немає чітко визначеного 
більш-менш простого алгоритму (ігри, машинний 
переклад тексту, експертні системи). 



Будова комп’ютера 
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Будова комп’ютера 

• Системний блок 
материнська плата  

центральний процесор  

 комп'ютерна шина 

оперативна пам'ять  

постійна пам'ять  

 контролери зовнішніх пристроїв і/або інтегровані 
пристрої (звукова і відеокарта) 

• Пристрої вводу-виводу інформації 
монітор 

 клавіатура 

 інші периферійні пристрої (миша, принтер 
(друкарка), сканер, відеокамера, мікрофон, 
гучномовці, носії інформації) 

 



Материнська плата (англ. motherboard), системна 

плата, базова плата, головна плата  — плата, на якій 

містяться основні компоненти комп'ютера, що 

забезпечують його роботу. На системній платі монтується 

чіпсет, це мікросхеми, які забезпечують і контролюють 

логіку функціонування плати. На платі також 

розташовуються роз'єми для підключення центрального 

процесора, графічного адаптера, звукової плати, 

жорстких дисків, оперативної пам'яті та інші роз'єми.  

Комп'ютерна шина (англ. computer bus, від лат. omnibus, 

що означає — «для всіх») — служить для передачі даних 

між окремими функціональними блоками комп'ютера і є 

сукупністю сигнальних ліній, які мають певні електричні 

характеристики і протоколи передачі інформації. 

Інформація передається по шині у вигляді груп бітів.  



Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, 

CPU) — функціональна частина ЕОМ, що призначена для 

інтерпретації команд. Центральний процесор — основний 

компонент комп'ютера, призначений для керування всіма 

його пристроями та виконання арифметичних і логічних 

операцій над даними.  

Оперативна пам'ять (англ. Random Access Memory, 

RAM) — пам'ять ЕОМ, призначена для зберігання коду та 

даних програм під час їх виконання.  

Постійна пам'ять (англ. Read Only Memory, ROM) — 

енергонезалежна пам'ять, з якої може проводитись тільки 

зчитування даних. Ця мікросхема містить BIOS (Basic 

Input/Output System — базова система вводу/виводу), до 

якого звертається комп'ютер одразу ж після подачі 

живлення на центральний процесор щоб перевірити склад 

та працездатність системи та забезпечити взаємодію з 

клавіатурою, монітором та дисками.  



Контролери та адаптори. Для кожного зовнішнього 

пристрою у комп’ютері є електронна схема, яка ним керує, такі 

схеми називаються контролерами або адапторами. Одним з 

контролерів є контролер портів вводу-виводу, до яких 

підключають принтер, клавіатуру чи мишу. Існують також 

порти USB (Universal Serial Bus), що підтримує установку 

самоналагоджувальних пристроїв. 

Накопичувачі на жорсткому диску. Накопичувачі на 

жорсткому диску (вінчестери) призначені для постійного 

збереження інформації : програм операційної системи, 

прикладних програм, файлів з даними тощо. Основними 

характеристиками накопичувачів на жорсткому диску є ємність 

(обсяг інформації яка може бути записана на диск) та 

швидкість роботи диску, яка визначається з одного боку часом 

доступу до даних на диску, а з іншого швидкістю зчитування та 

запису на диск. Останнім часом дуже популярними є зовніші 

жорсткі диски та флеш-карти, які під’єднуються до комп’ютера 

через USB-порти.  



Клавіатура служить для введення в комп’ютер інформації 

користувачем. На ній можна виділити алфавітно-цифрову 

клавіатуру, цифрову клавіатуру, клавіші переміщення курсора 

та функціональні клавіші. Поряд із звичайними клавішами які 

дозволяють вводити літери латинського чи кириличного 

алфавіту, цифри, розділові та математичні знаки на 

алфавітно-цифровій клавіатурі є так звані клавіші-

модифікатори «Shift», «Ctrl» та «Alt», які розширюють 

можливості вводу інформації і можуть мати різну дію у різних 

програмах. Цифровою клавіатурою, яка дуже схожа на клавіші 

калькулятора, зручно користуватись при наборі великої 

кількості числових даних, а також вона дублює дію клавіш 

переміщення курсору (активізується клавішою «Num Lock»). 

Клавіші переміщення курсору «», «», «», «», 

«Home»,«End», «PgUp» та «PgDown» переміщують курсор 

згідно своєї назви. Функціональні клавіші від «F1» до «F12» 

виконують різні функції в залежності від програм. «Esc» 

скасовує дію деяких команд і дозволяє виходити з програм.  



Монітор служить для виводу на екран текстової та 
графічної інформації. Графічний режим роботи монітору 
передбачає умовну розбивку екрану монітора на пікселі, кожен 
з яких може мати один з можливих кольорів. Чіткість 
зображення монітора визначається кількістю та розміром 
пікселів. 

Миша це ручний маніпулятор для введення інформації в 
комп’ютер. Для зміни положення курсора миші на екрані 
потрібно переміщати мишу по поверхні стола, а для виконання 
певної дії потрібно клацнути раз, або два (так званий 
doubleclick) лівою клавішою миші. Права клавіші миші як 
правило викликає контекстне меню, яке також можна 
викликати спеціальною клавішою з клавіатури. 

Принтер це пристрій для видруку інформації на папері чи 
іншій поверхні. В залежності від моделі друк може бути як 
чорно-білий так і кольоровий. На сьогодні найчастіше 
застосовують струменеві або лазерні принтери. Кожен з цих 
типів принтерів має свої переваги та недоліки. Струменеві 
принтери зручні для кольорового друку. Лазерні принтери 
забезпечують на сьогодні найкращу якість друку.  



Двійкова система числення — це позиційна система 

числення, база якої дорівнює двом та використовує для 

запису чисел тільки два символи: зазвичай 0 (нуль) та 1 

(одиницю). Числа, представлені в цій системі часто 

називають двійковими або бінарними числами. 

Завдяки тому, що таку систему доволі просто 

використовувати в електричних схемах, двійкова система 

отримала широке розповсюдження у світі обчислювальних 

пристроїв (вузли електричної схеми, які може бути, а може 

не бути зіструмлено, ділянки магнітної смужки, які може 

бути, а може не бути намагнічено). 
 

 

Система числення комп’ютера 



Двійкова 

система 

Шістнадцят-

кова система 

Десяткова 

система 

Двійкова 

система 

Шістнадцят-

кова система 

Десяткова 

система 

00000 00 00 10000 10 16 

00001 01 01 10001 11 17 

00010 02 02 10010 12 18 

00011 03 03 10011 13 19 

00100 04 04 10100 14 20 

00101 05 05 10101 15 21 

00110 06 06 10110 16 22 

00111 07 07 10111 17 23 

01000 08 08 11000 18 24 

01001 09 09 11001 19 25 

01010 0A 10 11010 1A 26 

01011 0B 11 11011 1B 27 

01100 0C 12 11100 1C 28 

01101 0D 13 11101 1D 29 

01110 0E 14 11110 1E 30 

01111 0F 15 11111 1F 31 

http://uk.wikipedia.org/wiki/0_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/16_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/2_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/3_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/19_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/4_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/5_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/6_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/7_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/23_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/8_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/9_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/25_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/10_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/26_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/11_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/27_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/12_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/13_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/14_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/30_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/15_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://uk.wikipedia.org/wiki/31_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)


Отже, в основі бінарної системи числення є мінімальна 

кількість інформації «біт», яка може приймати лише два 

значення: «1» та «0»  

Наступною одиницею інформації для здійснення операцій в 

комп’ютері є байт, який складається з 8-ми бітів. В одному 

байті можна закодувати значення одного з 256 (28) символів. 

Для зручності використовують більш великі одиниці 

інформації: кілобайт (Кб) = 1024 (210) байт, мегабайт (Мб) = 

1024 кілобайт (1048576 байт), гігабайт (Гб) = 1024 мегабайт 

(1073741824 байт), терабайт (Тб) = 1024 гігабайт 

(1099511627776 байт). Як легко зауважити, навіть тут є 

невідповідність із звичними для нас префіксами кіло (103), 

мега (106), гіга (109), тера (1012) та тими які використовуються в 

комп’ютерній техніці (тут вони мають більше значення!!!).  



Програмне забезпечення (software) та апаратне 

забезпечення (hardware) — це два комплементарні 

компоненти комп'ютера, причому межа між ними нечітка: 

деякі фрагменти програмного забезпечення на практиці 

реалізуються суто апаратурою мікросхем комп'ютера, а 

програмне забезпечення, в свою чергу, здатне виконувати 

(емулювати) функції електронної апаратури. По суті, 

призначення програмного забезпечення полягає в 

керуванні як самим комп'ютером так і іншими програмами 

та маніпулюванні інформацією.  



Теоретичні основи програмного забезпечення комп'ютерів 

базуються на теорії скінченних автоматів, і практично були 

закладені британським математиком Аланом Тюрингом у 

1936 році. Він створив так звану машину Тюринга, 

математичну модель абстрактної машини, здатної 

виконувати послідовності рудиментарних операцій, які 

переводять машину з одного фіксованого стану в інший, 

вже заданий наперед стан. Головна ідея полягала в 

математичному доведенні факту, що будь-який попередньо 

сформульований стан системи може бути завжди 

досягнутий послідовним виконанням скінченного набору 

елементарних команд (програми) з фіксованого алфавіту 

команд.  

Проргамне забезпечення 



Програмне забезпечення (програмні засоби) (ПЗ; англ. 

software) — сукупність програм системи обробки 

інформації і програмних документів, необхідних для 

експлуатації цих програм. На відміну від апаратних 

складових hardware комп'ютера, програмне 

забезпечення — це інформація, яка зберігається на 

матеріальних носіях у вигляді файлів (дискета, HDD, CD, 

DVD тощо) та може передаватись через канали зв'язку.  

Системне програмне забезпечення призначено 

для  забезпечення працездатності комп'ютера і виконання 

його внутрішніх функцій, а також для створення 

передумов для виконання прикладного програмного 

забезпечення. Типовим прикладом системного 

програмного забезпечення є операційна система. 

Прикладне програмне забезпечення, призначено для 

розв'язання задач користувача. Наприклад: редактори 

тексту, електронні таблиці, бази даних тощо. 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Операційна система, скорочено ОС (англ. operating 

system, OS)  — це базовий комплекс програмного 

забезпечення, що виконує управління апаратним 

забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; 

забезпечує керування обчислювальним процесом і 

організовує взаємодію з користувачем. 

Операційна система звичайно складається з ядра 

операційної системи та базового набору прикладного 

програмного забезпечення. 

 



Функції операційної системи 

• Виконання на вимогу програм користувача тих 

елементарних (низькорівневих) дій, які є спільними для 

більшості програмного забезпечення і часто зустрічаються 

майже у всіх програмах (введення та виведення даних, 

запуск і зупинка інших програм, виділення та вивільнення 

додаткової пам'яті тощо).  

• Стандартизований доступ до периферійних пристроїв 

(пристрої введення-виведення).  

• Завантаження програм у оперативну пам'ять і їх 

виконання.  

• Керування оперативною пам'яттю (розподіл між 

процесами, організація віртуальної пам'яті).  

• Керування доступом до даних енергонезалежних носіїв, 

організованим у тій чи іншій файловій системі.  

• Забезпечення користувацького інтерфейсу.  

• Мережеві операції, підтримка стеку мережевих 

протоколів.  



Поняття "файл" і "директорія".  

Уся інформація, яка зберігається на комп’ютерах: чи то 

програми чи дані містяться у ФАЙЛАХ. Фактично це поняття 

має два логічних значення: з одного боку це фізичне місце на 

носію інформації де записані дані а з іншого боку це сама 

інформація, яку записує користувач комп’ютера чи яка 

гекнерується пргорамою. Якщо б усі файли на диску містились 

в одному і тому ж місці, то знайти потрібний файл було б 

величезною проблемою, оскільки кількість файлів, які можуть 

бути на жорсткому диску є надзвичайно великою. Для 

зручності файли розміщають в різних директоріях (каталогах, 

папках) де вони можуть розсортовуватись за певною логічною 

схемою, нам приклад як файли в шафах-картотеках. При 

потребі в директоріях можуть створюватись піддиректорії і 

їхня кількість є необмеженою. 

Операційна система MS-DOS. 



Ім'я та розширення файла. Знаки пунктуації.  

Для того щоб ідентифікувати файли їм присвоюють імена і 

розширення, які вказують на тип інформації що містить у 

файлі. В одній директорії не може міститись два файли з 

однаковими іменами і розширеннями. При присвоєнні імен 

слід пам’ятати що існують певні, так звані, заборонені 

символи, а саме:  

.  \  /  :  *  ?   та ін.  

Найкраще для надання назв файлам використовувти 

літери латинської абетки, цифри та символи - та _. Звичайно 

можна використовувати і кириличні символи, але при 

пересиланні цих файлів на комп’ютери котрі не мають 

кириличних шрифтів можуть виникнути проблеми з їхнім 

читанням. 



Розширення файлу складається з трьох символів і вони є 

стандартними для певних файлів: 

exe – файли, котрі запускають програми на виконання 

com – командні файли 

doc – документи створенні в редакторі MS Word 

xls – електронні таблиці Excel 

cdr – графічні файли CorelDRAW 

 

Коли йде мова про пунктуацію, то мається на увазі такі 

символи: 

«.» – розділяє ім’я та розширення файлу; 

«:» – позначає ім’я диску 

«\» – розділяє імена директорій 

«/» – вказує ключі до команд 



Основні команди системи MS-DOS: 

Під час роботи в оперативній системі MS-DOS користувач 

бачить лише чорний екран з білими симвлоами. Операційна 

система показує готовність отримання інформації від 

користувача наступним чином: 

С:\>_ 

Горизонтальний курсор при цьому миготить і в його місці 

вводитимуться символи котрі набиратимуться з клавіатури. 

 

Перехід з диска на диск.  

С:\>D:  

Під час розгляду наступних команд власне команда 

буде набрана жирним шрифтом. В дальнійшому також 

слід пам’ятати що кожна команда в операційній системі 

MS-DOS завершується натисканням клавіші «Enter» (). 

Результатом дії цієї команди буде перехід на диск D і на екрані 

буде наступна інформація: 

D:\>_ 



Схема частини дерева директорій  

з файлами: 

 

D:\ - коренева директорія 

 

ХМХ-21, ХМХ-22, ST-1, ST-2, ST-3 

– директорії  

 

F-1, F-2, F-3 – файли  



Створення нової директорії  

D:\>md «назва директорії», на приклад, 

D:\>md ХМХ-21  

Після дії цієї команди на екрані комп’ютера нічого не 

зміниться, однак перевірити чи створилась директорія можна 

дуже легко переглянувши вміст директорії. 

 

Перегляд вмісту директорії 

D:\>dir  

Після виконання цієї команди на екрані висвітлиться вміст 

директорї з даними про файли і піддиректорії, які в ній 

знаходяться.  



Зразок вмісту кореневої 

директорії диску С.  



Перехід з директорії в директорію. 

D:\>сd «шлях до директорії», на приклад, 

D:\>сd ХМХ-21  

Після виконання цієї команди на екрані комп’ютера буде 

повідомлення про те що Ви вже перейшли в цю директорію: 

D:\ХМХ-21>_ 

Якщо взяти для прикладу наше дерево директорій, то можна 

показати складніший шлях до переходу між директоріями. 

Слід пам’ятати що під час руху з права на ліво (з піддиреторії 

в наддиректорію) кожна наддиректорія позначається 

символом «..» а при руху з ліва на право (з наддиректорії в 

піддиректорію) кожна піддиректорія позначається своїм ім’ям. 

Так, шлях з директорії «ST-1» в директорію «ST-2» буде 

вказуватись наступним чином: 

D:\XMX-21\ST-1>cd ..\..\XMX-22\ST-2   



Копіювання файлів  

copy «ім’я файла котрий кoпіюється» «шлях куди копіюється 

файл» 

Для прикладу буде показана команда копіювання файлу «F-1» 

з директорії «ХМХ-21» в директорію «ST-3»: 

D:\XMX-21>copy F-1 ..\XMX-22\ST-3  

Якщо в кінці файлу додати після косої риски нову назву для 

копійованого файлу, то в новій директорії він вже буде під 

новою назвою. Так файл «F-1» можна скопіювати з 

одночасним переіменовуванням в «F-4»: 

D:\XMX-21>copy F-1 ..\XMX-22\ST-3\F-4  



Створення нового файлу  

Команду створення нового файлу можна розглядати як один із 

варіантів команди копіювання файлу: 

copy сon «ім’я файла котрий створюється»  

«внутрішній текст файлу» 

«Ctrl» + «Z»  

На приклад: 

D:\XMX-21>copy con F-5  

123456789 

«Ctrl» + «Z»  

Результатом дії цієї команди буде створення нового файлу з 

іменем F-5 в якому міститимуться цифри від 1 до 9. 



Переміщення файлів 

move «ім’я файла котрий переноситься» «шлях куди 

переноситься файл» 

Для прикладу буде показана команда переміщення файлу  

«F-3» з директорії «ХМХ-22» в директорію «ST-1»: 

D:\XMX-22>move F-3 ..\XMX-21\ST-1  

Аналогічно як і при копіюванні файлів можна здійснювати і 

переміщення з одночасним переіменовуванням, якщо в кінці 

шляху додати нову назву файлу.  



Перегляд вмісту файлу  

Щоб перевірити вміст файлу існує команда перегляду його 

вмісту: 

type «ім’я файлу»  

В результаті дії цієї команди на екрані комп’ютера 

висвітлиться вміст файлу. 

 

 

Переіменування файлів та директорій 

Структура команди переіменування є наступною: 

ren «стара назва» «нова назва»  



Видалення файлів  

Видалення файлів відбувається за такою командою: 

del «назва файлу» 

 

 

Видалення директорій  

Команду видалення директорій можна застосовувати лише 

для порожніх директорій. Форма команди має наступний 

вигляд: 

rd «назва директорії» 



Копіювати, переміщати чи видаляти можна як один файл так і 

групу файлів за умови використання знаків глобальної заміни 

«?» та «*». Знак «?» означає будь-який символ в імені чи 

розширенні файлу, а знак «*» означає будь-яку групу символів 

в імені чи розширенні файлу.  

Якщо в директорії є файли з наступними іменами: 

maria 

petro 

felix 

kreol 

то дія команди copy *e* «шлях» призведе до копіювання усіх 

файлів, котрі містять символ «е»: petro, felix, kreol. Якщо 

записати команду копіювання наступним чином: copy ?e* 

«шлях», то скопіюються лише файли petro та felix в котрих 

символ «е» стоїть на другій позиції. 



Слід буди дуже обережним використовуючи команду 

видалення групи файлів, оскільки операційна система MS-

DOS не запитує про підтвердження видалення файлів за 

винятком варіанту del *.* (коли видалятимуться усі файли з 

директорії). В цьому випадку на екрані з‘явиться 

повідомлення: 

 

Are you sure (Yes/No) 



Ключі до команд MS-DOS 


