ภาคผนวก ก
การเรียกใช้ งานโปรแกรมเทอร์ โบซี (Turbo C)

ภาษาซี ที่ ก ล่ า วถึ ง ในวิ ช านี้ เป็ นโปรแกรมเทอร์ โ บซี ข องบริ ษ ัท บอร์ แ ลนด์ (Turbo C
Borland International, Inc. Version 2.0) การเข้าถึ งโปรแกรมเทอร์ โบซี ให้ท าการเลื อก
ไฟล์ TC.EXE ในไดเร็ กเทอร์ รีของเทอร์โบซี จะเข้าสู่ โปรแกรมเทอร์ โบซี รู ปที่ ผ1

เมนูคาสั่ งของ Turbo C
เมนู คาสั่งของภาษาซี สามารถเรี ยกใช้ได้โดยการกดคีย ์ ALT พร้อมอักษรภาษาอังกฤษตัว
แรกของชื่อเมนู เช่น กด Alt+F ก็จะมีเมนู File ปรากฏขึ้น รู ปที่ ผ1

รู ปที่ ผ1 หน้าต่างของโปรแกรมเทอร์ โบซี
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1. เมนู File (ALT+F) แบ่งเป็ นเมนูยอ่ ยดังนี้









2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาสั่ง Lode (F3) เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการเปิ ดไฟล์ที่มีอยูแ่ ล้วขึ้นมาแก้ไข
คาสั่ง Pick (Alt+F3) เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการเปิ ดไฟล์ที่เพิ่งจะเปิ ดไป
คาสั่ง New เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการเริ่ มต้นเขียนโปรแกรมใหม่
คาสั่ง Save (F2) เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการบันทึกโปรแกรม
คาสั่ง Write to เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการบันทึกโปรแกรมโดยที่เราสามารถตั้งชื่ อ
ไฟล์ใหม่ได้
คาสั่ง Directory เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการแสดงไดเร็ กทอรี ที่เครื่ องติดต่ออยู่
คาสั่ง Change Dir เป็ นคาสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนไดเร็ กทอรี
คาสั่ง OS Shell เป็ นคาสั่งที่ใช้เข้าสู่ ระบบ DOS ชัว่ คราว ซึ่ งจะใช้คาสั่ง EXIT ใน
การออกจาก DOS
คาสั่ง Quit (Alt+X) เป็ นคาสั่งที่ใช้ออกจากโปรแกรม TERBO C

เมนู Edit (Alt+E) เป็ นเมนูที่ใช้ในการเขียนและแก้ไขโปรแกรม (Source program)
เมนู Run (Ctrl+F9) เป็ นเมนูที่ใช้ในการรันโปรแกรม
เมนู Compile (Alt+F9) เป็ นเมนูที่ใช้ในการคอมไพล์โปรแกรม
เมนู Project (Alt+P) เป็ นเมนูที่ใช้ในการรันโปรเจ็คต์ไฟล์
เมนู Options (Alt+O) เป็ นเมนูที่ใช้ในการปรับปรุ งคุณลักษณะของโปรแกรม
เมนู Debug (Alt+D) เป็ นเมนู ที่ใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาในการเขียน
โปรแกรม
8. เมนู Break/watch (Alt+B) เป็ นเมนูที่ใช้ในการดูค่าของตัวแปรตอนรันโปรแกรม
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การใช้ คยี ์ ลดั (Hot Key) ใน Turbo C
การใช้คียล์ ดั ใน Turbo C ส่ วนใหญ่เราจะใช้ในเวลาที่เราพิมพ์หรื อมีการแก้ไขโปรแกรม
เท่านั้น ตารางที่ ผ1
ตารางที่ ผ1 คียล์ ดั (Hot Key) ของ Turbo C
คีย์
F1
F2
F3
F5
F6
F8
F10

แทนคาสั่ ง
Help
Save
Load
Zoom
Switch
Step
Menu

ความหมาย
อธิ บายคาสั่งต่างๆ
บันทึกโปรแกรม
เรี ยกโปรแกรมที่บนั ทึกไว้มาแก้ไข
ขยายหรื อลดหน้าต่าง Editor
สลับหน้าต่างระหว่าง Edit กับ Message
สั่งให้โปรแกรมทางานแบบทีละบรรทัด
ไปที่เมนูคาสัง่

หมายเหตุ หน้าต่าง Message จะมีขอ้ ความแสดงขึ้นเวลาที่คอมไพล์แล้วเกิด Error
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คาสั่ งเกีย่ วกับ Block
ตารางที่ ผ2 คาสัง่ ที่ใช้เกี่ยวกับ Block
คาสั่ ง
CTRL+Y
CTRL+K, B
CTRL+K, K
CTRL+K, C
CTRL+K, V
CTRL+K, Y
CTRL+K, H

การทางาน
ลบข้อความ ณ ตาแหน่งเคอร์ เซอร์ 1 บรรทัด
กาหนดต้น Block
กาหนดท้าย Block
คัดลอก Block
ย้าย Block
ลบข้อมูลใน Block
ซ่อนหรื อแสดง Block

การป้ อนโปรแกรม
ให้เลือกเมนู Edit ด้วยการคีย ์ Alt+E แล้วกด Enter เพื่อเข้าสู่ โหมด Editor (เขียน, แก้ไข
โปรแกรม)
ตัวอย่างโปรแกรมแสดงข้อความ Hello….!
#include<stdio.h>
:ประกาศไฟล์ส่วนหัวของโปรแกรม
main()
:ฟังก์ชนั หลักของโปรแกรม
{
:ปี กกาเปิ ดเริ่ มต้นโปรแกรม
clrscr();
:ลบจอภาพ
printf("Hello....!");
:แสดงข้อความ
getch();
:หยุดเพื่อแสดงผล
}
:ปี กกาปิ ดจบโปรแกรม
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การคอมไพล์โปรแกรม (Compile)
การคอมไพล์จะทาหลังการป้ อนโปรแกรมเสร็ จแล้ว โดยใช้เมนู Compile หรื อคีย ์ Alt+F9
หลังจากคอมไพล์แล้วจะมี Box แสดงสถานะการคอมไพล์วา่ ถู กต้องหรื อมีการผิดพลาด
(Error) ในรู ปที่ ผ2 จะเป็ นการคอมไพล์ที่สมบูรณ์ คือ ไม่มี Error

รู ปที่ ผ2 แสดงการคอมไพล์แบบไม่มีขอ้ ผิดพลาด (Error)

การให้ โปรแกรมทางาน (Run)
การให้โปรแกรมทางาน เป็ นการนาโปรแกรมที่ ถูกคอมไพล์หรื อแปลความหมายเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วมาทางาน โดยใช้เมนู Run หรื อคีย ์ Ctrl+F9 หากโปรแกรมที่เราสั่ง Run ยัง
ไม่ มี ก ารคอมไพล์ หรื อมี ก ารแก้ไ ขมาแล้ว Turbo C ก็ จะท าการคอมไพล์ใ ห้ใ หม่ โดย
อัตโนมัติ
โปรแกรมที่สั่งให้มีการแสดงผลที่หน้าจอภาพ ถ้าต้องการให้ผลทางานแสดงผล สามารถ
กลับไปดูผลที่หน้าจอครั้งล่าสุ ดที่เราสัง่ งาน ได้โดยคีย ์ Alt+F5 และกดคีย ์ Esc หรื อคีย ์
ใดๆ เพื่อกลับมายังโหมด Editor
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ปัญหาทีอ่ าจเกิดคอมไพล์โปรแกรม
ปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นใน Turbo C เมื่อสั่ง Compile โปรแกรมหรื อ Run โปรแกรม Turbo C
จะหาไฟล์ที่กาหนดในคาสั่ง #include< > คือไฟล์ (*.h) หรื อ Library File ไม่พบ ซึ่ งเรา
สามารถแก้ไขได้โดยการตั้งค่า Directories ให้ถูกต้องตามที่อยูจ่ ริ งของ Include File หรื อ
Library File
วิธีการคือเข้าสู่ เมนู Options (Alt+O) แล้วเลือกที่ Directories กด Enter หน้าจอจะปรากฏ
รู ปที่ ผ3

รู ปที่ ผ3 การตั้งค่า Include Directories ในเมนู Options
ให้เลื่อนแถบสว่างมาที่ Include Directories และกด Enter แล้วพิมพ์ไดเร็ คเทอรี่ ที่ตอ้ งการ
แก้ไข และกด Enter ในตัวอย่างนี้ Turbo C จะอยูใ่ นไดเร็ คเทอรี่ TC เราจึงต้องแก้โดยการ
พิมพ์ รู ปที่ ผ4
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รู ปที่ ผ4 แสดงที่อยูข่ อง Include Directories
หลัง จากแก้ ไ ขในส่ ว นของ Include เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ให้ เ ลื่ อ นแถบสว่ า งมาที่ Library
Directories แล้วกด Enter แล้วพิมพ์ขอ้ ความใหม่ รู ปที่ ผ5

รู ปที่ ผ5 แสดงที่อยูข่ อง Library Directories
แล้วกดคีย ์ Enter หลังจากแก้ไขข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจะเหมือน รู ปที่ ผ6

รู ปที่ ผ6 การตั้งค่า Library Directories ในเมนู Options
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หลังจากตั้งค่าไดเร็ คเทอรี่ ถูกต้องแล้ว ต้องทาการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเวลาที่เราโปรแกรม
อีกครั้งจะได้ไม่ตอ้ งตั้งค่าใหม่ ซึ่ งเราสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยแถบ Save Options ของ
เมนู Options รู ปที่ ผ7

รู ปที่ ผ7 การ Save Options ในเมนู Options
เมื่อเลือกแถบ Save Options แล้วกด Enter จะปรากฏบล็อกข้อความแสดงตาแหน่งของ
TCCONFIG File ของ Turbo C ให้เรากด Enter จะปรากฏข้อความ รู ปที่ ผ8

รู ปที่ ผ8 ข้อความสอบถามการบันทึกแทนที่ (Overwrite)
เมื่อปรากฏข้อความ รู ปที่ ผ8 ให้กด Y เพื่อยืนยันการบันทึกแทนที่ขอ้ มูลที่มีอยูเ่ ดิมเป็ นอัน
สิ้ นสุ ดการตั้งค่าไดเร็ คเทอรี่ จากนั้นเราก็สามารถเขียนโปรแกรมและ Compile เพื่อ Run
ได้ตามปกติ

_____________________________________________

