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บทที่   À
สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับ CLIPPER

จดุประสงคเชิงพฤติกรรม
1. เขาใจโครงสรางพื้นฐานของภาษา
2. รูจกัการติดตั้ง และการแปลโปรแกรมอยางงาย
3. เขาใจขอก ําหนด ในดานตาง ๆ ของภาษาสํ าหรับการเขียนโปรแกรม
4. สามารถใชงาน DBU เพื่อสรางแฟมขอมูล หรือปรับปรุงขอมูล
5. ทราบแหลงขอมูล ที่จะไปคนควาใน Internet ซึง่เปนแหลงขอมูลที่กวาง และลึกที่สุดในขณะนี้

หวัขอในบทเรียน
1.1 CLIPPER คืออะไร (WHAT IS CLIPPER?)
1.2 การสรางโปรแกรม (SOURCE CODE)
1.3 การแปลโปรแกรม (COMPILING)
1.4 การตั้งชื่อตัวแปร และค ําสงวน (VARIABLE AND RESERVED WORD)
1.5 เครื่องหมายตาง ๆ (OPERATOR AND SIGN)
1.6 การใชโปรแกรม DBU
1.7 WEBSITE ทีใ่หขอมูลเกี่ยวกับ CLIPPER

หมายเหตุ
ภาษานี้นาใช เพราะ Compiler มขีนาดเล็ก เมื่อแปลโปรแกรมแลวจะได exe และน ําไปใชไดทันท ี โครง

สรางภาษาคลาย DBase หรือ FoxPro ซึง่เปนภาษาที่งายตอการพัฒนาระบบฐานขอมูลบน DOS สวน Compiler มี
การพฒันาอยางตอเนื่องใหสามารถท ํางานไดทั้งบน DOS และ Windows จนถงึปจจุบัน แตในหนังสือเลนนี้จะขอน ํา
เสนอเฉพาะสวนของ DOS เพื่อปูพื้นฐานเรื่องของ Structure programming กอนไปศึกษาเรื่องของ Object 
programming ส ําหรับ Source code ในหนังสือเลมนี้สามารถ Download ไดจาก http://www.thaiall.com/clipper
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บทที่ 1   สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับ CLIPPER
ในบทนีจ้ะอธบิายลักษณะทั่วไปของตัวแปรภาษา CLIPPER ที่แตกตางกับตัวแปรภาษาอื่น ๆ ซึ่งแสดงให

เหน็ถงึขอด ีหรือจุดแข็งที่ทํ าใหมีผูนิยมใชตัวแปรภาษานี้  ซึ่งรวมไปถึงการแปลในหลาย ๆ วิธี
การสรางโปรแกรม การแปล และการประมวลผล ตลอดจนการตั้งชื่อตัวแปร และการใชเครื่องหมาย

ค ํานวณในหลาย ๆ วัตถุประสงคเปนตน

&  1.1 CLIPPER คืออะไร
 การพฒันาซอฟตแวรท ําไดโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอรทํ างาน  งานฐานขอมูลเปนเรื่องที่
ส ําคญัทีส่ดุในโลกธุรกิจปจจุบัน  เพื่อแขงขันในการใหบริการ การใหและรับรูขอมูลที่รวดเร็วทันสมัย จึงมีซอฟตแวร
ส ําหรบัพฒันาฐานขอมูลเกิดขึ้นมากมาย  ที่เรารูจักกันในชื่อของตัวแปลภาษา (Compiler)
 CLIPPER คอืตวัแปลภาษาแบบแปลค ําสั่งทั้งหมด (Compiler) ถกูพฒันาโดย Denny Dias, Basil Hosmer
and Rich McConnell จาก Nantucket Corporation ซึง่ใชภาษา C ของ Microsoft Corporation ในการพัฒนา
Clipper ขึน้มา วธิกีารใชโปรแกรมคือ เขียนโปรแกรมเปนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบตามที่ตัวแปลภาษาเขาใจ จากนั้น
ให Clipper แปลเปนภาษาเครื่อง ใหผูใชน ําไปประมวลผลไดตามที่ตองการ เชนงานจัดเก็บขอมูล งานปรับปรุงขอมูล
และงานจัดทํ ารายงาน เปนตน “ซึง่ภาษานีไ้ดรับการยกยองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชพัฒนาระบบบนดอสยอดเยี่ยมแหง
ป 1991” 1

Compiler : “A program to translate a program into a form that can be executed by a computer.”
Interpreter : “A program that examines instructions in the sequence in which they are to be executed;
check syntax; decodes semantics; and causes the task performed by an instruction to occur.” 2

รปูแบบของการเขียนโปรแกรมดวยภาษา CLIPPER ใกลเคียงกับภาษาสํ าหรับฐานขอมูลอื่น ๆ เปนอยาง
มาก เชน DBASE , FOXBASE , FOXPRO เปนตน ส ําหรับผูที่เรียนการเขียนโปรแกรมบน DBASE มากอนจะใชเวลา
ศกึษาเพิม่เตมิเพยีงเลก็นอยก็เขาใจวิธีการเขียนและพัฒนาโปรแกรมดวยภาษานี ้ เพราะบางครั้งเขียนโปรแกรมดวย
FOXPRO สามารถน ําโปรแกรมนั้นมา รับการแปลดวย CLIPPER ได และท ํางานไดอยางถูกตอง

จดุทีท่ํ าใหภาษานี้ไดรับความสนใจอยางมากเพราะ สามารถแปลโปรแกรมเปนแฟมนามสกุล EXE ซึ่งน ําไป
ประมวลผลไดทันท ีหลักการแปลภาษาก็คลายกับภาษาตาง ๆที่แปลเปนภาษาเครื่อง และเชื่อมกับแฟมรหัสตาง ๆ จน
เปนแฟมที่ประมวลผลได

1  นิพนธ กิตติปภัสสร และ อนันต  อุตตะมะ, โปรแกรมคอมพิวเตอร Clipper 5, บริษัท เอช.
เอ็น.กรุป จํ ากัด, กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2537,  หนา 4

2  Riley, David D., Using pascal, Boyd & Fraser publishing company, Boston, 1987,  p.589,
593
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&  1.2 การสรางโปรแกรม (SOURCE CODE)
Source code คอื ค ําสัง่ในโปรแกรม ซึ่งเขียนดวยภาษาระดับสูง หรือภาษา Assembly มนษุยสามารถอาน

เขาใจได ตรงกันขามกับ Object code ซึง่แปลไปจาก Source code เพือ่ใหเครื่องอาน คนอานไมได
Object code คือ รหัส ซึ่งแปล source code ใหเปนภาษาที่เครื่องอานไดโดยตัวแปลภาษา Compiler 3

การสรางโปรแกรม หรือพจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอรเรียกวา รหัสโปรแกรมดิบ ซึง่ผูเขียนโปรแกรมอานเขา
ใจและเขยีนในรูปแบบที่ตัวแปลภาษาจะอานได ในความเปนจริงแลวรหัสโปรแกรมดิบ เปนแฟมขอความธรรมดา ที่
จดัท ําดวยโปรแกรมจัดท ําเอกสารตาง ๆ ได เพราะแฟมแบบนี้เปนเพียงแฟมขอความที่คนเราอานเขาใจ แลวจะนํ า
แฟมนีไ้ปแปลจนเกิดแฟมใหมที่เครื่องคอมพิวเตอรอานเขาใจ

การจดัท ํารหัสโปรแกรมดิบ หรือ SOURCE CODE ของ DBASE , FOXBASE หรือ FOXPRO จะมี
โปรแกรมที่ใชจัดทํ าไดโดยตรง น ําไปแปล และประมวลผลไดทันท ี แตส ําหรับ CLIPPER จะตองจัดทํ าจากภายนอก
ซึง่มนี ําโปรแกรมตาง ๆ มาจัดทํ าได เชน เวิรดจุฬา หรือเวิรดราชวิถี, MICROSOFT WORD, DBASE, FOXBASE,
FOXPRO ,EDIT ของ DOS , Q.EXE  และ โปรแกรมอื่น ๆ อีกมากที่สามารถนํ ามาสรางแฟมขอความ

โปรแกรมทีน่าสนในคือ Q.EXE เพราะทํ างานไดเร็ว มีฟงกชันตาง ๆ ที่ชวยใหเขียนโปรแกรมไดสะดวกขึ้น

&  1.3 การแปลโปรแกรม
การแปลโปรแกรมดวย CLIPPER แบงเปน 2 สวนคือ การแปลเปนภาษาที่คอมพิวเตอรเขาใจ และการเชื่อม

โยงค ําสัง่หรือฟงกชันที่ท ํางานได  จนเปนโปรแกรมที่คอมพิวเตอรเขาใจและทํ างานได
ภาษาทีค่อมพวิเตอรเขาใจ  +  คํ าสั่งหรือฟงกชันที่ทํ างานได  =  โปรแกรมที่ท ํางานได
1. สรางภาษาที่คอมพิวเตอรเขาใจ(สราง OBJECT FILE)
โดยภาษาทีค่อมพวิเตอรเขาใจเกิดจากการใชค ําสั่ง CLIPPER แปลโปรแกรม  จนแนใจวารหัสโปรแกรมดิบ

(SOURCE CODE) นัน้ไมผดิไวยากรณ  จะไดแฟมซึ่งเปนภาษาที่คอมพิวเตอรเขาใจ(OBJECT FILE)
  ใชค ําสั่ง C:\CLIPPER5\CLIPPER <SOURCE CODE>  --->  <OBJECT FILE>

2. โปรแกรมที่ทํ างานได(สราง EXECUTABLE FILE
โดยการเชือ่มภาษาที่คอมพิวเตอรเขาใจ กับคํ าสั่งหรือฟงกชันที่ทํ างานได จนไดผลลัพธเปนโปรแกรมที่

ท ํางานได ตองใชมีแฟมคํ าสั่งมาตรฐานอยางนอย 2 แฟมคือ  CLIPPER.LIB และ EXTEND.LIB
ใชค ําสัง่ C:\CLIPPER5\RTLINK FILE <OBJECT FILE> ---> <EXECUTABLE FILE>

3  กษม ชนะวงศ และ บุญสิร ิ สุวรรณเพ็ชร, ศัพทคอมพิวเตอร, ส ํานักพิมพ เอส แอนด เค บุคส,
กรุงเทพฯ, พ.ศ.2541, หนาที ่119,152
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1.3.1 การแกไขในแฟม AUTOEXEC.BAT
ในโปรแกรมแปลภาษาชุดสมบูรณ จะสรางไดเรกทรอรี่ชื่อ CLIPPER5 ไวที่ไดเรกทรอรี่รากแลวในไดเรกทรอ

รี ่CLIPPER5 ยังมีไดเรกทรอรี่ยอยลงไปอีก ท ําใหตองระบุใหกับระบบปฏิบัติการทราบเกี่ยวกับไดเรกทรอรี่ยอยตาง ๆ
โดยเพิม่การระบุคาในแฟม AUTOEXEC.BAT ดังนี้

PATH = C:\;C:\DOS;C:\CLIPPER5\BIN
INCLUDE=C:\CLIPPER5\INCLUDE
LIB=C:\CLIPPER5\LIB
OBJ=C:\CLIPPER5\OBJ
PLL=C:\CLIPPER5\PLL

Directory ตาง ๆ ที่ถูกสรางโดยโปรแกรมติดตั้ง Clipper   4

C:\CLIPPER5
C:\CLIPPER5\BIN
C:\CLIPPER5\LIB
C:\CLIPPER5\INCLUDE
C:\CLIPPER5\PLL
C:\CLIPPER5\SOURCE
C:\CLIPPER5\OBJ

1.3.2 การแปลดวยวิธีปกติ
ปกตกิารแปลดวยภาษา CLIPPER จะใชโปรแกรม CLIPPER ในการแปลใหได OBJECT FILE แลวเชื่อม

แฟมดวยโปรแกรม RTLINK จนได EXECUTABLE FILE ซึ่งมีขนาดไมตํ่ ากวา 134 Kb
   สมมตใิห XXX.PRG คือโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น และตองการแปล ตองเขียน 2 บรรทัดตอไปนี้
    1. CLIPPER XXX /O\CLIPPER5\OBJ
    2. RTLINK FILE XXX

ในกรณีที่ท ําการ Link แลวเรียกหา clipper.lib สามารถแกปญหาได 2 วิธีคือ
1. พมิพคํ าวา c:\clipper5\lib เมือ่มกีารเรียกถาม clipper.lib จะเปนการแจงให compiler ทราบวาแฟมที่

ตองการอยูที่ใด
2. กด Enter ในขณะที่ระบบเรียกหา clipper.lib จะเปนการยกเลิกการ compile แลว พิมพคํ าสั่งวา

set  lib=c:\clipper5\lib ภายใตระบบ DOS จะท ําใหการแปลโปรแกรมครั้งตอไปไมถามหา
clipper.lib อกีการท ําตามขอ 2 กอน compile จะท ําใหไมมีปญหานี้เกิดขึ้นจนกวาจะเปดเครื่องใหม
อีกครั้ง

4  นิพนธ กิตติปภัสสร และ อนันต  อุตตะมะ,  อางแลวในเชิงอรรถที่ ( 1 ),  หนา 17
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1.3.3 การแปลดวย CL.BAT
การแปลโปรแกรมดวยแบตแฟมชื่อ CL.BAT  ตองเขียนสวนของโปรแกรมหลักอยูสวนตนของโปรแกรม แต

การแปลโปรแกรมแบบนี้จะชา  โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเรียกโปรแกรมยอยจากภายนอกหลาย ๆ โปรแกรม เพราะ
ทกุครัง้ทีป่รับปรุงโปรแกรมยอยบางโปรแกรม โปรแกรมยอยทุกโปรแกรมจะตองถูกแปลใหมหมด
ตวัอยางโปรแกรมชื่อ XXX.PRG

DO X
? "TEST3"
PROCEDURE X

? "TEST1"
? "TEST2"

RETURN
การเขยีน CL.BAT ใหมีหนาที่ในการแปล เชื่อม และประมวลผล

CLIPPER %1 /O\CLIPPER5\OBJ
IF NOT ERRORLEVEL 1 RTLINK FILE %1
IF NOT ERRORLEVEL 1  %1

การแปลโปรแกรมที ่DOS PROMPT เขียนเพียงบรรทัดเดียว
C:\CLIPPER5\CL XXX

ผลการแปลโปรแกรมดวย Clipper
Clipper (R) Version 5.01
Copyright (c) Nantucket Corp 1985-1991.  All Rights Reserved.
Microsoft C Floating Point Support Routines
Copyright (c) Microsoft Corp 1984-1987.  All Rights Reserved.
345K available
Compiling XXX.PRG
Code size 46, Symbols 48, Constants 2

ผลการเชื่อมแฟมดวย RTLINK
.RTLink for Clipper  Dynamic Overlay Linker / Pre-Linker  Version 3.13
(C) Copyright Pocket Soft Inc., 1988-1991.  All Rights Reserved.
134 Kb
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1.3.4 การแปลดวย RMAKE
การแปลโปรแกรมดวย RMAKE  มีขอดีในเรื่องการเลือกแปล  เฉพาะโปรแกรมที่มีการปรับปรุงเทานั้น แต

จะไมเหน็ความแตกตางมากนัก ถาโปรแกรมไมมีการเรียกโปรแกรมยอยจากภายนอก 5

การแปลดวย RMAKE จะดูจากวันที่ของแฟม OBJECT FILE  หากวันที่เปลี่ยนแปลงจะทํ าการแปลเฉพาะ
โปรแกรมยอยนั้นใหมอีกครั้ง  สวนการเรียกโปรแกรมยอยจากภายนอก จะเรียกไดสูงสุด 11 โปรแกรม

ตวัอยางการแปลโปรแกรมดวย RMAKE มีแฟมที่ตองเกี่ยวของดังนี้
1. โปรแกรม X.RMK
2. โปรแกรมหลัก X.PRG
3. โปรแกรมยอยตาง ๆ  2 โปรแกรมคือ  SUB1.PRG และ SUB2.PRG

โปรแกรม  X.RMK
   .PRG.OBJ:
         CLIPPER $< /M /N
   .OBJ.EXE:
         SET RTLINKCMD=/POSI
         RTLINK $**, $@ ;
   X.OBJ:     X.PRG
   SUB1.OBJ:  SUB1.PRG
   SUB2.OBJ:  SUB2.PRG
   X.EXE:     X.OBJ  SUB1.OBJ SUB2.OBJ
การเขยีน X.PRG ตองเขียนใหสวนของโปรแกรมหลักอยูในโปรแกรมยอย  แลวจะเขียนแบบที่ใช CL.BAT

แปลมาให RMAKE แปลไมได หรือจะเขียนแบบที่ให RMAKE แปลไปให CL.BAT แปลไมได
โปรแกรม X.PRG ให RMAKE แปล

   PROCEDURE XMAIN
      DO XX
      ? YY
      DO ZZ
   RETURN
   PROCEDURE XLINE
      ? "==="
   RETURN

5  ณรงคเดช  วิทยกุล, คลิปเปอร เวอรชัน 5&5.01, หจก.ส ํานักพิมพ ฟสิกสเซ็นเตอร, กรุงเทพฯ,
พ.ศ.2535, หนาที่ 28
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การเขียน SUB1.PRG
   PROCEDURE XX
      ? "ABC"
   RETURN
   FUNCTION YY
      XXX = 555
   RETURN (XXX)

การเขียน SUB2.PRG
   PROCEDURE ZZ
      ? "GHI"
      DO XLINE
      DO XX
   RETURN

&  1.4 การตั้งชื่อตัวแปร และค ําสงวน
ตวัแปรคอื สิง่ที่น ําไปใชในโปรแกรมเพื่อเก็บคา จดจํ าผลการคํ านวณ แลวแสดงผล  การใชตัวแปรใน

โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจมีตัวเดียว หลายตัว หรือไมมีการใชตัวแปรเลยก็ได
ตวัอยางโปรแกรมที่ไมมีการใชตัวแปร

CLS
? "ABC"
? "DEF"

ตวัอยางโปรแกรมที่มีการน ําตัวแปรมาใชค ํานวณ
FOR I= 1 TO 12

? I ," * 2  = ", I * 2
NEXT

กฎการตั้งชื่อตัวแปร (Variable) 6

1. ตองเปนภาษาอังกฤษ
2. ตองไมเกิน 10 ตัวอักษร
3. ตองมตีวัแรกของตัวแปรเปนตัวอักษร ตัวตอไปเปนตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได
4. ไมสนใจตวัเล็กหรือตัวใหญ ถือวาเปนตัวเดียวกัน เชน IDEMP = IDEMP
5. ตวัแปรสามารถประกอบดวย ตัวเลข ตัวอักษร และเครื่องหมาย _ เชน _IDEMP
6. หามตั้งชื่อซํ ้ากับคํ าสงวน (RESERVED WORD)

6  ดวง บงกชเกตุสกุล, คูมือการใชค ําสั่ง และฟงกชัน FoxPro, หจก.เอช-เอน การพิมพ, กรุงเทพฯ,
พ.ศ.2535, หนาที่ 11
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คํ าสงวน 7

   IF ENDIF ENDDO
   ELSE WHILE FUNCTION
   ELSEIF ENDCASE PROCEDURE
ฟงกชันที่สงวน
ABS DATE EXP INT MONTH ROW TIME
ASC DAY FCOUNT LASTREC PCOL RTRIM TRANSFORM
AT DELETED FIELDNAME LEN PCOUNT SECONDS TRIM
BOF DEVPOS FILE LOCK PROW SELECT TYPE
CDOW DOW FLOCK LOG RECCOUNT SETPOS UPPER
CHR DTOC FOUND LOWER RECNO SPACE VAL
CMONTH DTOS IF LTRIM REPLICATE SQRT VALTYPE
COL EMPTY IIF MAX RLOCK STR WORD
CTOD EOF INKEY MIN ROUND SUBSTR YEAR

&  1.5 เครื่องหมายตาง ๆ

1.5.1 เครื่องหมายส ําหรับตัวแปรชนิดตัวเลข
ลํ าดั
บ

เครื่อง
หมาย

ความหมาย

1 ** หรือ ^ ยกกํ าลัง
2 * คูณ
3 / หาร
4 % หาเศษของการหาร ซึ่งไดเศษเปนจํ านวนเต็ม เชน 20%3 ได 2
5 + บวก
6 - ลบ

7  นิพนธ กิตติปภัสสร และ อนันต  อุตตะมะ,  อางแลวในเชิงอรรถที่ ( 1 ),  หนา 28-37
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1.5.2 เครื่องหมายส ําหรับตัวแปรชนิดตัวเลขแบบพิเศษ
ลํ าดับ เครื่องหมาย ตวัอยางการใช ใหผลลัพธเหมือนกับ

1 += X+=Y X:=X+Y
2 -= X-=Y X:=X-Y
3 *= X*=Y X:=X*Y
4 /= X/=Y X:=X/Y
5 %= X%=Y X:=X%Y
6 **= หรือ ^= X**=Y X:=X^Y
7 ++ X++ X:=X+1
8 -- X-- X:=X-1

1.5.3 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
ลํ าดับ เครื่องหมาย ความหมาย ตวัอยางการใช ผลลัพธ

1 < นอยกวา 12 < 5 .F.
2 > มากกวา 12 > 5 .T.
3 = เทากับ ‘XYZ’ = ‘X’ .T.
4 == เทากับทุกประการ ‘XYZ’ == ‘X’ .F.
5 <> หรือ # หรือ != ไมเทากับ 12 != 5 .T.
6 <= นอยกวาหรือเทากับ 12 <= 5 .F.
7 >= มากกวาหรือเทากับ 12 >= 5 .T.
8 $ เปนสวนหนึ่งของ ‘C’ & ’ADC’ .T.

1.5.4 เครื่องหมายระบุขอความอธิบาย
ในการเขยีนโปรแกรมเปนภาษาอังกฤษ หรือถอยคํ าตามหลักไวยากรณของภาษา  บางครั้งไมสามารถเก็บ

ความหมายทีผู่เขียนโปรแกรมตองการสื่อได  จึงมีเครื่องหมายที่ทํ าใหผูเขียนโปรแกรมสามารถเพิ่มสวนของคํ า
บรรยาย ท ําใหกลับมาอานโปรแกรมในภายหลังไดเขาใจงายขึ้นมาก
ลํ าดับ เครื่องหมาย คํ าอธิบาย
1 * ถาเครือ่งหมายนี้ปรากฏ หนาบรรทัดใด ท ําใหบรรทัดนั้นทั้งบรรทัดเปนค ําอธิบาย
2 /*       */ บางครัง้ค ําอธิบายไมไดมีบรรทัดเดียว  แตมีหลาย ๆ บรรทัด  และไมจ ําเปนตองมี

เครือ่งหมาย * ขางหนาทุกบรรทัด  ผูเขียนโปรแกรมสามารถใชเครื่องหมาย /* เมื่อเริ่มตน
ของค ําอธิบาย และปดดวยเครื่องหมาย */ ทายคํ าอธิบาย

3 && หรือ // ในการเขยีนโปรแกรม 1 บรรทัด หากตองการอธิบายขอความทายบรรทัดนั้นสามารถใช
เครือ่งหมาย // หรือ && แลวตามดวยคํ าอธิบายไดทันทีในแตละบรรทัด
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&  1.6 การใชโปรแกรม DBU
DBU(DATABASE UTILITY) คอืโปรแกรมจดัการกับแฟมฐานขอมูล โดยน ํามาใชงานรวมกับการเขียน

โปรแกรมโดยใช CLIPPER ในการแปลโปรแกรม
หนาทีข่องโปรแกรมนี้มีมากมาย แตที่เห็นเดนชัดมากคือ การสรางแฟมขอมูล การสรางแฟมดรรชนี การเพิ่ม

ลบ หรอืแกไขขอมูลอยางงาย ๆ  การเลือกบางชวงของขอมูลมาดูหรือปรับปรุง การคัดลอกแฟม การลบขอมูลหรือลบ
เฉพาะขอมูลที่ถูกท ําเครื่องหมายลบไว เปนตน

1.6.1 เมนูของโปรแกรม DBU
เมนหูลกัของโปรแกรม DBU มี  8 ตัวเลือก เลือกเมนูหลักโดยใชปุมฟงกชันจาก F1 ถึง F8  สวนเมนูยอยใช

ปุมลกูศรเลือ่นขึ้นลงหรือซายขวา  เมื่อแถบสวางอยูที่ตัวเลือก ใหกดปุมเอ็นเทอรเพื่อเลือก
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

HELP OPEN CREATE SAVE BROWSE UTILITY MOVE SET
HELP DATABASE DATABASE VIEW DATABASE COPY SEEK RELATION

INDEX INDEX STRUCT VIEW APPEND GOTO FILTER
VIEW REPLACE LOCATE FIELDS

PACK SKIP
ZAP
RUN

1.6.2 ขั้นตอนการสรางแฟมขอมูลใหม
เนือ่งจากการพัฒนาโปรแกรมดวย CLIPPER ตางกับโปรแกรมอื่นในจุดที่  โปรแกรมอื่นจะมีสวนที่ใชเขียน

โปรแกรม สรางแฟมและประมวลผลในโปรแกรม   แตส ําหรับ CLIPPER ตองใชโปรแกรมสนับสนุนจากภายนอกชวย
ดงันัน้โปรแกรม DBU จึงมีหนาที่โดยตรงในการสรางแฟมใหกับผูพัฒนาระบบ หรือตองการปรับปรุงขอมูล

อยางงาย ๆ
การสรางแฟมขอมูลดวยโปรแกรม DBU มีขั้นตอนดังนี้
1. พมิพค ําวา DBU  เพื่อเรียกโปรแกรมนี้มาทํ างาน
2. กดปุม F3 แลวเลือกตัวเลือก DATABASE  เพื่อสรางแฟมขอมูลใหม
3. บนจอภาพจะปรากฏตารางที่ใหผูใชระบ ุชื่อฟลด แบบขอมูล ความกวาง และจ ํานวนตํ าแหนงทศนิยม
4. ใหเพิม่จ ํานวนฟลด และเลือกแบบตามที่ตองการ
5. กดปุม F4 แลวเลือก STRUCT  เพื่อเลือกจัดเก็บโครงสรางแฟม
6. ระบชุือ่แฟมใหมในชองที่วางอยู
7. เมือ่จดัเกบ็แลว จะกลับมาที่จอภาพเดิมเหมือนตอนเริ่มตนโปรแกรม DBU  แตปรากฏชื่อแฟมใหมขึ้น
8. กดปุม F5 แลวเลือก DATABASE เพื่อเปดขอมูลมาใหปรับปรุง
9. หากไมเคยมีเรคอรดใดตอง กดลูกศรลง แลวปรับปรุงขอมูลตามปกติเชน เพิ่ม ลบ หรือแกไข
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1.6.3 ขั้นตอนการเรียกแฟมขอมูลเดิมมาปรับปรุง
บางครัง้ผูใชเคยสรางแฟมและใสขอมูลไปบาง แตตองการนํ ามาปรับปรุงบางสวน หรือทั้งหมด  ความ

ตองการนี้สามารถใชโปรแกรม DBU เรียกขอมูลมาใหผูใชแกไขได
การเรยีกแฟมขอมูลเดิมมาปรับปรุงมีขั้นตอนดังนี้
1. พมิพค ําวา DBU  เพื่อเรียกโปรแกรมนี้มาทํ างาน
2. กดปุม F2 แลวเลือก DATABASE เพื่อเปดแฟมขอมูลขึ้น
3. ระบุชื่อแฟมที่ตองการเปด
4. กดปุม F5 แลวเลือก DATABASE เพื่อเปดขอมูลมาใหปรับปรุง
5. หากไมเคยมีเรคอรดใดตอง กดลูกศรลง เพือ่สั่งเพิ่มระเบียนใหม มเิชนนั้นโปรแกรมจะหยุดท ํางาน

1.6.4 ขั้นตอนการสรางแฟมดรรชนี
แฟมดรรชน ีคือแฟมที่ใชรวมกับแฟมขอมูลเสมอ และตองจับใหถูกคูทุกครั้ง  เพราะแฟมดรรชนีจะเก็บ

ล ําดบัของฟลดหลัก  เมื่อเปดแฟมขอมูลพรอมแฟมดรรชนี จะไดขอมูลที่จัดเรียงตามที่ระบุในแฟมดรรชนี
สิง่ทีค่วรทราบเกี่ยวกับแฟมดรรชนี
1. ผูใชจะเปดแฟมดรรชนีโดยไมเปดแฟมขอมูลไมได
2. การแกไขขอมูลในแฟมขอมูลโดยไมเปดแฟมดรรชนีจะท ําใหการใชแฟมขอมูลผิดพลาดเมือ่เปดแฟม
   ขอมูลพรอมแฟมดรรชนีในครั้งตอไป การแกปญหานี้มี 2 วิธี คือ

2.1 ใหเปดแฟมขอมูลพรอมแฟมดรรชนีทุกครั้งที่ปรับปรุงขอมูล
2.2 ใหใชค ําสั่ง REINDEX เมื่อเปดแฟมขอมูลพรอมแฟมดรรชนี

3. การเปดแฟมดรรชน ีท ําใหการคนหาขอมูลตามฟลดในแฟมดรรชนี ดวยคํ าสั่ง SEEK ได
การสรางแฟมดรรชนีมีขั้นตอนดังนี้
1. พมิพค ําวา DBU  เพื่อเรียกโปรแกรมนี้มาทํ างาน
2. กดปุม F2 แลวเลือกตัวเลือก DATABASE  เพื่อเปดแฟมขอมูลเดิม
3. ระบุชื่อแฟมที่ตองการเปด
4. กดปุม F3 แลวเลือกตัวเลือก INDEX เพื่อสรางแฟมดรรชนีใหม
5. ระบชุือ่แฟมดรรชนีใหม และฟลดหลักที่ตองการใหจัดเรียง
6. เมือ่จดัเกบ็แลว จะกลับมาที่จอภาพเดิมเหมือนตอนเริ่มตนโปรแกรม DBU  แตปรากฏชื่อแฟมใหมขึ้น
7. กดปุม F5 แลวเลือก DATABASE เพื่อเปดขอมูลมาใหปรับปรุง
8. หากไมเคยมีเรคอรดใดตอง กดลูกศรลง เพือ่สั่งเพิ่มระเบียนใหม มเิชนนั้นโปรแกรมจะหยุดท ํางาน
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&  1.7 Website ทีใ่หขอมูลเกี่ยวกับ Clipper
q News:comp.lang.clipper
q http://ftp.net.uni-c.dk/simtel.net/msdos/clipper.html
q http://www.abri.com/recover.html
q http://www.allredroster.com/clipper.htm
q http://www.bhent.com/clipper
q http://www.cai.com/products/descriptions/clipper.htm
q http://www.clipx.net
q http://www.columbusoft.com/AFC/index.htm
q http://www.davep.org/clipper
q http://www.dbf2002.com
q http://www.devinfo.com/archives/simtel/msdos/clipper/
q http://www.emsps.com/oldtools/caclipper.htm
q http://www.english.itk.ru
q http://www.fivewin.com
q http://www.geocities.com/cl2cru
q http://www.ghservices.com/gregh/clipper
q http://www.jaring.my/cch/clipper/cl00002.htm
q http://www.the-oasis.net
q http://www.uni-paderborn.de/~tomtom/simtel/msdos_clipper_.html

หนังสือเลมนี้พิมพโดย Microsoft Word และ Source code ในหนังสือเลมนี ้เผยแพรฟรีที่

http://www.thaiall.com/clipper
เพื่อให Download ไปศกึษา และยังมีโปรแกรมที่พัฒนาดวย Clipper เกีย่วกับขอสอบ Online ใหน ําไปใช
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