
หนวยที ่1 : หลักการเบื้องตนของภาษา 9 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

ภาษาโคบอล คือ ภาษาส ําหรับใชเขียนโปรแกรมทางดานธุรกิจ เปนภาษาที่มนุษย และ
คอมพิวเตอรเขาใจตรงกัน มนุษยใชภาษานี้สั่งใหคอมพิวเตอรทํ างานอยางเปนขั้นตอน นิยมน ําไปใช
อยางแพรหลายตั้งแตยุคแรก ถึงปจจุบัน มีรูปแบบไวยากรณเหมือนภาษาอังกฤษ น ําไปใชกับเครื่องทุก
ขนาด แตนิยมใชกันมากในเครื่องระดับ Mainframe computer และ Mini computer

จุดเดนของภาษา ขอดอยของภาษา
1. เหมาะกับงานทางธุรกิจ 1. ใชเวลาในการเขียนมาก
2. ภาษาคลายคลึงกับภาษาอังกฤษ 2. มีขอจํ ากัดดานการคํ านวณ
3. มีความเปนมาตรฐาน 3. มีภาษาอื่นที่เขาใจไดงายกวาบน PC
4. มีโครงสรางภาษาที่ดี
5. น ํามาใชไดกับเครื่องทุกระดับ

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
1.  การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
2.  การออกแบบโปรแกรม (Program design)
3.  การเขียนโปรแกรม (Programming)
4.  การทดสอบ และแกไขโปรแกรม (Testing & Debugging)
5.  การจัดทํ าเอกสาร (Documentation)

การท ํางานตามหลักการโปรแกรมโครงสราง (Structured programming)
1.  การทํ างานแบบตามล ําดับ (Sequence)
2.  การทํ างานแบบมีเงื่อนไข (Selection)
3.  การทํ างานแบบวนซํ ้า (Loop)

โครงสรางโปรแกรมภาษาโคบอล
1.  ไอเด็นทิฟเคชั่นดิวิชัน (Identification division)
2.  เอ็นไวรอนเมนทดิวิชัน (Environment division)
3.  ดาตาดิวิชัน (Data division)
4.  โพซิเดอรดิวิชัน (Procedure division)

การแบงพื้นที่(Area) ในภาษาโคบอล
1.  พื้นที่ A(Area A) เริ่มจากหลักที่ 8  ถึงหลักที่ 11
2.  พื้นที่ B(Area B) เริ่มจากหลักที่ 12 ถึงหลักที่ 72

ชือ่มาตรฐาน และคํ ายอ
  COBOL (COmmon Business Oriented Language)
  ANSI (American National Standard Institute)
 CODASYL (Conference On Data System Language)

สรุปทายบท
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หนวยที ่1 : หลักการเบื้องตนของภาษา 10 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

1.  ภาษาโคบอลคืออะไร เกิดขึ้นไดอยางไร และคํ าวา COBOL ยอมาจากอะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
2.  ภาษาโคบอลถูกออกแบบเพื่องานดานใด ส ําหรับเครื่องระดับใด
                                                                                                                         
                                                                                                                         
3.  COBOL60 เกิดขึ้นไดอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
4.  จุดเดนของภาษาโคบอล  มีอะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5.  จุดดอยของภาษาโคบอล มีอะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
6.  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบดวย 5 ขั้นตอน อะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
7.  การโปรแกรมโครงสรางมี 3 รูปแบบ อะไรบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
8.  Identification division ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
9.  Environment division ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
10.  Data division ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
11.  Procedure division ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         

แบบฝกหัดทายบท
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หนวยที ่1 : หลักการเบื้องตนของภาษา 11 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

12.  พื้นที่ A เริ่มจากหลักใด ถึงหลักที่เทาใด
                                                                                                                         
                                                                                                                         
13.  พื้นที่ B เริ่มจากหลักใด ถึงหลักที่เทาใด
                                                                                                                         
                                                                                                                         
14.  ในการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL หลักที่ 7 ถูกนํ ามาใชเพื่ออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
15.  ANSI ยอมาจากอะไร และมีความส ําคัญอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
16.  คํ าสั่งตอไปนี้พบใน DIVISION ใด
SELECT พบใน                                                        
FILE SECTION พบใน                                                        
WORKING-STORAGE SECTION พบใน                                                        
PROGRAM-ID พบใน                                                        
SECURITY พบใน                                                        
CONFIGURATION SECTION พบใน                                                        
FILE-CONTROL พบใน                                                        
17.  ผังงานตอไปนี้คือการทํ างานแบบใด                                                             

18.  ผังงานตอไปนี้คือการทํ างานแบบใด                                                             
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หนวยที ่1 : หลักการเบื้องตนของภาษา 12 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

19.  ผังงานตอไปนี้คือการทํ างานแบบใด                                                             

20.  CODASYL หมายถึงอะไร และยอมาจากอะไร
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