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แฟมแบบตามลํ าดับ คือ การจัดเก็บขอมูลแบบตรงไปตรงมา ขอมูลใดมากอนจะอยูระเบียนแรก ขอ
มูลใดมาทีหลังจะตอทายสุด  ส ําหรับขอมูลที่จัดเก็บจะไมถูกเปลี่ยนแปลง เก็บอยางใดจะเห็นอยางนั้น
เชน ระเบียนหนึ่งยาว 10 ตัวอักษร หากแฟมมี 5 ระเบียน แฟมจะมีขนาด 50 ตัวอักษร หรือ 50 ไบต
และสามารถดูขอมูลดวยคํ าสั่ง TYPE ของ DOS  เชน แฟมชื่อ X.DAT สามารถดูขอมูลไดดวยคํ าสั่ง
TYPE X.DAT เปนตน การเขียนโปรแกรมอานขอมูลตองอานขอมูลจากตนแฟมไปทายแฟม ไม
สามารถเริ่มอานจากกลางแฟม และการเพิ่มระเบียนใหมตองตอทายระเบียนสุดทายเสมอ

การระบุวาแฟมใดเปนแฟมแบบตามลํ าดับหรือไม จะพิจารณาในสวนของการก ําหนดแฟมดวย
คํ าสั่ง SELECT  ตองระบุแบบของการจัดองคการของแฟม(Organization) และการไมระบุแบบ
ของการจัดองคการของแฟมจะถือเปนการจัดการแบบตามลํ าดับ มิใชแบบตามลํ าดับบรรทัด แตตัว
อยางทั้งหมดในบทนี้ใชการจัดการแบบตามลํ าดับบรรทัด คือแยกขอมูลจากรหัสตัดบรรทัดอัตโนมัติ ถา
ใชการจัดการแบบตามลํ าดับคือ ORGANIZATION IS SEQUENTIAL แทน ORGANIZATION IS
LINE SEQUENTIAL จะทํ าใหการอานขอมูลแตละระเบียนไมถูกแยกดวยบรรทัด ทํ าใหใชโปรแกรม
Editor อานแฟมขอมูลมาตรวจสอบ หรือแกไข ไมสะดวกเทาแบบตามลํ าดับบรรทัด

แบบที่ 1 ตามล ําดับ SELECT  X1  ASSIGN TO  “TESTX.DAT”.
แบบที่ 2 ตามล ําดับ SELECT  X2  ASSIGN TO  “TESTX.DAT”

   ORGANIZATION IS SEQUENTIAL.
แบบที่ 3 ตามล ําดับบรรทัด SELECT  X3  ASSIGN TO  “TESTX.DAT”

   ORGANIZATION IS LINE SEQUENTIAL.
     ดังนั้นตัวอยางในบทนี้ จึงใชคํ าสั่ง SELECT แบบที่ 3 คือ แฟมแบบตามลํ าดับบรรทัดทั้งหมด
การก ําหนดแฟมทํ าไดหลายแบบ
เชน สวน ENVIRONMENT DIVISION

SELECT  F1   ASSIGN  TO  FNAME.
สวน DATA DIVISION

01  FNAME PIC  X(20).
สวน PROCEDURE DIVISION

MOVE "SALA.DAT"  TO FNAME.
OPEN  INPUT  F1.

หรือ สวน ENVIRONMENT DIVISION
SELECT  F2   ASSIGN  TO  DISK.

สวน DATA DIVISION
FD  F2   VALUE OF FILE-ID FNAME.
01  FREC    PIC X.

สวน PROCEDURE DIVISION
ACCEPT  FNAME.
OPEN  INPUT  F2.

สรุปทายบท

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


หนวยที ่7 : การเขาถึงแฟมแบบลํ าดับ 143 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล

หรือ สวน ENVIRONMENT DIVISION
SELECT  F3   ASSIGN  TO  "SALE.DAT".

สวน DATA DIVISION
FD  F3.

หรือ สวน ENVIRONMENT DIVISION
SELECT  F4   ASSIGN  TO  DISK.

สวน DATA DIVISION
FD  F4   VALUE OF FILE-ID "BUY.DAT".

ค ําสั่ง TYPE  คือ คํ าสั่งของระบบปฏิบัติการ DOS (Disk operating system) เพื่อดูขอมูลใน
แฟมแบบขอความ(TEXT)  รวมถึงการดู Source code ที่ถูกเขียนดวย Qedit หรือ Notepad
ตัวอยางเชน   C:\>TYPE   P01.CBL หรือ  A:\> TYPE   EMPL.DAT  เปนตน
รหัสตัดบรรทัด มี 2 ตัวอักษร คือ
ตัวแรก ปดแคร(Carriage return )    เลขฐาน 10 คือ 13  ถาเขียนเปนเลขฐาน 16 คือ 0D
ตัวที่สอง ปดบรรทัด(Line feed)    เลขฐาน 10 คือ 10  ถาเขียนเปนเลขฐาน 16 คือ 0A
การแสดงผลสามารถเลือก OUTPUT ได 3 ทาง
1.  ทางจอภาพ 2. ทางเครื่องพิมพ  3.ทางแฟมผลลัพธ
ค ําสั่งส ําคัญเกี่ยวกับแฟมขอมูล
READ คือ คํ าสั่งอานระเบียนจากแฟมขอมูลทีละระเบียน

เชน READ   ชื่อแฟม  AT  END  คํ าสั่งปฏิบัติการ เมื่อหมดขอมูลแลว
WRITE คือ คํ าสั่งเขียนระเบียนลงไปในแฟม

เชน WRITE   ชื่อระเบียน  เชน WRITE  EMPLREC
ถาเขตขอมูลรับคาครบทุกเขตขอมูลแลว สามารถละค ําสั่ง FROM ได

หรือ WRITE   ชื่อระเบียน  FROM  ชื่อระเบียนหรือเขตขอมูลที่มีคาครบ
เปนการสงขอมูลไปเขียนลงแฟมผลลัพธ โดยใชระเบียนขอมูลที่เตรียมไว

REWRITE คือ คํ าสั่งเขียนทับระเบียนเดิม แตแฟมตองถูกเปดแบบ I-O
เชน REWRITE ชื่อระเบียน (เมื่อเขตขอมูลรับคาครบตามตองการ)

DISPLAY คือ คํ าสั่งแสดงผลทางจอภาพ  สามารถน ําเขตขอมูลไปแสดงทางจอภาพได
เชน DISPLAY   EID , ENAME , ESURN

การเปดแฟมแบบ SEQUENTIAL ท ําได 4 แบบ
1.  INPUT เชน OPEN  INPUT  FILEX    เพื่ออานขอมูลมาประมวล หรือนํ าไปแสดงผล
2.  OUTPUT เชน OPEN  OUTPUT FILEX เพื่อเตรียมแฟมเปนแฟมผลลัพธ ทํ าใหแฟมที่

เคยมีขอมูลอยูหายไปหมด แลวน ําขอมูลใหมไปแทนที่  ถาไมเคยมีแฟมอยูก็จะสรางแฟมใหมให
3.  I-O เชน OPEN  I-O  FILEX  อานขอมูล หรือเขียนทับระเบียนเดิม
4.  EXTEND เชน OPEN  EXTEND  FILEX  เพื่อเพิ่มระเบียนตอทายแฟมขอมูลเดิม
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1.  แฟมแบบตามลํ าดับ(Sequential file) คืออะไร 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
2.  การเปดแฟมแบบตามลํ าดับทํ าไดกี่แบบ แตละแบบเพื่ออะไร 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
3.  รหัส chr(13) ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
4.  รหัส chr(10) ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
5.  คํ าสั่ง TYPE ของ DOS ทํ าหนาที่อะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
6.  การแสดงผล สามารถเลือก OUTPUT ออกทางใดไดบาง
                                                                                                                         
                                                                                                                         
7.  การเปดแฟมแบบ INPUT คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
8.  การเปดแฟมแบบ OUTPUT คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
9.  การเปดแฟมแบบ I-O คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
10.  การเปดแฟมแบบ EXTEND คืออะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
11.  คํ าสั่ง READ คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
12.  คํ าสั่ง WRITE คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
13.  คํ าสั่ง REWRITE คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         

แบบฝกหัดทายบท
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14.  คํ าสั่ง DISPLAY คืออะไร ใหยกตัวอยางการใชคํ าสั่งมาพอเขาใจ
                                                                                                                         
                                                                                                                         
15.  การระบุวาแฟมใดเปนแฟมแบบตามลํ าดับ ตองพิจารณาจากสวนใดของโปรแกรม
                                                                                                                         
                                                                                                                         
16.  การจัดองคการของแฟม(Organization) แบบ LINE SEQUENTIAL ตางกับไมระบุอยางไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
17.  โดยปกติแฟมขอมูลหลัก (Master file) ทํ าหนาที่เก็บอะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
18.  โดยปกติแฟมรายการเคลื่อนไหว(Transaction file) ทํ าหนาที่เก็บอะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
19.  โดยปกติแฟมขอมูลหลักใหม (New Master file) ทํ าหนาที่เก็บอะไร
                                                                                                                         
                                                                                                                         
20.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม FA.TXT มาแสดงผลทางจอภาพ

ใหแฟม FA.TXT มี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสพนักงาน 9(3)  ชื่อ X(20)   สกุล X(20)
                                                                                                                         
                                                                                                                         
21.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม FA.TXT มาแสดงผลทางเครื่องพิมพ

ใหแฟม FA.TXT มี 3 เขตขอมูล คือ  รหัสพนักงาน 9(3)  ชื่อ X(20)   สกุล X(20)
                                                                                                                         
                                                                                                                         
22.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม FA.TXT แลวน ําไปเขียนลงแฟม FB.TXT

ใหแฟม FA.TXT มี 3 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)     ชื่อ X(20)   สกุล X(20)
ใหแฟม FB.TXT มี 4 เขตขอมูล คือ  ล ําดับที่ 9(3) รหัส 9(3)  ชื่อ X(20)   สกุล X(20)

                                                                                                                         
                                                                                                                         
23.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม SALA.DAT มาแสดงผลทางจอภาพ

ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)  เงินเดือน 9(6)V99
ผลลัพธทางจอภาพประกอบดวย ล ําดับที่ของระเบียน  รหัส  และเงินเดือน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
24.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม SALA.DAT มาแสดงผลทางจอภาพ

ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)   เงินเดือน 9(6)V99
ผลลัพธทางจอภาพประกอบดวย ล ําดับที่ของระเบียน  รหัส  เงินเดือน และภาษี
กํ าหนดให ภาษ ีเทากับ 7% ของเงินเดือน
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25.  จงเขียนโปรแกรมอานขอมูลจากแฟม SALA.DAT มาแสดงผลทางจอภาพ
ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)  เงินเดือน 9(6)V99
ผลลัพธทางจอภาพประกอบดวย ล ําดับที่ของระเบียน  รหัส  และเงินเดือน
บรรทัดสุดทาย ใหแสดงผลรวมเงินเดือน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
26.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัส และเงินเดือน ทางแปนพิมพ แลวเขียนลงแฟม SALA.DAT

ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)  เงินเดือน 9(6)V99
                                                                                                                         
                                                                                                                         
27.  จงเขียนโปรแกรมรับรหัส และเงินเดือน ทางแปนพิมพ แลวเขียนลงแฟม SALA.DAT

ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)  เงินเดือน 9(6)V99
กํ าหนดใหรับขอมูล แลวเขียนระเบียนเพิ่มเขาไปในแฟมเงินเดือนทันที
ใหรับ และเพิ่มระเบียนใหม จนกระทั่งรหัสที่รับจากแปนพิมพมีคาเปน 0 จึงเลิกการทํ างาน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
28.  จงเขียนโปรแกรมปรับปรุงแฟม SALA.DAT

ใหแฟม SALA.DAT มี  2 เขตขอมูล คือ  รหัส 9(3)  เงินเดือน 9(6)V99
ใหปรับปรุงแฟมเงินเดือน เฉพาะคนที่เงินเดือนมากกวา 15,000 บาท โดยลดลง 500 บาท
พรอมแสดง รหัสพนักงาน เงินเดือนกอนถูกหัก และเงินเดือนหลังถูกหัก ทางจอภาพ

                                                                                                                         
                                                                                                                         
29.  จงแสดงเฉพาะผลลัพธหลังการประมวลผลที่ไดจากแฟมขอมูลหลักใหม ตามการปรับปรุงจากแฟม

รายการเคลื่อนไหว และแฟมขอมูลหลัก ที่รวมคุณสมบัติของการเพิ่ม ลบ และแกไขไวดวยกัน
“A” หมายถึง เพิ่มระเบียนในแฟมขอมูลหลักใหม ถาไมพบรหัสนี้ในแฟมขอมูลหลัก
“D” หมายถึง ลบระเบียน ไมนํ ารหัสที่ตรงกันในแฟมขอมูลหลักและแฟมรายการเคลื่อนไหว ไปใช
“U” หมายถึง แกไขระเบียน ถารหัสตรงกันจะนํ าขอมูลจากแฟมรายการเคลื่อนไหว ไปใช
แฟมรายการเคลื่อนไหว  แฟมขอมูลหลัก แฟมขอมูลหลักใหม

002     D  001KETRIN             
004MAX  A  002SOMPON             
005ATHI U 003YAO             
006MAYA A  005THANOM             
008NORA U  007SUWIT             
010     D  008WIWAT             

 010CHULEE             
30.  จงเขียนโปรแกรมปรับปรุงแฟม ตามการปรับปรุงจากแฟมรายการเคลื่อนไหว และแฟมขอมูลหลัก

ซึ่งรวมคุณสมบัติของการเพิ่ม ลบ และแกไขไวดวยกัน
“1” หมายถึง เพิ่มระเบียนในแฟมขอมูลหลักใหม ถาไมพบรหัสนี้ในแฟมขอมูลหลัก
“2” หมายถึง ลบระเบียน ไมนํ ารหัสที่ตรงกันในแฟมขอมูลหลักและแฟมรายการเคลื่อนไหว ไปใช
“3” หมายถึง แกไขระเบียน ถารหัสตรงกันจะนํ าขอมูลจากแฟมรายการเคลื่อนไหว ไปใช
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