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برنامه نويسي به زبان اسمبلي براي كامپيوترهاي شخصي 
 

حافظه داخلي 
ــتيابي تصـادفي (RAM) وحافظـه فقـط  دو نوع حافظه داخلي روي كامپيوتر عبارتند از:حافظه با دس

خواني  (Ram) بايت هاي حافظه به ترتيب با شروع ازOO شماره گذاري مي شوند به طــوري كـه 

هرمكاني داراي يك آدرس منحصر به فردي مي باشد 

ROM: شامل يك تراشه حافظه بخوصوصي است كه فقط مي تواند خوانده شود. چون دستورالعمل 

هاودادها به طور دائمي در داخل تراشه هاجايگزاري شده اند نمــي توانندتغيـير داده شـوند.سيسـتم 

ورودي – خروجي پايه (BIOS) از أدرس 68K شروع شده ودستگاههاي ورودي / خروجــي نظـير 

كنترل كننده ديسك سخت را مديريــت مـي كنـد. حافظـه فقـط خوانـي كـه از 960K شـروع مـي 

شودعمليات اساسي كامپيوترنظير امتحان كردن خود كامپيوتر در موقعروشن شدن ،الگوهــاي نقطـه 

اي گرافيكي وبار كننده خود ديسك را كنترل مي كند.وقتي كه كامپيوتر را روشن مــي كنيـد،حافظـه 

 RAMــه ROM كنترلهاي گوناگوني را انجام داده واطالعات مخصوص سيستم را از ديسك به حافظ

بار گذاري مي كند. 

RAM :يك برنامه نويس اصوال با حافظهRAM ارتباط دارد كه بهتر بود درحافظه خواندن – نوشــتن 

نام گذاري مي شد.حافظهRAM به عنوان يك برگه كاري براي ذخيره سازي موقت واجــراي برنامـه 

ها بكار مي رود چون در موقع خاموش شدن كامپيوتر حافظه RAM (محتوي)از بين مي رود بايد از 

حافظه خارجي براي نگهداري برنامه ها و داده ها استفاده كنيم.وقتي كه كامپيوتر را روشن مي كنيد، 

روال راه اندازيROM بخشي از سيستم عامل ر ابه داخلRAM بار گذاري مي كند. سپس مي توانيد 

انجام عملياتي نظير بار گذاري يك برنامه از ديسك به داخلRAM را از آن درخواست كنيد. 



 

آدرس دهي داده ها در حافظه 

بسته به مدل،پردازنده مي تواند در هر زمان به يك يا چند بايت از حافظه دسترسي داشته باشد عدد 

ــه دو بـايت يـا  دهدهي1315 را در نظر بگيريد نمايش هگزا دسيمال آن 0526H است نمايش آن ب

ــايت يعنـي  يك كلمه از حافظه نياز دارد.آن شامل با ارزش ترين بايت يعني05  و كم ارزش ترين ب

29 مي باشد. 

سيستم داده را در حافظه به ترتيب معكوس ذخيره مي كند:بايت داراي كم ارزشتر در آدرس پــايين 

ترو بايت داراي ارزش بيشتر در آدرس باالتر حافظه ذخيره مي شود. 

 

 

پردازنده انتظار دارد كه داده هاي عددي در حافظه به ترتيب معكوس قرار گيرند و داده ها را مطابق 

با آن پردازش مي كند . 

سگمنت ها و آدرس دهي.  

ــي شـود  يك سگمنت ناحيه خاصي است كه در يك برنامه تعريف شده واز مرز پاراگراف شروع م

يعني از مكاني كه همواره بر ١٦يا١٠ شانزده شانزدهي بخش پذير است. هر چندكه يك سمگنت 

ــه  مي تواند در هر جايي از حافظه قرار بگيرد و در حالت حقيقي مي تواند تا 64k باشد ولي نقطه ب

اندازه اي فضا الزم دارد كه برنامه براي اجرا شدن به آن نياز دارد. 

ممكن است هر تعداد سگمنت وجود داشته باشد ، براي آدرس دهي سگمنت مورد نظــر فقـط الزم 

ــير داد. ٣ سـگمنت اصلـي عبـارتند از  است كه آدرس مو جود در يك ثبات سگمنت مناسبي را تغي

سگمنت هاي داده ، پشته وكد 



سگمنت كد 

سگمنت كد شامل دستورالعمل هاي ماشين است اجرا مي شوند. معموال اولين دستورالعمل اجرايـي 

ــراي برنامـه را  در شروعاين سگمنت قرار دارد. وسيستم عامل به آن مكان پيوند داده مي شود تا اج

شروع كند همانطور كه از نام آن پيداست ، ثبات سگمنت كد (cs) ، سگمنت كد را آدرس دهي مي 

كند.اگر ناحيه كد شما به بيش از 64k نياز داشته باشد ، برنامه ممكن است نياز داشته باشد كه بيـش 

از يك سگمنت كد را تعريف كند. 

سگمنت داده ها 

ــا  سگمنت داده ها شامل داده ها ، ثابت ها و نواحي كاري يك برنامه مي باشد ثبات سگمنت داده ه

ــد در  (DS) سگمنت داده ها را آدرس دهي مي كند . "اگر ناحيه داده به بيش از 64k نياز داشته باش

برنامه مي توانيد بيش از يك سگمنت داده را تعريف كنيد ". 

سگمنت پشتر 

به زبان ساده ، پشتر حاوي هر گونه داده و آدرسي است كه براي ذخيره موقت و يا جــهت اسـتفاده 

توسط زير روال هاي فراخواني شده الزم است . ثبات سگمنت پشته(ss) ســگمنت پشـتر را آدرس 

دهي مي كند. 

حدود يك سگمنت 

يك ثبات سگمنت حاوي آدرس شروع يك سگمنت مي باشــد همـانطور كـه قبـال ذكـر شـد يـك 

سگمنت بر روي مرز پارا گراف شروع مي شود كه آدرسي است كه همواره بر ١٦ تقسيم پذير است 

ــون درايـن مـورد  يك سگمنت داده را از مكان حافظه 088EOH شروع مي شود در نظر بگيريد چ

ــان كـامپيوتر تشـخيص  وتمام موارد ديگرراستي ترين رقم شانزده شانزدهي برابر صفر است طراح

 038E 038 بـه صـورتEOH دادند كه ذخيره كردن رقم صفر درثبات سگمنت الزم نيســت . لـذا

ذخيره مي شود كه صفر سمت راست آن بديهي است. در اين كتاب هر جا الزم باشد از كروشه هــا 

براي اشاره به سمت راست ترين صفر ما نند [0]038 استفاده خواهد شد. 



آفست هاي سگمنت 

ــه بـايتي  در داخل يك برنامه مكان هاي حافظه نسبت به آدرس شروع سگمنت بيان مي شوند فاصل

از آدرس سگمنت تا يك مكان ديگر در داخل همان سگمنت به صورت يك آفســت (جـا بجـايي) 

بيان مي شود. محدوده يك افست ٢بايتي مي تواند از 0000H تا FFFFH يــا از صفـر تـا 65,535 

باشد. بنابراين اولين بايت سگمنت كه در آفست 00 ، دومين بايت در آفست 01 الي آخر تا آفسـت 

65535 قرار مي گيرند براي مراجعه به هر مكان حافظه در يك سگمنت ، پردازنده آدرس سگمنت 

موجود در يك ثبات سگمنت را با يك مقدار افست تركيب مي كند. 

يك سگمنت داده را كه از مكان 038EOH  شروع مي شود در نظر بگيريد. ثبات DS حاوي آدرس 

سگمنت داده ها يعني 038E[o]H مي باشد ويك دستور العمل به مكاني با آفست 0032H بايت در 

داخل سگمنت داده ها مراجعه مي كند. 

 

 

بنا براين مكان حافظه واقعي بايت مراجعه شده به وسيله اين دستورالعمل برابر 03912H مي باشـد. 

ــر  توجه داشته با شيد كه يك برنامه ممكن است داراي يك يا چند سگمنت باشد كه مي توانند از ه

مكاني از حافظه شروع شده, اندازه آنها متفاوت بوده و به هر ترتيبي قرار بگيرند. 

ظرفيت آدرس دهي 

پردازنده هاي گوناگون انيتس كه توسط كامپيوترهاي PC مورد استفاده قرار مي گيرد داراي قـابليت 

هاي آدرس دهي مختلفي مي باشند.آدرس دهي 8086/8088 : ثبات آنهابه احوال١٦ بيت مي باشند 

چون يك آدرس سگمنت برروي مرزپاراگراف (همواره بر ١٦تقسيم پذير اســت) قـرار دارد ٤بيـت 

ــد يـك آدرس سـگمنت در ثبـات  سمت راست آدرس آن صفر مي باشندهمانطور كه قبال بحث ش

ــر  سگمنت ذخيره شده و پردازنده ٤ بيت سمت راست را به صورت شانزده شانزدهي nnnn[o] براب

o در نظر مي گيريد. حال ،FFFF[o]H امكان آدرس دهي تا ١٠٤٨٥٦٠ بايت را فراهم مي كنــد،اگر 



ــي نوشـته و٤بيتسـمت راسـت را  مطمئن نيستيد،هرF  شانزده شانزدهي را به صورت 1111 دو روي

برابر o قرار داده وسپس مقاديربيت ها را با هم جمع كنيم. 

آدرس دهي 80286 :در حالت حقيقي،پردازنده ٨٠٢٨٦ عمل آدرس دهي را مثــل ٨٠٨٦ انجـام مـي 

 FFFFF[o] دهد در حالت محافظت شده،پردازنده از ٢٤ بيت براي آدرس دهي استفاده مي كند، لذا

امكان آدرس دهي تا ١٦ ميليون بايت را فراهم مي كند.ثبات هاي سگمنت بــه عنـوان انتخابگرهـاي 

دستيابي به آدرس سگمنت ٢٤ بيتي از حافظه عمل كرده واين مقدار را با يك آفست ١٦ بيتي جمــع 

مي كنند. 

 

 

آدرس پنتيوم / 80386/486 :در حالت حقيقي اين پردازنده هــا عمـل آدرس دهـي را خيلـي شـبيه 

٨٠٨٦انجام ميدهند. در حالت محافظت شده اين پردازنده ها از٤٨ بيتبراي آدرس دهي اســتفاده مـي 

كنند. كه امكان آدرس دهي سگمنت ها راتا ٤ ميليون بايت فراهم مــي كننـد.ثبـات هـاي سـگمنت 

١٦بيتي به عنوان انتخاب كننده دسترسي به آدرس سگمنت ٣٢ بيتي از حافظه عمل كرده واين مقدار 

را به يك آفست ٣٢ بيتي اضافه مي كنند. 

ثبات ها 

ــي حافظـه و انجـام  ثبات هاي پر دازنده براي كنترل دستور العمل هاي اجرايي، مديريت آدرس ده

محاسبات بكار مي روند.ثباتها با استفاده ازنام آنها آدرس دهي مي شــوند مـانند SS,DS,CS بيـت 

هاي يك ثبات به طور قراردادي از راست به چپ و با شروع ازصفر شماره گذاري مي شوند. 

ثبات هاي سگمنت 

يك ثبات سگمنت به طول١٦ بيت مي باشد و براي آدرس دهي ناحيه اي از حافظه كــه بـه عنـوان 

سگمنت جاري شناخته مي شودبكار مي رود چون يك ســگمنت روي مـرز پـاراگراف تنظيـم مـي 

شوند، ٤بيت سمت راست آدرس آن در ثبات سگمنت برابر o در نظر گرفته مي شوند. 



ــگمنت بعـالوه  ثبات هاي  CS: حاوي آدرس شروع سگمنت كه در يك برنامه است. اين آدرس س

يك مقدار آفست درثبات اشاره گر دستورالعمل (Ip) آدرس دستورالعملي راكه بـراي اجـرا واكشـي 

مي شود نشان مي دهد. برنامه نويسي معمولي مراجعه به ثبات cs الزم نيست. 

ثبات DS :حاوي آدرس شروع سگمنت يك برنامه است. دستورالعمل ها براي مراجعه به داده ها از 

اين آدرس استفاده مي كنند.اين آدرس بعالوه يك مقدار آفست در داخل يك دســتورالعمل واقعـي 

مكاني در سگمنت داده ها را مشخص مي كند. 

ثبات SS : امكان پياده سازي پشته اي را كه يك برنامه براي ذخيره كردن موقت آدرس ها وداده ها 

ــات اشـاره گر پشـته  استفاده مي كند . سيستم ، آدرس شروع سگمنت بعالوه يك مقدار افست درثب

(sp) كلمه جاري در پشته را كه آدرس دهي مي شود، نشان مي دهد.در برنامه نويسي معمولـي الزم 

نيست مستقيما به ثبات  ssمراجعه كنيد. 

ثبات ES :توسط برخي عمليات رشته اي براي مديريت آدرس دهي حافظه بكار مي رود در اينجــا 

 ES (ثبات انديس)مرتبط است در برنامه اي كه الزم است از DI (سگمنت اضافي)با ثبات ES ثبات

استفاده شود با يك آدرس سگمنت مناسبي مقدار دهي اوليه مي شود. 

ثبات هاي FS,GS :ثبات هاي سگمنت اضافي كمكي روي پردازنده هاي ٨٠٣٨٦ و بعد از آن. 

ثباتهاي اشاره گر 

  BP,SP,IP: سه ثبات اشاره گر عبارتند از

ثباتاشاره گر دستورالعمل : (IP) ثبات ١٦ بيتي IP حاوي آدرس آفست دستور العمل ٥ بعدي اســت 

ـاري را  كه  اجرا خواهد شد IP با ثباتCS مرتبط مي باشد. به اين معني كه ثبات IP دستورالعمل ج

ــه نمـي كنيـد  در سگمنت كه اجرايي جاري نشان مي دهد. معموال در يك برنامه به ثبات IP مراجع

ولي مي توانيد در موقع استفاده از برنامه DEBV6 براي امتحان كردن يك برنامه مقــدار آن را تغيـير 

ــي بـه نـام EIP مـي  دهيد. ٨٠٣٨٦ وپردازنده هاي بعد از آن داراي يك ثبات IP توسع يافته ٣٢ بيت



باشند. در مثال ، ثبات CS حــاوي 39B4[o] H وIP حـاوي 514H مـي باشـد بـراي پيـدا كـردن 

دستورالعمل اجراي بعدي ,پردازنه آدرس موجود درCS را با افست موجود در IP جمع مي كند. 

39B40H+514H=3A054H  آدرس ســـگمنت در CS بعـــالوه آدرس افســـــت در IP آدرس 

دستورالعمل بعدي. 

ثباتهاي SP (اشاره گربه پشته) و BP (اشاره گر ...): با ثبات ss مرتبــط بـوده و بـه سيسـتم امكـان 

دستيابي به داده هاي موجود درسگمنت پشته را مي دهند. 

ــي بـا شـد  ثبات اشاره گر پشته (SP) :ثبات SP به طول ١٦ بيت بوده كه شامل يك مقدار افست م

وموقعي كه اين مقدار با محتوي ثبات ss   مرتبط مي شود بــه كلمـه بـاالي پشـته اشـاره مـي كنـد 

پردازنده ٨٠٣٨٩ وپس از آن داراي يك اشاره گر پشته ٨٢ بيتي توسعه به نام ثبات ESP مي باشند. 

سيستم به طور اتوماتيك اين ثبات ها را مديريت مي كند. 

 

 

ثبات اشاره گره مبنا (BP) : ثبات ١٦ بيتي BP ارجاع به پارامترهاي كه داده ها و آدرسهايي هســتند 

كه يك برنامه از طريق پشته ارسال مي كند،تسهيل مي كند.٨٠٣٨٦ و پردازنده هاي بعد از آن داراي 

يك ثبات ٣٢بيتي توسعه به نام EBP مي باشند. 

ثبات هاي همه منظوره 

ــد آنـها را بـه  ثبات هاي همه منظوره DX,CX,BX,AX مبناي كار سيستم هستند . در اينكه مي تواني

عنوان كلمه يا به صورت بايت آدرس دهي كنيد منحصر به فرد هســتند. سـمت چـپ تريـن بـايت 

قسمت بااليي وسمت راست ترين قسمت پاييني مي باشند براي مثال AX شامل يك بخــش بـااليي 

ــه هـر بخـش بـه نـام آن مراجعـه كنيـد.٨٠٣٨٦  AH ويك بخش پاييني AL مي باشد و مي توانيد ب

وپردازنده هاي بعد از آن از تمام ثباتهاي همه منظوره بعالوه نسخه توسعه يافته ٣٢ بيتي آنــها يعنـي 

EDX,ECX,EBX,EAX پشتيباني مي كنند. 



دستورالعملهاي زير عدد O را به ثباتهاي ECX,BX,AX انتقال مي دهند: 

  MOV    AX,OO   2/MOV    BH,OO    3/MOV     ECX,OO              
ــار  ثبات AX : انباره اصلي ، در عملياتي كه مستلزم ورودي / خروجي و محاسبات زياد هستند به ك

مي روند . براي مثال دستورالعملهاي ضرب،تقسيم و ترجمه از AX استفاده كنند كــه كـار آمدتـري 

توليد مي كنند. 

ــس بـراي  ثبات BX :از آنجا كه اين ثبات تنها ثبات همه منظوره ايست كه مي تواند بعنوان يك اندي

 BXتوسعه آدرس دهي به كار رود به  عنوان ثبات.... معروف است يكي ديگراز كار بردهاي معمـول

بكار گيري آن در انجام محاسبات است. 

ثبات CX:CX به عنوان ثبات شمارش معروف است . ممكن است حاوي مقداري براي كنترل تعداد 

دفعات تكراري يك حلقه يا مقداري براي انتقال بيت ها به سمت چپ يا راســت باشـد، ازcx مـي 

توان براي انجام محاسبات نيز استفاده كرد. 

ثبات DX:DX به عنوان ثبات داده معروف است.برخي از عمليات ورودي / خروجــي نيـاز بـه ايـن 

ثبات دارند وعمليات ضرب وتقسيم كه با اعداد بزرگ سروكار دارند از زوج ثابتهاي AX,DX با هم 

استفاده مي كنند. 

مي توانيد از هريك از اين ثباتهاي همه منظوره براي جمع وتفريق مقادير ٨ بيتي، ١٦ بيتي و٣٢بيتــي 

استفاده كنيد. 

ثبات هاي انديس: 

ثباتهاي DI,SI براي آدرس دهي شاخص دار و استفاده در جمع وتفريق بكار مي روند. 

ثبات SI : ثبات انديس منبع ٦بيتي در برخي از عمليات رشته اي مورد نياز مي باشد در ايــن مـورد 

ــعه يافتـه  ثبات SI با ثبات DS مرتبط مي باشد ٨٠٣٨٦ و پردازنده هاي پس از آن از يك ثبات توس

٣٢ بيتي به نام ESI پشتيباني مي كنند. 

ثبات DI :ثبات انديس مقصد ١٦ بيتي نيز براي انجام برخي عمليات رشته اي مورد نياز مــي باشـد. 

در اين مورد، DI با ثبات ES مرتبط مي باشد. 



 (Flags) ثبات نشانه ها

نه بيت از ١٦بيت ثبات نشانه ها در تمام پردازه هاي خــانواده ٨٠٨٦ مشـترك مـي باشـد وضعيـت 

جاري كامپيوتر ونتايج حاصالز پردازش را نشان مي دهند بسياري از دستورالعمل هــاي مقايسـه اي 

ــدي مـي  وحسابي وضعيت flag ها را تغيير داده و برخي از دستورالعمل ها نيز براي تعيين عمل بع

توانند اين نشانه ها را امتحان كنند. 

OF (نشانه سرريزي) سر ريزي بيت مرتبه بااليي (سمت چپ ترين)راپس از عمل حسابي نشان مي 

دهد. 

ــته اي  DF (نشانه جهت) سمت چپ يا راست را براي انجام عمليات انتقال يا مقايسه داده هاي رش

معين مي كند. 

ــير ورودي از صفحـه كليدبـايد مـورد  IF (نشانه وقفه)نشان مي دهد كه تمام وقفه هاي خارجي نظ

پردازش قرار گرفته ويا صرف نظر شود. 

TF (نشانه تله) به پردازنده اجازه عمليات را در حالت تك مرحله اي مي دهد. برنامه هــاي اشـكال 

ــا بتواننـد بـراي امتحـان كـردن تـاثيرات يـك  دار نظير DEBVG اين Flag را برابر يك مي كشد ت

دستورالعمل بر روي ثبات ها و حافظه ، آن دستور العمل رابه تنهاي اجرا كنيد. 

SF (نشانه عالمت) حاوي عالمت نتيجه يك عمل حسابي است (o = مثبت  و 1 = منفي) 

ــد (zr=o يعنـي نتيجـه غـير  ZF (نشانه صفر) نتيجه يك عمل حسابي يا مقايسه اي را نشان مي ده

صفر بوده و   zf=1 يعني نتيجه برابر صفر مي باشد) 

 (نشانه رقم نقلي كمكي) حاوي يك رقم نقلي خروجي از بيت شماره ٣ از يك داده ٨ بيتي در  

AF يك عمل حسابي ويژه مي باشد.

PF (نشانه توازن) توازن زوج يا فرد هشت بيت پايين نتيجه يك عمل ثابت را نشان مي دهد . 

CF (نشانه رقم نقلي) حاوي رقم نقلي از يك بيت باالي(سمت چپ ترين بيت) بعد از انجام يك 

عمل حسابي بوده ونيز حاوي آخرين بيت عمليات انتقال يا دوران مي باشد. 



Flag ها در ثبات نشانه ها در مكانهاي زير قرار دارند. 

 

 

 

ــه كـار مـي رونـد عبـارتند از :CF,ZF,SF,OF بـراي انجـام  Flag هاي كه در برنامه نويسي زياد ب

عمليات مقايسه وحساب وDF براي تطبيق جهت عمليات رشته اي . 

ــي پردازنـده بكـار  ٨٠٢٨٦ وپردازنده هاي بعد از آن داراي flag هاي مي باشند كه در عمليات داخل

مي روند وبا حالت محافظت شده كامپيوتر مرتبط مي باشند . 



 

فصل دوم 
 
 

ويژگيهاي سيستم عامل 

ــير صفحـه  سيستم عامل دسترسي كلي ومستقل از دستگاه به منابع يك كامپيوتر براي دستگاهاي نظ

ــي  كليد صفحه نمايش وديسك گردان را در اختيار شما قرار مي دهد . استقالل از دستگاه بدين معن

ــد زيـرا سيسـتم مـي توانـد  است كه مجبور نيستيد كه دستگاها را به طور مشخص آدرس دهي كني

ــن عمـل را درخواسـت كـرده اسـت  عمليات Ilo را در سطح دستگاه ، بدون نياز به برنامه اي كه اي

،مديريت كند. از بين توابع DOS كه در اين كتاب مورد نظر مي باشند مي توان مــوارد زيـر را نـام 

برد. 

مديريت فايل:Dos فهرستها وفايل ها را روي ديسك هاي سيستم نگاه داري مي كند .برنامــه هـاي 

فايلها را ايجاد كرده وتغيير مي دهند ولي سيستم مسئوليت مديريت مكان آنها را در روي ديسك به 

عهد دارد . 

ــاي را  ورودي /خروجي :برنامه ها داده هاي ورودي را از سيستم درخواست نموده ويا چنين داده ه

با استفاده از وقفه ها وارد سيستم مي كند .برنامه نويس در سطح پايين آسوده مي باشد. 

بار كردن برنامه :وقتي كه يك كار بر يا يك برنامه، درخواست اجراي يــك برنامـه را مـي كنـد بـار 

كننده برنامه مراحلي را  كه شامل دسترسي به برنامه از ديسك ، قــرار دادن آن در حافظـه و مقـدار 

دهي اوليه آن براي اجرا مي با شند ، مديريت مي كند . 

مديريت حافظه: وقتي كه بار كننده برنامه را از ديسك جهت اجرا به داخل حافظه بار مي كند ، يك 

فضاي بسيار بزرگ در داخل حافظه به برنامه مورد نظر وداده هاي آن اختصاص مي دهد.برنامه هــا 



ــد آزاد  مي توانند داده هاي موجود در ناحيه حافظه خود را پردازش كرده حافظه اي را كه نياز ندارن

كرده در صورت نياز حافظه اضافي در خواست كنند . 

ــراي  مديريت وقفه: سيستم اجازه نصب وراه اندازي برنامه هاي مقيم ي را به كار بران مي دهد كه ب

انجام عمليات ويژه اي خود را به سيستم وقفه ضميمه مي كنند . 

ساختار سيستم عامل: 

 CO.MMAND.Com,MSDOS.SysIO.sys:سه جزء اصلي سيستم عامل عبارتند از

ــد وهمچنيـن شـامل  IO.sys : عمليات مقدار دهي اوليه را در زمان راه اندازي سيستم انجام مي ده

توابع ورودي / خروجي مهم و دستگاه كردانهاي است كه پشتيباني ورودي / خروجي را در بايوس 

سيستم را تكميل مي كنند. اين قسمت در روي ديسك به صورت يك فايل سيســتم مخفـي ذخـيره 

شده ودر pc-Dos به نام  IBMBIO.COM معروف است. 

ــت حافظـه و  MSDOS.sys : به عنوان هسته مركزي سيستم عامل كرده و با مديريت فايل ، مديري

ورودي / خروجي در ارتباط است . اين قسمت در روي ديسك به صــورت فـايل سيسـتم مخفـي 

ذخيره شده ودر pc-Dos به نام IBMDOS.COM معروف است . 

ــار بـر و سيسـتم  COMMAND.COM :پردازشگر فرمان يا پوسته اي است كه به عنوان رابط بين ك

ــالن كـار بـر را نمـايش داده ، صفحـه كليـد را كنـترل كـرده و  عامل عمل مي كند . اين قسمت اع

فرمانهاي كار بر نظير حذف يك فايل يا باز كردن يك برنامه براي اجرا را پردازش مي كند. 

 

 BooT   Process  فرايند راه اندازي كامپيوتر

روشن كردن كامپيوتر موجب يك راه اندازي سرد (Cold   boot) مي شود. پردازنده يك وضعيــت 

ــام داده وثبـات CS را  آغازين شده ، تمام مكانهاي حافظه را پاك كرده ، كنترل توازن حافظه را انج

ــد. بنـابراين اوليـن  برابر آدرس سگمنت FFFF[o] H  وثبات IP را برابر با افست صفر قرار مي ده



ــوده برابـر FFFFoH كـه همـان نقطـه  دستورالعمل اجرايي در آدرسي كه متشكل از زوج CS:IP ب

ورود به بايوس در حافظه ROM مي باشد قرار دارد. 

ــاي گونـاگون را بـراي شناسـاي و  روتين بايوس كه از مكان FFFFOH شروع مي شود ، پورت ه

ارزش دهي دستگاههايي كه به كامپيوتر متصل مي باشند، كنترل مي كند: 

ــاوي آدرس هـاي  ١.يك جدول بردار وقفه كه در ناحيه پايين حافظه از مكان صفر شروع  شد و ح

وقفه هايي است كه روي مي دهند. 

ــتگاههاي متصـل بـه  ٢.يك ناحيه داده هاي بايوس كه ابتداي آن در مكان [o]40 بوده و بيشتر با دس

كامپيوتر در ارتباط است . 

بايوس پس از آن كنترل مي كند كه آيا ديسك حاوي فايل هاي سيستم قابل دستيابي است ويا نه كه 

در صورت آماده بودن آن ، به بار كننده برنامه راه اندازي سيستم (boot start  loader) از ديسـك 

دستيابي مي كند اين برنامه فايل هاي سيستم يعني MSDOS,To.sys را از ديسك به داخل حافظــه 

ــد دسـتگاه گردان هـا و سـخت افزارهـاي  بار كرده وكنترل را به نقطه ورودي To.sys كه حاوي ك

مخصوص ديگر مي باشد منتقل مــي كنـد.To.sys در حافظـه جـاي گرفتـه وسـپس كنـترل را بـه 

ــي DOS و بخـش DOS درداخـل جـدول  MSDOS.sys انتقال مي دهد. اين ماژول جداول داخل

بردار وقفه ها را مقدار دهي اوليه مي كند.همچنين فايل ConFIG.sys  را خوانده وفرامين داخل آن 

ــي كنـد كـه  را اجرا مي كند . در نهايت ، MSDOS.sys كنترل را به COMMAND.COM منتقل م

فايل AUTOEXE.BAT را پردازش كــرده، اعـالن آن را نشـان داده وصفحـه كليـد را بـراي ورود 

اطالعات كنترل مي كند. 

در اينجا، حافظه متعارف تا 640k بايت به صورت نشان داده شده در شكل ديده مــي شـود تحـت 

مديريت حافظه، بخس سيستم ممكن است در داخل حافظه فوقاني جاي گيرد. 

 

 



 

 

 

رابطه ورودي- خروجي 

بايوس داراي مجموعه اي از روتين ها در حافظه ROM براي ارائه پشتيباني از دستگاههاي مختلف 

ــاي  مي باشد ، بايوس دستگاههاي متصل را امتحان كرده و آنها را مقدار دهي اوليه كرده سرويس ه

ــد . يكـي از وظـايف  را ارائه مي كند كه براي خواندن از دستگاهها و نوشتن  به آنها به كار مي رون

Dos برقراري ارتباط با پاياس در زماني است كه مي خوا هد از امكانات آن استفاده كند . 

ــي كنـد ايـن درخواسـت را بـه  وقتي كه برنامه اي يك سرويس Llo از سيستم عامل در خواست م

ــا برخـي مواقـع ، يـك  بايوس منتقل مي كند كه در نتيجه به دستگاه مورد نظر دستيابي مي كند . ام

برنامه از بايوس به طور مستقيم درخواست مي كند به ويژه براي ســرويس هـا مربـوط بـه صفحـه 

نمايش وصفحه كليد. درمواقعي ديگر- هر چند بندرت- يك برنامه مي تواند هــم از Dos و هـم از 

بايوس براي دستيابي مستقيم به يك دستگاه استفاده كند . 

 

 

 

 

 

 

بار كننده برنامه سيستم 

ــها از يـك  دو نوع از برنامه هاي قابل اجرا، برنامه هاي EXE,COM مي باشد . يك برنامه COM تن

ــود  سگمنت تشكيل مي شود كه شامل كد ،داده ها وپشته . يك برنامه COM به عنوان يك برنامه س



مند كوچك و يا يك برنامه مقيم در حافظه (برنامه اي كه در حافظه نصف شــده اسـت و در موقـع 

اجراي سايز برنامه ها قابل دسترس است)، مي باشد.يك برنامــه EXE از شـگفتيهاي كـد ، داده هـا 

وپشته جداگانه اي تشكيل مي شود واز آن براي برنامه هاي بسيار مهم استفاده مي شود وقتي كــه از 

ــده  سيستم مي خواهيد كه يك برنامه EXE را جهت اجرا از ديسك به داخل حافظه بار كند، بار كنن

مراحل زير را انجام مي دهد: 

١.به برنامه EXE روي ديسك دستيابي مي كند . 

٢. يك پيشوند سگمنت برنامه (PSP)  266 بايتي را روي مرز پاراگراف يعني مضروب صحيحي از 

١٦ درحافظه داخلي ايجاد مي كند . 

٣.برنامه مزبور را بال فاصله پس از PSP  در حافظه ذخيره مي كند . 

٤.آدرس PSP را در ثبات هاي ES,DS بار مي كند . 

٥.آدرس سگمنت كد را در ثبات CS بار كرده وثبات LP را برابر افست اولين دستورالعمل (معموال 

صفر) موجود در هر سگمنت كد قرار مي دهد. 

٦.آدرس پشته را در ثبات SS بار كرده و اندازه پشته را در ثبات SP قرار مي دهد . 

٧. كنترل را جهت اجرا به برنامه منتقل مي كند كه معموال از اولين دستورالعمل موجود در سـگمنت 

كد شروع مي شود. 

در نتيجه بار كننده برنامه ثباتهاي SS:SP,CS:LP  را به درستي مقدار دهي مي كند، اما توجه كنيــد 

ــد،هـر چنـد كـه  كه بار كننده برنامه آدرس PSP را هم در ثبات DS وهم درثباتES ذخيره مي كن

برنامه شما به طور طبعيي به آدرس سگمنت داده ها ، مقدار دهي مي كند . 

ــود از پشـته  پشته تمام برنامه هاي EXE,COM به يك ناحيه به نام پشته در برنامه ها نياز دارد.مقص

فراهم كردن فضاي براي ذخيره موقت آدرس ها و اقالم اطالعاتي مي باشد . 

ــد، در حاليكـه شـما  بار كننده برنامه بطور اتوماتيك ، پشته را براي يك برنامه COM تعريف مي كن

ــم داده در پشـته يـك  بايدبه طور صريح براي يك برنامه EXE پشته اي را تعريف كنيد.طول هر قل



كلمه( دو بايت) مي باشد. ثبات  SS همانطور كه توسط بار كننده مقدار دهي شـده اسـت ، حـاوي 

آدرس شروع پشته مي باشد.در ابتدا،ثبات SP  حاوي اندازه پشته كه مقداري است كه به بايت بعــد 

از انتهاي پشته اشاره مي كند ، مي باشد. پشته در روش ذخيره سازي داده ها با سگمنت هاي ديــگر 

تفاوت دارد: ذخيره داده ها را از باالترين مكان سگمنت شروع كرده وداده ها را در حافظه به سمت 

پايين ذخيره مي كند. 

 POP,PUSH دستورالعمل هاي

دو تا از دستورالعمل هاي هستند كه محتوي ثبات 6P را تغيير داده و براي ذخيره داده هــا در روي 

پشته و بازيابي آنها بكار مي روند .دستورالعمل PUSH اندازه SP را دو واحد كاهش داده و آنرا به 

كلمه پايين تر بعدي حافظه اشاره داده ويك مقداري را در آن ذخيره مي كنــد POP  مقـداري را از 

پشته باز يابي كرده و مقدار SP را دو واحد افزايش مي دهد تا به كلمه بااليي بعدي حافظــه اشـاره 

كند .  

هميشه بايد اطمينان حاصل كنيد كه برنامه شما اضافه كردن اطالعات بر روي پشته و بر داشتن آنها 

از پشته را بطور هماهنگ انجام مي دهد. اگر چه اين يك نياز نسبتا ساده وواضحي است ولــي يـك 

ــه بـراي يـك برنامـه  خطا مي تواند موجب اختالل در عملكرد يك برنامه شود همچنين پشته اي ك

EXE  تعريف مي كنيد بايد به قدر كافي بزرگ باشد تا بتواند تمام مقاديري را كه روي آن قرار مي 

دهيد درخود جاي دهد . 

دستور العملهاي مرتبط ديگر كه مقدارهايي را به روي پشته اضافه كرده اطالعات را از روي آن بــر 

 popA,pushA.ــد مي دارد عبارتند از PushF  وpopF :وضعيت فلگ ها را ذخيره وباز يابي مي كنن

ــابي مـي  (براي پردازنده ٨٠٢٨٦ وسپس از آن) محتوي تمام ثبات هاي همه منظوره را ذخيره و بازي

كنند. 



آدرس دهي دستورالعملها و داده ها 

ــه كـد ماشـين  برنامه نويس اسمبلي يك برنامه را در كد نمادي نوشته و از اسمبلر براي ترجمه آن ب

ــين را بـه داخـل حافظـه بـار مـي كنـد.هـر  استفاده مي كند.براي اجراي برنامه سيستم فقط كد ماش

دستورالعمل شامل حداقل يك كد عمل نظير انتقال،جمع و برگشت مي باشد. بسته بــه عمـل مـورد 

ــك يـا چنـد عملونـد نـيز باشـد كـه بـه داده هـايي كـه  نظر،يك دستورالعمل ممكن است داراي ي

دستورالعمل مزبور پردازش مي كند اطالق مي شود. 

براي يك برنامه EXE ،ثبات cs حاوي آدرس شروع سگمنت كد برنامــه بـوده وثبـات DS حـاوي 

آدرس شروع سگمنت داده ها مي باشد،سگمنت كد حاوي دستورالعملهاي است كه اجرا مي شوند، 

  IP درحاليكه سگمنت داده ها ، حاوي داده هاي است كه دستورالعملها به آنها مراجعه مي كنند.ثبات

ــد يـك  آدرس افست دستورالعمل جاري در سگمنت كد را كه اجرا مي شود ، نشان مي دهد.عملون

دستورالعمل آدرس افستي را كه در سگمنت داده ها به آن مراجعه مي شود، نشان مي دهد. 

عملوندهاي دستورالعمل 

ــايي برنامـه اسـتفاده از نـام هـاي  يكي از ويژگيهاي عملوندهاي دستورالعملهاي براي روشني وگوي

عادي،نام هاي داخل كروش ها واعداد مي باشد در مثال زير دســتور Wordx,DW  را بـه صـورت 

  Wordx   DW                   o                                        .يك كلمه (٢بايت) تعريف مي كند

              MOV          CX  ,          Wordx                            منتقل مي كند CX را به Wordx محتوي

  MOV           CX,         25                                              انتقال ميدهد CX مقدار ٢٥ را به

  MOV             CX     ,             DX                             منتقل مي كند  CXرا به DX محتوي

  MOV   CX,    [DX]   منتقل مي كند CX را به DX محتوي مكان آدرس دهي شدن توسط ثبات

 

 - دستورالعمل   MOV اول ، داده را بين حافظه و يك ثبات انتقال مي دهد. 

 - دستورالعمل MOV دوم، داده بالواسطه را به يك ثبات منتقل مي كند. 



 - دستورالعمل MOV سوم ،داده را بين ثبات منتقل مي كند. 

ــن صـورت   - كروش هاي دستورالعمل  MOV چهارم يك عملگرا نويس تعريف مي كند كه به اي

 DS:DX بصـورت  DS ــگمنت واقـع در مي باشد: از آدرس افست داخل DX  (كه با آدرس س

  CX ــوي آنـرا بـه تركيب مي شود ) براي پيدا كردن كلمه اي در حافظه استفاده مي كرده و محت

منتقل مي كند. 

 

 

فصل ٤ 
برنامه نويسي به زبان اسمبلي 

ــي كنـد كـه  يك توضيح با يك كاركتر سميكالن شروع شده وهر جا كه نوشته شود اسمبلر فرض م

تمام كاركترهاي سمت راست آن تا انتهاي خط، توضيحات محسوب مي شوند. 

چون يك توضيح فقط در ليست يك برنامه اسمبل ظاهر شده وهيچ كد ماشيني را توليد نمــي كنـد 

ــات  مي توانيد بدون اينكه تاثيري در اندازه برنامه و زمان اجراي آن داشته باشد هر تعداد از توضيح

را در داخل يك برنامه بگنجانيد. 

روش ديگر براي نوشتن توضيحات، استفاده از دستورالعمل Comment مي باشد. 

كلمات رزو شده 

دستورالعملها مانند ADD , MOV كه اعمالي مي باشد كه كا مپيوتر مي تواند اجرا كند،دستورات   

ــد  اسمبلر مانند END يا SEGMENT كه براي ارائه اطالعاتي به اسمبلر مورد استفاده قرار مي گيرن

عملكردها نظير SIZE,FAR كه در عبارات مورد استفاده قرار مي گيرند و نمادهاي از پيش تعريــف 



ــي كـه از كلمـات  شده مانند Model  ,  Data كه اطالعات را به برنامه شما برمي گرداند. در صورت

رزرو شده براي منظورهاي ديگر استفاده شود اسمبلر يك پيغام خطايي را توليد مي كند. 

شناسه ها 

دو نوع شناسه ها نام و بر چسب (label) مي باشند: 

١. نام به آدرس يك داده اشاره مي كند. 

ــه آدرس يـك دسـتورالعمل روال يـا سـگمنت اشـاره مـي كنـد، مـانند MAIN در  ٢. برچسب ، ب

  MAIN        PROC           FAIR                                        :دستورالعمل زير

قوانين يكساني براي نام ها و بر چسب ها ، مورد استفاده قرار مي گيرد. يــك شناسـه مـي توانـد از 

كاراكتر هاي زير استفاده كند. 

 Z تا Q و Z تا A                                                                          حروف الفبا -

- ارقام                                                       0 تا 9 (نبايد اولين كاراكتر يك رقم باشد.) 

- كاراكتر هاي ويژه                            عالمت (؟) خط زيرين (-) عالمت ($) كاراكتر(@) 

                                                    نقطه (٠) ( نبايد اولين كاراكتر باشد) 

 (state  ments) احكام

يك برنامه اسمبلي داراي مجموعه اي از احكام مي باشد. دو نوع از احكام عبارتند از: 

١.دستورالعملهاي مانند ADD,MOV كه اسمبلو آنها را به كد هدف ترجمه مي كند. 

٢.دستورات (directives) كه به اسمبلر مي گويند كه عمل معينــي مـانند تعريـف يـك قلـم داده را 

انجام دهد. 

فالب يك حكم در اينجا آمده است كه كروشه ها يك عامل اختياري را نشان مي دهند. 

 

 

 



 Title,Page دستورات

دستورات Title,Page اسمبلر براي كنترل فرم ليست يك برنامه اسمبل شده به كار مي روند هـدف 

اين دو دستور همين بوده وهيچ تاثيري روي اجراي بعدي يك برنامه ندارند. 

Page : در ابتداي يك برنامه ، دستور Page اسمبلر ، تعداد ماكسيمم خطوط براي ليست كـردن در 

يك صفحه و ماكسيمم تعداد كاراكترهاي روي يك خط را نشان مي دهد. 

  Page {طول} {پهنا }                                                                              :شكل كلي

ــك صفحـه در خـط مشـخصي مـانند انتـهاي يـك  ممكن است بخواهيد كه درفايل ليست برنامه ي

ــط مـورد نيـاز دسـتور Page را بـدون  سگمنت به اول صفحه بعدي پرش كند براي اين كار در خ

عملوندي را بنويسيد. 

ــك برنامـه را در خـط دوم در هـر  Title : مي توانيد از دستور Title اسمبلر استفاده كرده و عنوان ي

صفحه از ليست برنامه چاپ كنيد. 

دستور  SAGMENT    اسمبلر 

يك برنامه اسمبلي در قالب EXE داراي يك يا چند سگمنت مــي باشـد. يـك سـگمنت پشـته كـه 

حافظه پشته را تعريف كرده، يك سگمنت داده ها كه اقالم داده ها را تعريف كرده و........ 

 segments  ,  : دستورات اسمبلري كه براي تعريف يك سگمنت بكــار مـي رونـد عبـارتند از

ENDS و داراي قالب زير مي باشد. 

توضيحات                              عملوند                              عمل                  نام 

Begin   segment و               پارامترها                          segment               نام 

End   segment  و                                                      ENDS                 نام 

 (align) ـــي توانــد داراي ســه نــوع پــارامتر باشــد: تنظيــم عملونـد يـك دسـتور سـگمنت م

تركيب.(combine) ورده(class) كه در قالب زير نوشته مي شوند : 

        "رده"                  تركيب          تنظيم             segment          نام 



نوع تنظيم: پرامتر تنظيم مرزي را نشان مي دهد كه سگمنت از آنجا شروع خواهد شد.اگر نوع تنظيم 

برابر PARA باشد، سگمنت مزبور روي مرز پراگراف تنظيم مي شود، به اين معني كه آدرس شروع 

آن بر١٦ يا 10H بخش پذير بوده. 

اگر از پارامتر تنظيم چشم پوشي كنيد اسمبلر بطور پيش فرض ، para در نظر مي گيرد. 

ــگرپـس از اسـمبل  نوع تركيب: پارامتر تركيب نشان مي دهد كه اين سگمنت را با سگمنت هاي دي

   public  ,  common    ,     stack     :شدن در مرحله لينك تركيب كنند.انواع تركيب عبارتند از

و عبارت AT براي مثال، سگمنت پشته معموال به صورت زير تعريف مي شود. 

Sgment                        PARA                            stack                                    نام 

اگر بخواهيد برنامه هاي اسمبل شده جداگانــه رادر موقـع لينـك كـردن، تركيـب كنيـد مـي توانيـد 

ــه هـاي  ازcommon  ,  poblic استفاده كنيد،در غير اين صورت، اگر يك برنامه قرار نيست با برنام

ديگر تركيب شود، بايد اين پارامتر راحذف كرده و يا كلمه none را بنويسيد. 

ــه در داخـل دو آپوسـتروف (ُ ) قـرار مـي گيـرد ، برايـگروه بنـدي  نوع رده:پارامتر رده (calss) ك

 ‘code’ سگمنتهاي مرتبط در هنگام لينك كردن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين كتــاب از رده هـاي

براي سگمنت كد (توسط ميكروسافت معرفي شده) ، ’data‘ براي سگمنت داده ها و ’stack‘ بـراي 

سگمنت پشته استفاده مي كند. 

 PROC دستور

ــه  سگمنت كه حاوي كد قابل اجراي يك برنامه مي باشد كه از يك يا چند روال تشكيل مي شود ك

با دستور PROC تعريف مي شوند. 

 ASSVME دستور

يك برنامه EXE از ثبات SS براي آدرس دهي پشته ، از ثبات DS براي آدرس دهي ســگمنت داده 

ها و از ثبات CS براي آدرس دهي سگمنت كد استفاده مي كند. 



در اينجا ، بايد هدف از هر سگمنت برنامه را به اسمبلر اطالع دهيد. دستور مورد نياز براي اين كــار 

دستور ASSVME مي باشد كه در سگمنت كد به صورت زير نوشته مي شود. 

          عملوند                                                                            عمل            

 ASSVME                  ss :و   نام پشته DS :و نام سگمنت داده CS:نام سگمنت كد

عملوند نام پشته: ssبه اين معني است كه اسمبلر بايد نام سگمنت پشته را با ثبــات ss مرتبـط كنـد 

وبه روش مشابه براي عملوندهاي نشان داده شده ديگر عمل مي كند. عملوندها مي توانند به هر 

ترتيبي ظاهر شوند ASSVME  مي تواند داراي يك عامل نيز براي ES به صورت نام سگمنت داده 

ها: ESباشد. 

ــرده ويـا عملونـد  اگر برنامه شما از ثبات ES استفاده نمي كند،مي توانيد از رجوع به آن صرفنظر ك

 ES:nothing را وارد كنيد. 

ــه كـد  همانند ساير دستورات اسمبلر ،ASSVME فقط پيغامي است تا اسمبلر در تبديل كد نمادي ب

ماشين كمك كند وهنوز ممكن است مجبور باشــيد كـه دسـتوراتي را بنويسـيد كـه بطـور فـيزيكي 

آدرسهايي را در ثباتهاي سگمنت در زمان اجرا قرار دهيد. 

 END دستور

ــي  همانطور كه قبال ذكر شد، دستور ENDS به يك سگمنت ودستور ENDP به يك روال خاتمه م

دهند. يك دستور END به كل برنامه خاتمه داده وبه عنوان آخرين دستور در يك برنامه ظــاهر مـي 

شود قالب كلي آن به صورت زير است.                                       عملوند                  عمل 

 END                 [procname]
اگر قرار نيست برنامه اجرا شود، عملوند مي تواند خالي باشد،براي مثال، ممكن است بخواهيــد كـه 

ــا يـك مـاژول ديـگري  فقط تعارف داده ها را اسمبل كرده و يا ممكن است بخواهيد كه برنامه را ب

ــها PROC معرفـي شـده بـه  لينك كنيد. در بسياري از برنامه ها اين عملوند شامل نام اولين و يا تن

صورت FAR مي باشد كه اجراي برنامه قرار است از آنجا شروع شود. 

دستورالعملهاي مقدار دهي اوليه يك برنامه 



 psp ــك وقتي بار كننده برنامه يك برنامه EXE را براي اجرا از ديسك به درون حافظه مي خواند ي

بطول ٢٥٦ بايت روي مرز پاراگراف در داخل حافظه ساخته وبالفاصله برنامه را به دنبال آن ذخــيره 

مي كند. سپس بار كننده كارهاي زير را انجام مي دهد: 

-آدرس سگمنت كد را در CS بار مي كند. 

-آدرس پشته را در ss بار كرده و آدرس psp را در ثباتها. 

 

دستورات ساده شده سگمنت 

اسمبلر برخي راههاي ميان بر در تعريف سگمنت ها را ارائه مي دهد. براي اســتفاده كـردن از آنـها 

بايد قبل تعريف هر سگمنت،مدل حافظه را مقدار دهي كنيد.قالب كلي به صورت زير مي باشد. 

.MODEL   مدل حافظه

مدل حافظه مي تواندlarge  ,  compact,medium,small,tiny   باشد نيازهاي هر مدل عبارتند از: 

تعداد سگمنتهاي داده                     تعداد سگمنتهاي كد                             مدل 

 Tiny                                              *                                        *            
 small                                            ١                                        ١           

 medium                                           ١                                      بيش از ١    

 compact                                           بيش از ١                                         ١

 Large                                              بيش از ١                                بيش از١

ــه برنامـه ديـگر liny نشـده  مي توانيد از هر يك از اين مدل ها براي برنامه مستقل ( برنامه اي كه ب

 com براي استفاده كردن از برنامه Tiny مدل  TASM4,MASM6باشد)استفاده كنيد. در اسمبلرهاي

طراحي شده است كه داده ها،كد وپشته دريك سگمنت 64k بايت قرار دارند. در مدل small كدها 

 modelــتور در داخل يك سگمنت 64k و داده ها در يك سگمنت 64k ديگري جا مي گيرند با دس

اسمبلر بطور اتوماتيك دستور Assume مورد نياز را توليد مي كند. 



قالب هاي كلي دستوراتي كه سگمنت هاي پشته،داده ها وكد را تعريف مي كنند به صورت زير مي 

 stack                                 {اندازه}                                                           :باشند

                 Data                                                                                                              
 code                                     {نام}                                                                  

 Ends مورد نيــاز و دسـتور segment هر يك از اين دستورات موجب مي شوند كه اسمبلر دستور

متناظر را توليد كند.نام سگمنت هاي پيش فرض (كه نبايد تعريف كند)عبارتند از: 

ــند  text,data,stack (براي سگمنت كد).كاراكتر خط زيرين در ابتداي txet,data ضروري مي باش

ــرض سـگمنت كـد را تغيـير دهيـد  همانطوركه قالب كد گذاري نشان مي دهد،مي توانيدنام پيش ف

اندازه پيش فرض پشته برابر ١٠٢٤ بايت بوده و مي توانيدآنرا صريحا انتخاب كنيد. 

اسـتفاده  ds دستورالعملهايي كه اكنون براي مقدار دهي اوليه آدرس سگمنت داده ها در داخل ثبات

   MOV   DS,   AX  ,MOVS  AX  ,  @dataمي كنيد عبارتند از

دستورات EXIT  ,Startup اسمبلر 

   .Exit  , ـتورات اسمبلرMASM براي آسان نمودن مقدار دهي اوليه برنامه و خاتمه دادن آن دس

startup. را معرفي كرده است.startup.  دستورالعملهايي را براي مقداردهي اوليهثباتهاي ســگمنت 

توليد مي كند در حاليكه دستورExit دستورالعملهاي تابع 4ch از INI  21h  را براي خارج شــدن از 

برنامه توليد مي كند. 

اسمبلر TASM از اصطالحات ExitCode,startup  code استفاده مي كند. 

تعريف داده ها: 

ــك برنامـه EXE تعريـف ثابتـها،نواحـي كـاري و  همانطور كه بيان شد.هدف سگمنت داده ها در ي

نواحي ورودي/خروجي مي باشد.اسمبلر اجازه تعريف اقالم داده هابا طولهاي گوناگون را بر حسب 

دستورات اسمبلريكه داده ها راتعريف مي كنندمي دهد:براي مثال،DBيك بايت وDW يك كلمــه را 

تعريف ميكند.يك قلم داده ممكن است داراي يك مقدارتعريف نشده(مقداردهــي نشـده)بـوده ويـا 



حاوي يك مقدار ثابت باشد.كه بصورت يك رشته كاراكتري يا يــك مقـدار عـددي تعريـف شـده 

  [name]  Dn   expressino                           .است.قالب كلي داده هابه صورت زير مي باشد

name :برنامه اي كه به يك قلم داده مراجعه مي كند،اين كار را به وسيله يك نام انجام مي دهد. 

 DW،(بـايت) DB:دستوراتي كه اقالم داده هــا را تعريـف مـي كننـد عبـارتنداز : ”Dn”دستوراسمبلر

(كلمه)،DD(كلمه مضاعف)،DF(كلمه دور)،DQ(چهار كلمه يا٨ بايت) وDT(١٠بايت) كه هر كدامبه 

صورت صريع طول داده تعريف شده را نشان مي دهد.  اسمبلر    MASM6        به ترتيب كلمات 

Tword,Qword,Fword,Dword-22/word-Byte براي دستورالعملها معرفي كرده است. 

عبارت (expression) عبارت در يك عملوند ممكن است يك مقداربدون ارزش اوليه يا يك ثابت 

اوليه باشد براي نشان دادن يك داده بدون مقدار اوليه عملوند را با يك عالمت سوال تعريف كنيد. 

                                                                    ?         FLDA   DB                :  مثال 

يك عبارت ممكن است داراي چند ثابت باشد كه بوسيله كاراكتر كاما(،)از يكديگر جدا شده اســت 

      FLDA   DB/Byte   21,22,23,........        وفقط به اندازه طول يك خط محدود مي باشد،مثل

ــه اوليـن  اسمبلر اين ثابت ها را در بايتهاي مجاور تعريف مي كند.مراجعه بهFLDA معادل مراجعه ب

ــد)و  ثابت يك بايتي يعني ٢١ مي باشد (مي توانستيد بايت اول رابه صورتFLDA+o در نظر بگيري

مراجعه بهFLDA+l معادل مراجعه به ثابت دوم يعني ٢٢ مي باشد براي مثال دستورالعمل 

MOV    AL,FLDA+3
ــك قلـم بـه  مقدار 24(18h) را به ثباتAL انتقال مي دهد همچنين تكرار ثباتها در يك عبارت در ي

صورت قلمي (عبارت)Dup تعدادname   DN مجاز مي باشد. 

1/                                          DW/word    10    Dup   (?)
2/                                          DB/Byte        5    Dup    (12)
3/                                          DB/Byte        3     Dup    (5 Dup 4 )

مثال سوم پنج كپي از رقم 4(44444) را توليد كرده واين مقدار را سه بار تكرار كرده ومقدار دهــي 

اوليه كند. 

رشته هاي كاراكتري: 



رشته هاي كاراكتري براي داده هاي توصيفي نظير نام افراد و توصيف محصوالت مختلف به كار مي 

ــا داخـل   كوتيشـن مضـاعف  رود پشته در داخل كوتيشن هاي تكي نظير ”PC”   تعريف شده و ي

نظير”PC” تعريف مي شود اسمبلر رشته هاي گاراكتري را به صــورت كـد هـدف در قـالب عـادي 

اسكي و بدونكوتيشن هاي ابتدا وانتها ذخيره مي كند. در اسمبلر DB,MASM (ياByte) تنها قــالبي 

ــها را بـه ترتيـب از چـپ بـه  است كه يك رسته كاراكتري با بيش از دو كاراكتررا تعريف كرده وآن

ــارف بـراي تعريـف داده هـاي  راست ذخيره مي كند(شبيه اسامي و آدرسها)در نتيجه DB قالب متع

كاراكتري با هر طولي مي باشديك مثال عبارت است از: 

 

 

23/                 DB  ,   strawberry   jam
اگر رشته شامل يك كوتيشن تكي يا كوتيشن مضاعف باشد مي توانيد آنرا به يكي از دو روش زيـر 

 DB         “crazy           sams         CD        Emporium”                           .تعريف كنيد

  DB          Crazy          sam “s        CD       Emporium”                                              
ثابت هاي عددي: 

ثلبتهاي عددي براي تعريف مقادير حسابي و آدرسهاي حافظه بكار مي روند.يــك ثـابت در داخـل 

كوتيشن قرار نمي گيرد.اما پس از آن مي توان يك مشخص كننده مبنا ذكر نمود مــانندH در مقـدار 

شانزده شانزدهي براي اكثردستورات تعريف داده ها ، اسمبلرثابت هاي عددي تعريــف شـده را بـه 

ــه ترتيـب معكـوس،از  مبناي شانزده شانزدهي تبديل كرده و بايت هاي توليد شده را در كد هدف ب

راست به چپ ذخيره مي كند. 

قالب هاي عددي مختلف به شرح زير مي باشند: 

دودويي: در قالب دودوي مي توان از ارقام دودويي 1,0 به دنبال آن از حرف B استفاده كرد استفاده 

ــراي دسـتورالعملهاي پـردازش كننـده بيـت هـا يعنـي  معمولي از قالب دودويي ذكر كردن مقادير ب

Test,xor,OR,AND مي باشند. 



دهدهي:درقالب دهدهي مي توان از ارقام ٠ تا٩ و به دلخواه به دنبــال آن از حـرف D اسـتفاده كـرد 

اسمبلر مقادير دهدهي را به كد هدف دودويي تبديل كرده و آنها را درقالب شانزده شانزدهي نمايش 

مي دهد. 

شانزده شانزدهي:در اين قالب از ارقام0تاF و به دنبال آن از حرف H استفاده مي شود. 

ــد،لـذا رقـم اول  چون اسمبلرعددي را كه با يك حرف شروع  شود برابر نام يك نماد فرض مي كن

يك ثابت شانزده شانزدهي بايستي از٠تا٩ باشد. 

اعداد حقيقي:اسمبلر يك مقدار حقيقي داده شده را براي استفاده كردن با يك كمك پردازنده عددي 

به قالب مميز شناور تبديل مي كند از تفاوت بين استفاده از كاراكترها وثابت هــاي عـددي اطمينـان 

حاصل كنيد. 

عملوندهاي دستورالعملها 

يك عملوند منبع داده ها براي يك دستورالعمل جهت پردازش مي باشــد. برخـي از دسـتورالعملها 

ــه دسـتورالعملهاي ديـگر داراي يـك يـا چنـد  مانندCLC  وRET به عملوند نيازي ندارند.درحاليك

ــه  عملوند مي باشد اگر در جايي دو عملوند وجود داشته باشد،عملوند دوم،عملوند منبع مي باشد ك

ــي  حاوي داده اي است كه ارسال شده(بالواسطه)ويا حاوي آدرس (ثبات يا حافظه)داده مورد نظر م

باشد.عملوند منبع توسط دستورالعمل تغيير داده نمي شود عملوند اول،عملوند مقصد مي باشــد كـه 

حاوي داده مورد نظر در يــك ثبـات يـا حافظـه مـي باشـد كـه قـرار اسـت پـردازش شـود قـالب 

دستورالعملها به صورت زير مي باشد. 

[lable:]         operation        operand 1,operand 2
عملوندهاي ثابت  

در اين نوع، ثبات نشان دهنده نام يكي از ثبات هاي ٨و١٦ يا ٣٢ بيتي مي باشد.بسته به دستورالعمل 

ثبات ممكن است در عملوند اول،عملوند دوم ويا در هر دو ظاهر شود. 

Worda      Dw     ?                      define     a  word
Mov         DX,Worda     ,register   in    first      operand



Mov         worda  . cx     ,register   in   second     ...  ....
Mov        EDX  ,   EBX     ,register  in   both    operand

چون پردازش داده ها بين ثباتها هيچ مراجعه اي به حافظه ندارد لذا اين سريعترين نوع عمل است . 

عملوندهاي بال واسطه 

در قالب بالواسطه عملوند دوم حاوي يك مقدار ثابت يا يك عبارت مي باشد(عملونــد اول هركـز 

ــف مـي كنـد و ممكـن  نبايستي يك مقدار بالواسطه باشد.)مقصد در عملوند اول طول داده را تعري

است يك ثبات يا يك مكان حافظه باشد. 

Count   DB   ?
ADD   BX,25                      ,add 25 to   BX
Mov                                     count,50     ,move   50   to   count

عملوندهاي مستقيم حافظه 

ــه  در اين قالب ، يكي از عملوندها به يك مكان حافظه مراجعه كرده و عملوند ديگر به ثبات مراجع

مي كند(تنها دستورالعملهايي كه هر دو عملوند مي توانند به طور مستقيم حافظه را آدرس دهي كنند 

ــش فـرض بـراي آدرس دهـي داده هـا در  عبارتنند از Cmps,movs ).ثبات DC ،ثبات سگمنت پي

حافظه مي باشد. 

Worda            DW       o                           ,Define         a word
Bytea               DB       o                           ,define         a Byte
Mov               BX,     worda
ADD           ByteA    ,      DL
Mov            CX,DS:[38BOH]
INC              ByteA        PTR [1BOH]

ــدار  دو مثال آخر از كروشه براي نشان دادن انديس جهت مراجعه به حافظه استفاده مي كند(يك مق

افست مانند 38BOH با آدرس واقع در DS تركيب مي شود)اگر از كروشه اســتفاده نشـود مثـال در 

38BOH وmove  cx يك مقدار بالواسطه را نشان مي دهد. 

مثال آخر بايتي از حافظه را كه در آفست 1BOH قرار دارد يك واحد افزايش مي دهد. 



ــه از تغيـير دهنـده  از انجا كه عملوند [1BOH] فقط يك مكان حافظه را نشان مي دهد الزم است ك

Byte  PTR براي تعريف طول استفاده كنيد. 

Codetbl                      DB               20    DUP (?)
Mov                            CL, Codetbl  [3]
Mov                            CL, Codetbl+3

اولين دستورالعمل mov از يك مشخص كننده انديس براي دستيابي به بايت چهارم استفاده مي كند 

دستورالعمل mov دوم از عملكرد+ استفاده كرده و دقيقا همان كار قبلي را انجام مي دهد. 

عملوندهاي غير مستقيم 

ــراي آدرس دهـي افسـت  آدرس دهي غير مستقيم تكنيك پيشرفته اي است كه از قابليت كامپيوتر ب

ــارتند ازBP,SI,DI,BX مـي  سگمنت استفاده مي كند. ثباتهاي كه براي اين منظور به كار مي رود،عب

ــر انديـس نوشـته مـي شـوند.ثباتـهاي SI,DI,BX بـراي  باشند كه در داخل كروشه به عنوان عملگي

پردازش داده هاي داخل سگمنت داده ها با ثبات DS بصـورتDS:SI,DS:DI,DS:BX  مرتبطمـي 

ــي باشـد كـه  باشندثبات BP براي مديريت داده ها در پشته با ثبات ss به صورت SS:BP مرتبط م

براي فراخواني زير برنامه ها وانتقال دادن پارامترها مورد بحث قرار خواهدگرفت. 

موقعي كه عملوند اول شامل يك آدرس غير مستقيم مي باشند.عملوند دوم به يــك ثبـات يـا يـك 

مقدار بالواسطه مراجعه مي كند.وقتي كه عملوند دوم شــامل يـك آدرس غـير مسـتقيم مـي باشـد، 

عملوند به يك ثبات مراجعه مي كند.يك آدرس غير ميستقيم مانند[DI] به اسمبلر مي گويد وقتي كه 

برنامه بعدا اجرا مي شود آدرس حافظه مورد استفاده در ثبات DI خواهد بود. 

در مثال زير Mov اولBX را با آدرس افست Dataval مقدار دهي مي كند.Mov دوم از آدرس واقع 

 Dataval براي ذخيره كردن عدد٢٥ در مكان حافظــه اي كـه بـه آن اشـاره مـي كنـد يعنـي BX در

  Dataval                     DB              50                                               .استفاده مي كند

MOV        BX ,offset  Dataval
MOV        [BX],25



تاثير دو دستورالعمل MOV معادل با نوشتن دستورالعمل mov Dataval ,25 مي باشد. هر چند كـه 

ــاني كـه  كاربردهاي آدرس دهي داراي انديس زياد بديهي نيست.دستورالعمل زيرعدد صفر را به مك

 mov      [BX+2]    ,o                   :قرار دارد ذخيره مي كند Dadval بالفاصله دو بايت پس از

ــي آدرس  مي توانيد ثباتها را نيز در يك آدرس غير مستقيم تركيب كنيد: براي مثال [BX+DI] به معن

واقع در BX به عالوه آدرس واقع در DI مي باشد. 

ــير  توجه كنيد كه يك مراجعه در داخل كروشه به ثبات DI,BX,BP ياSI نشان دهنده يك عملوند غ

ــه عنـوان يـك  مستقيم بوده و پردازنده وقتي كه برنامه در حال اجراست با محتوي ثبات مورد نظر ب

آدرس افست رفتار مي كند. 

ADD            CL,[BX]                            ,2nd       operond  =DS:BX
MOV            Byte      ptr[DI],25             ,1st       operond   =DS:DI
 ADD            [BP]        ,CL                    ,1st          operond   =SS:BP  

 MOV جابجاي آدرس:اين روش از جابجايي آدرس براي يك عملوند استفاده مي كند.دســتورالعمل

 Data TAB ـاي دو زير محتوي BL را به Data TAB (يك جدول ٤٠بايتي) انتقال مي دهد،دقيقا ج

كه با محتوي  DIدر موقع اجراي برنامه تعيين خواهد شد. 

Datatab         DB              40              DUP(?)
MOV            datatab[DI]      ,BL

انديس گذاري روي ٨٠٣٨٦ و پردازهاي پس از آن در اين پردازه ها ،يك آدرس از تركيب يــك يـا 

چند ثبات عمومي ،يك افست و يك عامل مقياس گذاري (١و٢و٤يا٨)كد مربوط با محتوي يكـي از 

ثباتها مي باشد بدست مي آيد. 

 MOV دستورالعمل

ــد اول  دستورالعمل MOV ،داده اي را كه با آدرس عملوند دوم مشخص مي شود ، به آدرس عملون

ــه حافظـه يـا ثباتـها  منتقل مي نمايد(كپي مي كند)فيلد ارسالي تغيير داده نمي شود.عملوندهاي كه ب

مراجعه مي كنند بايد از نظر اندازه سازگار باشند(يعني هر دو بايد، طول بايت،كلمه يا كلمه مضاعف 



ــات  باشـند قـالب كلـي دسـتورالعمل MOV بـه صـورت زيـر اسـت .مقـدار بالواسـطه/حافظـه/ثب

  [lalde:]      MOV                                                                             وحافظه/ثبات

در اينجا ٤ مثال معتبر MOV با در نظر گرفتن اقالم زير آمده است: 

Bytefld               BW                   ?
Wordfld              DW                   ?

١.انتقال ثبات 

MOV    EDX,ECX                      ,Register  to  Register
MOV    DS ,  BX                         ,Register  to segment  register
MOV     Byteefld,DH                  ,Register   to  memory,direct
MOV     [DI] ,BX                         ,Register   to memory , Indirect

٢.انتقال مقادير بالواسطه 

MOV     CX,40                            ,Immediate   to register
MOV      Bytefld,40                     ,Immediate    to memory-direct
MOV      Wordfld [BX],40            ,Immediate     to memory-indirect

٣.انتقال حافظه مستقيم 

MOV      CH,Bytefld                     ,memory    to     Register,direct
MOV       CX,Wordfld [BX]           ,memory    to     Register,indirect

٣.انتقال ثبات سگمنت  

MOV   CX,DS                 ,segment   register      to     Register
MOV   Wordfld,DS          ,segment   Register     to     memory

مي توانيد به يك ثبات يك بايت،يك كلمه يا يك كلمه مضاعف را منتقـل كنيـد.عملونـد دوم فقـط 

 CHــال انتقـال دادن يـك بـايت بـه روي بخش مورد نظر ثبات عملوند اول تاثير مي گذارد،براي مث

رويCL تاثيري ندارد، عمليات غير معتبر MOV عبارتند از: 

ــه ثبـات سـگمنت وثبـات  حافظه-به-حافظه(اين را هميشه به خاطر داشته باشيد)مقدار بالواسطه-ب

وثبات سگمنت-به-ثبات سگمنت.انجام اين عمليات به بيش از يك دستورالعمل نياز دارد. 

فصل٧ ،مجموعه دستورالعملهاي كامپيوتر: 



هدف:تشريح كد ماشين و ارائه توصيفي از مجموعه دستورالعملهاي كامپيوتر. 

ــه همـراه شـرحي از  مقدمه:اين فصل كد ماشين را شرح مي دهدوليستي از دستورالعملهاي نمادي ب

اهداف آنها ارائه مي دهد. 

بسياري از دستورالعملها داراي هدف مشخصي مي باشند.بطوريكه يك كد دستورالعمل زبان ماشين 

١ بايتي كافي باشد. 

ــك  هيچ يك از اين دستورالعملها، موجب مراجعه مستقيم به حافظه نمي شوند.دستورالعملهاي كه ي

عملوند بالواسطه، دوثبات،يا يك رجوع به حافظه را مشخص مي كنند خيلي پيچيده هستند و به دو 

يا چند بايت كد ماشين نياز دارند. 

ــه بـه  كد ماشين داراي يك قيد ويژه براي نشان دادن يك ثبات مخصوص وقيد ديگري براي مراجع

حافظه به وسيله يك بايت حالت آدرس دهي مي باشد. 

نشان گذاري ثبات 

ــي كننـد ممكـن اسـت حـاوي ٣بيـت باشـند كـه ثبـات  دستورالعملهايي كه به يك ثبات مراجعه م

مخصوص را نشان مي دهند ويك بيت كه نمايانگر اين است كه پهنا يك بايت (o) يا يك كلمـه(1) 

است.همچنين،فقــط دسـتورالعملهاي معينـي مـي تواننـد بـه ثبـات هـاي سـگمنت دسترسـي پيـدا 

 AHبـه معنـي oooــي كنند.شكل1-27 نشان گذاري ثبات كامل را نشان مي دهد.براي مثال،مقدار بيت

است در صورتيكه بيت w برابرo باشدوAX است اگر اين بيت برابر 1 است. 

 

 

 

 

كد نمادي و ماشين يك دستورالعمل MOV با يك عملوند بالواسطه١ بايتي به صورت زير مي باشد 

MOV         AH,OO           10110         100    OOOOOOOO



در اين مورد بايت اول كد ماشين يك پهناي ١ بايتي را نشان مي دهدو به ثبات AH(100) اشاره مي 

كند.دستورالعمل MOV زير داراي يك عملوند بالواسطه ١كلمه اي است كه به همراه آن كد ماشين 

ايجاد شده آن نيز آمده است: 

MOV          AX,00    10111     000       00000000       00000000
ــه اي را نشـان مـي دهـد و بـه ثبـات AX(ooo) اشـاره مـي  بايت اول كد ماشين يك پهناي ١ كلم

كند.براي دستورالعملهاي ديگر reg,w ممكن است مكانهاي متفاوتي را اشغال نمايند. 

بايت حالت آدرس دهي 

بايت حالت(mode) در زماني كه وجود داشته باشند،بايت دوم كئ ماشين را اشغال مي كند و شامل 

سه عنصر زير مي باشد: 

ــه يـك ثبـات  mod يك حالت ٢ بيتي كه مقادير 10,01,00 به مكانهاي حافظه اشاره مي كندو11 ب

اشاره مي كند. 

Rey يك مراجعه ٣ بيتي به يك ثبات 

ــه r ثبـات را مشـخص مـي كنـدوm يـك آدرس  R/m يك مراجعه 8 بيتي به يك ثبات يا حافظه،ك

حافظه را نشان مي دهد. 

ــان  همچنين بايت اول كد ماشين ممكن است داراي يك بيت d باشد كه جهت (چپ/ راست) جري

  BXبه AX را نشان مي دهد.در مثال زير اضافه كردن

MOV              BX,AX             00 00 00 11             11          011        000
 (r/m)(ooo) ــد و D=q به اين معني است كه mod(11) وreg(011) عملوند اول را توصيف مي كنن

ــي كنـد . چـون w=l مـي باشـد،پـهنا يـك كلمـه اسـت. بنـابراين ، ايـن  عملوند دوم را توصيف م

دستورالعمل Ax(ooo) رابه BX(011) اضافه مي كنــد بـايت دوم كـد هـدف نمايـانگر بسـياري از 

حاالت آدرس دهي حافظه مي باشد.مي توانيد از DEBU6 براي كنترل مثال مزبور استفاده كنيد. 

 

MOV : انتقال داده ها  



عمل .دادهها را بين دو ثبات پايين يك ثبات و حافظه منتقل مي كند و داده هاي بالواسطه را به يك 

ثبات يا حافظه انتقال مي دهد.داده مراجعه شده تعداد بايت هاي انتقال داده شده (١و٢يا٤)را تعريف 

ــي توانـد داده هـا را بيـن مكـان هـاي  مي كند عملوندها بايد از لحاظ اندازه سازگار باشند movنم

ــه  حافظه (ازMOVS استفاده كنيد) از داده بالواسطه به يك ثبات سگمنت يا از يك ثبات سگمنت ب

يك ثبات سگمنت ،انتقال دهد. 

فگل ها:هيچ يك از فگل ها تاثير نمي پذيرند. 

  MOV كد منبع :مقدار بالواسطه/حافظه/ثبات وحافظه/ثبات

كد هدف.هفت قالب: 

100010  dw    mod    reg   r/m                     :Reg / reg/mem
1100011w       modooor/m .....data....data         ifw=1

  1011wreg......data......data if   w=1                                                :به ثبات lmmed

  1010000w  addr-low   addr-high                                              :به آكوموالتور mem

 1010001w  addr-low   addr-high                                                   mem آكوموالتور به

  10001110   mod Osgr/m    (sg=seg reg)                                  segregبه rem/mem

 10001100  modosgr/m (sg=seg reg)                                       reg/memبه seg reg

 

 

 

فصل 9 
دسـتورالعمل INT  (وقفـه=Interrupt) ورودي و خروجـي را بـراي اكـثريت اهـداف انجـام مـــي 

ــت صفحـه نمـايش و توابـع INT21 H بـراي نمـايش اطالعـات  دهد.توابع INT10H براي مديري

خروجي روي صفحه نمايش و دريافت اطالعات ورودي از صفحه كليد هستند. 



اين توابع (يا سرويسها)يك عمل ويژه اي را درخواست مي كنند، براي ايـن كـار مقـدار تـابع را در 

ثبات AH براي مشخص كردن نوع سرويسي كه وقفه انجام خواهد داد،وارد مي كنيد. 

ــور مسـتقيم بـه بـايوس منتقـل مـي  عمليات سطح پايين بايوس مانندINT10 H كنترل اجرا را به ط

كند.ولي براي ساده كردن برخي از عمليات پيچيده تر،INT 21 H سرويس وقفه اي را ارائه مي كنـد 

كه ابتدا كنترل را به DOS انتقال مي دهد . براي نمونه بــه ورود اطالعـات از صفحـه كليـد ممكـن 

است مستلزم شمارش كاراكترهاي وارد شده وكنترل تعداد ماكسيمم ألفا باشد. 

وقفه INT21 H بسياري از اين پردازش سطح پايين اضافي را انجام داده وسپس كنــترل را بـه طـور 

اتوماتيك به بايوس منتقل مي كند كه بخش سطح پايين عمل مورد نظر رر انجام بدهد. 

ــد وكـاراكتر  به عنوان يك قرارداد اين كتاب مقدار ODHرا به عنوان كاراكتر enter براي صفحه كلي

برگشت به اول سطر جاري (carriage Return=CR) صفحه نمايش و چاپگر در نظر مي گيرد. 

 

 

صفحه نمايش 

يك صفحه نمايش معمولي داراي ٢٥ سطر (از ٠ تا٢٤) و٨٠ ستون از (٠ تا٧٩) مي باشد.اين سطرها 

ــه در هـر يـك از آنـها  و ستون ها شبكه اي از مكان هاي قابل آدرس دهي را به وجود مي آورند ك

مكان نما مي تواند قرار داده شود. 

قالب شانزده شانزدهي                      قالب ده دهي                            مكان صفحه نمايش 

ستون         سطر                        ستون     سطر             

  OOH     OOH                        OO            OO                        گوشه سمت چين فوقاني 

4FH         OOH                        79              OO                     گوشه سمت راست فوقاني 

27H/28H           OOH                     39/40          12                       مركز صفحه نمايش 

OOH         18 H                      OO           24                           گوشه سمت چپ تحتاني 



O4 H             18 H                      79             24                     گوشه سمت راست تحتاني 

سيستم داراي فضاي در داخل حافظه به نام ناحيه نمايش ويديو يا بافر مي باشد.ناحيه نمــايش تـك 

ــي كنـد كـه 2K از آن  رنگ از مكان BOOOCOJH بايوس شروع شده و از 4K حافظه پشتيباني م

ــمك زدن  براي كاراكتر بوده و2K نيز براي بايت هاي مشخصه كاراكترها مانند نمايش معكوس چش

ــوي گرافيـك رنـگي پايـه  ،شدت باال وداراي خط زيرين، قابل استفاده مي باشد.ناحيه نمايش ويدي

از16k بايت پشتيباني مي كند كه از مكان بايوس B800[0]h شروع مي شود.مي توانيد براي نمايش 

ــار كنيـد.در  كاراكترها در حالت متني (text mode) و يا در حالت گرافيكي (graphics   mode) ك

ــتوني  حالت متني،ناحيه نمايش صفحات نمايش را فراهم مي كند كه براي يك صفحه نمايش ٨٠ س

ــيز بـراي بـايت مشـخصه آن  از شماره ٠ تا ٣ مي باشد كه يك بايت براي هر كاراكتر و يك بايت ن

(مانند رنگ ) در نظر گرفته مي شود. 

تنظيم مكان نما 

حالت گرافيكي از مكان نما پشتيباني نمي كند- وقفه INT  10 H در بايوس براي مديريــت صفحـه 

ــا را تنظيـم كنـد . شـماره  نمايش بوده وتابع O2 H در ثبات AH به اين وقفه مي گويد كه مكان نم

ــماره سـطر را در DH و  صفحه(يا شماره صفحه نمايش) مورد نظر ، معموال O ، را درثبات BH ،ش

شماره ستون را در DL بار كنيد.محتوي ثباتهاي ديگر، مهم نمي باشد. 

مثال.مكان نما را در سطر O8 وستون ١٥ قرار مي دهد: 

MOV         AH,O2 H        ,Request     set      sursor
MOV          BH,OO           ,Page   number    O
MOV          DH,O8            ,Row     8
MOV          DL,15             ,Solumn     15
INT            10H                ,Call interrupt    service.

پاك كردن صفحه نمايش 



ــد مـي توانيـد  تابع O6H از INT  10 H پاك كردن صفحه نمايش يا حركت دادن آنرا انجام مي ده

ــان آن بايسـتي در  تمام صفحه نمايش و يا قسمتي از آنرا با شروع از هر مكان صفحه نمايش كه پاي

يك مكان باالتر،قرار داشته باشد،پاك كنيد،ثبات هاي زير را بار كنيد. 

 O6Hتابع = AH٠

AL٠ = تعداد خطوطي كه حركت داده مي شود،يا OOH براي صفحه نمايش كامل . 

BH٠ =مقدار بايت مشخصه(رنگ،تصوير معكوس،چشمك زدن) 

CX٠=ستون:سطر شروع  

DX٠=ستون:سطر پاياني 

ــود و  CX,DX با هم ناحيه مورد نظر صفحه نمايش(پنجره)را تعريف مي كند كه حركت داده مي ش

ثبات AL تعداد خطوطي را كه بايد حركت كنند مشخص مي كنــد.بـراي پـاك كـردن كـل صفحـه 

نمايش،ستون:سطر شروع را در CX به صــورت OO:OOH وسـتون :سـطر پايـاني را بـه صـورت 

18:4FH در ثبات DX مشخص كنيد.صفت مشخصه 71H در مثال زيركل صفحه نمايش را به رنگ 

زمينه سفيد (مشخصه ٧) با رنگ نوشتاري آبي(مشخصه ١) در مي آورد. 

MOV         AX,0600H               ,AH =06(scroll),AL=oo(full screen)
MOV          BH,71H                  ,white    background (I),   biue   foreground (1)
MOV           BH,0000H              ,upper   left    row: column
MOV           DX,184 FH             ,lower     row : column
INT                10 H                     ,Call   interrupt    service

براي نمونه جهت حركت دادن پنجره صفحه نمايش از سطر 05 وستون oo تا سطر ١٢ وســتون ٧٩ 

عدد 0500H را در CX وoc4FH را در DX بار كنيد: 

ــه نمـايش را بيشـتر از 184FH قـرار  دقت كنيد كه از روي اشتباه مكان سمت راست تحتاني صفح

ندهيد.تابع 09H ازINT  21H براي نشان دادن اطالعات روي صفحه نمايش 

براي اين كار الزم است كه يك رشته نمايشي را در ناحيه داده ها تعريف كرده وبالفاصله پس از آن 

يك عالمت دالر قرار داد كه از آن بعنوان پايان رشته نمايش استفاده مي كند. 



CUSTMSG           DB       ,  customer  name ?   “$”
مي توانيد عالمت دالر را بالفاصله پس از رشته نمايشي به صورت $?customer name و يـا در 

خط بعدي به صورت $  DB بنويسيد.اما ضعفي كه اين تابع دارد اين است كه نمي توانيــد از تـابع 

براي نمايش كاراكتر $ روي صفحه نمايش استفاده كنيد. 

تابع 09H را در ثبات AH قرار داده ، از دستورالعمل LEA براي بــاز كـردن آدرس رشـته نمايشـي 

درDX استفاده كرده و سپس دستورالعمل INT  21  H را بنويسيد. 

MOV    AH,09H
LEA       DX,Custmsg             ,load   address        of      prompt
INT             21H

دستورالعمل INT كاراكترها را از چپ به راست نمايش داده و در صورت مواجه شــدن بـا عالمـت 

ــا را تغيـير نمـي دهـد.يـك رشـته  دالر پايان داده ها را تشخيص مي دهد.اين عمل محتوي ثبات ه

نمايشي داده شده كه از سمت راست ترين ستون صفحه نمايش تجاوز مي كند. بطــور اتومـاتيك از 

سطر بعدي ادامه يافته و در صورت لزوم صفحه نمايش را حركت مي دهد. 

استفاده از تابع 09H براي نمايش كاراكترهاي اسكي 

اكثر٢٥٦ كاراكتر اسكي به وسيله نمادهايي نشان داده مي شوند كه مي تواننــد روي صفحـه نمـايش 

نمايش داده شوند.برخي از مقادير مانند FFH,ooH هيچ نماد قــابل نمايشـي ندارنـد و بـه صـورت 

كاراكتر خالي ظاهر مي شوند.هر چند كه كاراكتر خالي اسكي واقعي برابر H 20 مي باشد. 

تابع H 06 ازINT  10 H :حركت دادن صفحه نمايش به باال 

در صورتي كه برنامه اي متني را روي صفحه نمايش نشان مي دهد كه از پايين ترين خط آن تجاوز 

مي نمايد،خط بعدي از اول صفحه نمايش نشان داده مي شود. اما حتي اگر دستورالعمل INT ستون 

O را مشخص كرده باشد،خطوط جديد بطور نا مناسبي تــو گذاري شـده و خطـوط بعـدي ممكـن 

است به شكل بدي كج ظاهر شوند.راه حل اين مشــكل ،حركـت دادن صفحـه نمـايش مـي باشـد 

بطوريكه خطوط نشان داده شده از باال به بيرون حركت كرده و خطوط خالي در پايين صفحه ظاهر 

مي شوند.قبال در فصل و از تابع O6 H براي پاك كردن صفحه نمايش استفاده كرديــد كـه بـا قـرار 



دادن مقدار صفر در AL كل صفحه نمايش به باال حركت مي كرد و در واقع پاك مــي شـد.بـا قـرار 

ــات هـاي زيـر را بـار  دادن يك مقدار غير صفر در AL تعدادي از خطوط به باال حركت مي كنند.ثب

كنيد: 

 AL = (00 براي صفحه كامل) تعداد سطرها ،                                 CX =ستون : سطر آغازين

 BH = صفت مشخصه ،                                                            DX=ستون : سطر پاياني

مثال زيريك مشخصه رنگي را تعين كرده و كل صفحه نمايش را يك خط به باال حركت مي دهد: 

MOV        AX,0601 H               ,Request  Scroll    upone   Line
MOV         BH,61 H                  ,Bronn       Background , Blue  Foregronnd
MOV         CX,0000                  ,From  00:00        throogh
MOV         DX,184 FH              ,24:79-(Full  screen)
INT            10H                          ,call   interrupt service

يك روش استاندارد براي حركت دادن به اندازه يك خط به صورت زير مي باشد. 
١.براي تعين موقعيت سطري مكان نما ، يك عنصر جديد مثال به نام ROW تعريف كــرده و مقـدار 

اوليه آنرا برابر O قرار دهيد. 
٢.يك خط را نمايش داده و مكان نما را به خط بعدي حركت دهيد. 

  (CMP ROW,22)نزديك به آخر صفحه نمايش مي باشد ROW ٣.كنترل كنيد كه آيا
ــراي تنظيـم  ٤.در صورت مثبت بودن پاسخ مقايسه فوق ،يك خط به باال حركت كرده و از ROW ب

مكان نما استفاده كرده وROW را برابر OO قرار دهيد. 
٥. در صورت منفي بودن پاسخ مقايسه فوق ،ROW را يك واحد افزايش دهيد(INC  ROW) ثبات 
  AL حركت دادن هر قسمتي از صفحه نمايش را اجازه مي دهند.دقت كنيد كه مقدار DX وCX هاي
ــژه زمـاني كـه بـه بخشـي از نمـايش مراجعـه مـي  را با فاصله واقع درDX:CX هماهنگ كنيدبه وي
ــتون  كنيد.دستورالعمل هاي زير پنجره اي را (با مشخصات مخصوص خود)به اندازه ٧ سطر و٣٦ س
ايجاد مي كنند كه مختصات سمت چپ فوقاني آن برابر ٢٥:١٢،سمت راســت فوقـاني برابـر ٥٤:١٢ 

،سمت چپ تحتاني برابر ٢٥:١٨ وسمت راست تحتاني برابر ٥٤:١٨ مي باشد: 
MOV        AX,0607H               ,request     scroll      7   lins
MOV         BH,80H                   ,cyan    background,black    foregroond



MOV         CX,OC19 H            ,from     cow12,column25  tehrough
INT             10 H                      ,call         int   errupt- service

ــطرهاي ١٢و١٨ مـي  اين مثال حركت دادن ٧ خط را مشخص مي كند كه همان مقدار فاصله بين س
ــام سـطرهاي  باشد لذا فقط پنجره مزبور پاك مي شود.در هنگام ايجاد يك پنجره و حركت دادن تم
آن،روش معمول اين است سطرها را به ترتيب يك سطر در هر زمان حركت داد.چون مشخصه يك 
پنجره همچنان باقي مي ماند تا زماني كه عمل ديگري آنرا تغيير دهد،مي توانيد در يك زمان صفات 

مختلفي را به پنجره هاي گوناگون نسبت دهيد. 
تابع O9 H از INT  10 H :نمايش بايت مشخصه يا كاراكتر در موقعيت مكان نما  

اين عمل ، عمل مفيدي است كه تعداد مشخصي از كاراكترها را در حالت متني يا گرافيكــي مطـابق 
مشخصه داده شده نمايش مي دهد.ثبات هاي زير را مقدار دهي كنيد: 

 AL =كاراكتر اسكي كه نمايش داده مي شود                              BL=صفت مشخصه
   BH=شماره صفحه                                        CX= تعداد

عدد واقع درCX تعداد دفعاتي را كه اين عمل بطــور مكـرر كـاراكتر واقـع در AL رانشـان خواهـد 
ـــاركتر"چــهره  داد،مشـخص مـي كنـد.مثـال زيـر يـك مشـخصه رنـگي را تعييـن كـرده وC60 ك

خوشحال"(01H) را نشان مي دهد. 
MOV            AH,09H                ,request        display
MOV             AL,01H                ,happy      face        for    display
MOV            BH,O                    ,page         number      o     (normal)
MOV            BL,16H                  ,blue        background         ,brown   foreground
MOV            CX,60                     ,60repeated    characters
INT               10H                        ,call   interrupt     service

عمل فوق مكان نما را حركت نداده و يا بــه كاراكترهـاي بـوق كـامپيوتر (Bell) بـازگشـت بـه اول 
سطر،خط خور و Tab عكسالعمل نشان نمي دهد،ولي در عوض مبادرت به نمايش آنها به صــورت 

كاراكترهاي اسكي مي كند. 
ــايش  نمايش دادن كاراكترهاي مختلف به يك حلقه نياز دارد،در حالت متني و گرافيكي،وقتي كد نم
از سمت راست ترين ستون تجاوز مي كند،تابع H 09 بطور اتوماتيك عمل نمايش را از سطر بعدي 
ــي را بنويسـيدكه CX را برابـر01  واز ستون oo ادامه مي دهد.براي نمايش يك اعالن يا پيغام روتين



 cx ايجاد حلقه مي كند(از آنجا كــه ALقرار داده و براي انتقال يك كاراكتر در هر زمان از حافظه به
ــايش  اشغال مي باشد نمي توانيد به سادگي از دستورالعمل LOOP استفاده كنيد)همچنين پس از نم
هر كاراكتر از تابع 02H در INT   10H جهت حركت دادن مكان نما به ستون بعدي استفاده كنيد. 

برنامه : پذيرش و نمايش اسامي  
ــايش نشـان  برنامه از كاربر مي خواهد كه اسمي را وارد كند و سپس اين اسم را در مركز صفحه نم
ــاربر اسـم Dana porter را وارد كنـد ايـن  داده و بوق كامپيوتر بصدا در مي آيد. اگر براي مثال ك

برنامه اعمال زير را انجام مي دهد: 
١. ١١ را بر ٢ تقسيم كرده و از باقي مانده صرفنظر مي كند                   5=11/2 
٢.اين مقدار را از ٤٠ كم مي كند                                               35=40-5 

page  60,132
Title      Ao9CTRNM             (EXE)           Accept         names ,Center  on   screen
.model     small                .stack       64

Data
Parlist                  labeel                       byte
Maxnlen               DB                            20
Actulen                 DB                              ?
KB name              DB                            21 DUP
Prompt                 DB                             name? , $

.Code       .886
Alomain              proc                far        ,MOV     AX.@ data,MOV        DS,AX
MOV                 ES,AX,             CALL            QLOCLR

ــرر كـاراكتر واقـع در AL را نشـان خواهـد  عدد واقع در cx تعداد دفعاتي را كه اين عمل بطور مك
داد،مشـخص مـي كندمثـال زيـر يـك مشـخصه رنـگي را تعييـــن كــرده و٦٠ كــاراكتر "چــهره 

خوشحال"(01H) را نشان مي دهد: 
MOV              AH,09H                      ,Request                   display



MOV              AL,01H                      ,Happy      face    for      display

MOV              BH,O                          ,page       number      o    (normal)

MOV              BL,16 H                      ,blue      background , brown        foreground

MOV              CX,60                         ,60      repeated      characters

INT                 10 H                           ,call        interrupt          service
عمل فوق مكان نما را حركت نداده و يا بــه كاراكترهـاي بـوق كـامپيوتر(Bell) بـاز گشـت بـه اول 
سطرخط خور وTAB عكس العمل نشان نمي دهد،ولي در عوض مبادرت به نمايش آنها به صورت 

كاراكترهاي اسكي مي كند. 
نمايش دادن كاراكترهاي مختلف به يك حلقه نياز دارد،در حالت متني نه گرافيكي ،وقتي كه نمايش 
از سمت راست تمرين ستون تجاوز مي كند،تابع H 09 بطــور اتومـاتيك عمـل نمـايش را از سـطر 
 CX بعدي و ستون 00 ادامه مي دهد.براي نمــايش يـك اعـالن يـا پيغـام ،روتينـي را بنويسـيد كـه
رابرابر01 قرار داده و براي انتقال يك كاراكتر در هر زمان از حافظه به AL ايجاد حلقه مــي كنـد( از 
ــد) همچنيـن  آنجا كه CX اشغال مي باشد نمي توانيد به سادگي از دستورالعمل LOOP استفاده كني
ــدي  پس از نمايش هر كاراكتر،از تابع 02H در INT  10H جهت حركت دادن مكان نما به ستون بع

استفاده كنيد. 
A2OLOOP:

MOV      DX,OOOO                 ,set wrsor    to    oo,oo

Call        Q2OCURS

Call        B10  PRMPT              ,display-prompt

Call        C10  INPT                   ,provide      for    input     of      name

Call         Q10  CLR                    ,clear     screen



CMP        ACTULEN,OO            ,name   entered?

JE           A30                            ,no,exit

Call         D10 CODE                  , setbell     ande $

Call         E10  CENT                 ,cinter,display name

JMP         A20  LOOP

A30:

MOV         AX,4COOH ?             ,end   processing

INT            21 H

A10 MAIN                   ENDP

Display      Prompt
B10  PROMPT               PROC                   Near

                                       MOV            AH , 09H            ,Reqvest     dispiay

                                        Lea               DX,PROMPT  

                                        INT                 21H
                                    

                                        RET

                                        B10 Prompt            Endp
Accept+input  of   name

C10 INPT                 Proc          near
                                  MOV         AH,OAH                   ,Request        Key board
                                 Lea             DX,PARlist               ,input
INT        21 H           ...        RET       ....     C10INPT            Endp



Set    bell   and      $      delimiter
D10 Code            PROC              near
                            Movsx            BX,Actulen        Replace        ODH        with      0H
                            Mov                 KB name [BX],0
                            Mov                 KB name[BX+1]  $
                            Ret
D1OCOde            Endp

Center    and     display   name:
E10cent                   PROC                near

                                MOV                  DL,Actulen          ,locate    center    column

                                Shir                     DL,1                    ,divide    lengh      by 2

                                 NEG                   DL                       ,reverse       sign

                                 ADD                     DL,40                  ,add  40

                                  MOV                   DH,12                  ,center     row

                                  Call                       Q20coRs             ,set cursor

                                   MOV                    AH,09H

                                  LEA                      DX,kbname          ,display  name

                                   INT                      21 H
                                    RET
E10Cent                Endp

Clear  Screen
Q10CLR                 PROC              Near

                               MOV         AX,0600H              ,Request      scroll    screen
              

                                MOV          BH,30



                                MOV          CX,0000

                                MOV           DX,184FH
             

                                 INT              10H

                               RET
Q10 CLR                 Endp

Set  eursor  row     co      umn
Q20CUPRS              PROC          near                   ,DX set  on   entry
                                  MOV             AH,02H             ,Request  set    cursor
                                  MOV             BH,00                ,page #00
                                  INT                10H
                                  RET
Q20CURS                 ENDP
                                  End               A10 main

ــه راسـت شـيفت مـي دهـد و در  در روال E10 CENT ذستورالعمل SHR طول ١١ را يك بيت ب

حقيقت بر ٢ تقسيم مي كند. 

 ADD عالمت را برعكس كرده و آنرا از ٥+ به ٥- تغيير مــي دهـد.دسـتورالعمل NEG دستورالعمل

مقدار ٤٠ را به DL اضافه مي كند تا مكان شروع ستون يعني ٣٥ در DL بدســت آيـد بـا قـرار دادن 

مكان نما نما در سطر ١٢ وستون ٣٥ اسم مورد نظر به صورت زير روي صفحه نمــايش ظـاهر مـي 

  Dana    porter:شود.                                                                                 ١٢ سطر

ــوق كـامپيوتر (01H) را در ناحيـه ورودي  به دستورالعملهاي داخل روال D10Ccode كه كاراكتر ب

بالفاصله بدنبال اسم مزبور درج مي كنند،توجه كنيد: 

MOV ZX                  BX,Actulen
MOV                        Kbname[BX],01H

دستورالعمل MOVzx درBX تعداد كاراكترها را قرار مي دهد.دو دستورالعمل MOV مشخص كننده 

انديس در داخل كروشه ها بدين معني است كه BX به عنوان يك ثبات انديــس بـراي آدرس دهـي 

توسعه يافته بكار مي رود. دستورالعمل mov طول واقع در bx را با آدرس KB name تركيب كرده 



و 07H را به آدرس محاسبه شده انتقال مي دهد.براي طول١١ ،اين دســتورالعمل 07H را در بـايت 

ــايگزين كـاراكتر Enter مـي شـود)آخريـن  KB  name+11 بدنبال اسم مزبور وارد مي كند(كد ج

 INT09 ازH ــابع دستورالعمل در روال D10 code يك عالمت $ را بدنبال 07H  درج مي كند تا ت

H 21 بتواند اسم مزبور را نمايش داده وبوق كامپيوتر را به صدا در آورد. 

اين برنامه تا زماني ادامه مي يابد كه كاربر فقط كليد<Enter> را به عنوان پاسخي به اعــالن برنامـه 

ــر در ليسـت پـارامتر  فشار دهد.تابع H 09 از INT  21 H آنراپذيرفته و طول 00H را به صورت زي

درج مي كند: 

 

اگر طول اطالعات ورودي برابر صفر باشد،برنامه تشخيص مي دهد كه اطالعات ورودي پايان يافته 

است،كه اين كار توسط دستورالعمل cmp  Actulen    ,oo در بخش A20 loop صورت مي گيرد. 

 

تابع OAH ازINT 21 H براي ورود اطالعات از صفحه كليد 

تابع OAH از INT 21 H براي خواندن اطالعات از صفحه كليد تابع قدرتمندي مي باشد. 

ــخصي  ناحيه ورود براي كاراكترهاي ورودي به يك ليست پارامترها نياز دارد كه شامل فيلدهاي مش

ــثر  است كه دستورالعمل INT پردازش خواهد كرد.در ابتدا اين دستورالعمل نياز دارد كه طول حداك

كاراكترهاي ورودي را بداند.هدف از آن،جلوگيري كاربران از وارد كردن كاراكترهـاي بيـش از حـد 

ــده و كاراكترهـاي اضافـه را قبـول  مي باشد.اين عمل موجب مي شود كه بوق كامپيوتر بصدا در آم

ــده انـد،بـه ليسـت پارامترهـا  نكند. سپس اين دستورالعمل تعداد بايتهايي را كه بطور واقعي وارد ش

ارسال مي كند . ليست پارامترها از عناصر زير تشكيل مي شود: 

١.عنصر اول نشان دهند نام ليست پارامترها بصورتABEL BYTE مي باشد. 



LABEL دستوري است با مشخصه بايت كه به سادگي موجب تنظيم روي مرز بايت مي شود.چـون 

اين تنظيم به صورت عادي صورت مي گيرد،اسمبلر شمارنده مكان خود را تغييرنمي دهد.با استفاده 

از دستور LABEL مي توانيد اسمي را به ليست پارامترها نسبت دهيد. 

٢.بايت اول ليست پارامترها شامل عددي براي حداكثر تعداد كاراكترهاي ورودي مي باشد.چون اين 

يك فيلد يك بايتي مي باشد،حداقل برابر O و حداكثر برابرFFh يا ٢٥٥ مي باشد. 

بر اساس نوع داده هايي كه انتظار داريد كاربران وارد كنند،روي فيلد حداكثر تصميم گيري كنيد. 

ــده رابـه صـورت  ٣.بايت دوم براي اين است كه اين دستورالعمل تعداد واقعي كاراكترهاي تايپ ش

يك مقدار دو رويي در آنذخيره كند. 

٤.بايت سوم فيلدي را شروع مي كند كه شامل كاراكترهاي تايپ شده از چپ به راست خواهد بود. 

اين دستورالعمل منتظر مي ماند تا كاربر كاراكترهايي را تايپ كند و كنترل مي كند كه تعداد اينــها از 

تعداد حداكثر٢٠ تجاوز نكند.اين عمل همچنين كاراكتر Enter را به فيلــد ورودي انتقـال مـي دهـد 

ولي آن را در شمارش طول واقعي اطالعات ورودي در نظر نمي گيرد. 

 

اين عمل از كليد هاي تابع توسعه يافته نظير pgup , home , F1 وكليدهاي جــهت صرفنظـر مـي 

كند. 

هندل فايل ها 

 OS ـتر در اين بخش استفاده از هندل فايل ها را براي عمليات صفحه نمايش و صفحه كليد كه بيش

unix,12 به كار مي روند مورد برسي قرار مي دهد هندل يك فايل عددي است كه به دستگاه ويــژه 

اي اشاره مي كند. با توجه به اينكه هندل فايل هاي استاندارد زير از قبل تعريف شده اند نيــازي بـه 

تعريف آنها نداريد. 

دستگاه                                                                                                       هندل 

ورودي ،معموال صفحه كليد (con) ، ولي ممكن است تغيير جهت داده شود                        00  



خروجي،معموال صفحه نمايش (con) ،ولي ممكن است تغيير جهت داده شود.                     01 

خروجي خطا، صفحه نمايش(con) نمي توان آنرا تغيير جهت داد.                                    02 

 03                                                                                        (AVX) دستگاه كمكي
 04                                                                                      (LPT1—PRN) چاپگر

 
همانطور كه مالحظه مي كنيم،هندل هاي عادي فايل عبارتند از :01,00 هندل فايل ها براي سرويس 
ــراي تغيـير  هاي ديسك بايد توسط برنامه شما تعيين شوند. همچنين مي توانيد از اين سرويس ها ب

جهت ورودي و خروجي به دستگاههاي ديگر استفاده كنيد. 
 

تابع 40h از INT 21h براي نشان دادن اطالعات در روي صفحه نمايش 
ــراي درخواسـت ايـن  اين تابع از هندل فايل ها براي درخواست نمايش اطالعات استفاده مي كند ب

سرويس ثباتهاي زير را بار كنيد. 
 AH=40h                تابع                                                                                     

 CX=تعداد كاراكتر هايي كه نمايش داده مي شوند                                                            
 BX=01  هندل فايل                                                              DX=آدرس ناحيه شمارش

 
 AX فلگ رقم نقلي را برابر يك كــرده و كـد خطـاي مربوطـه را در INT يك عمليات موفقيت آميز

برمي گرداند: 
05H = دستيابي غير مجاز (براي يك دستگاه غير معتبر يا قطع ارتباط) يا 

06H =هندل غير معتبر چون AX مي تواند شامل طول يا يــك كـد خطـا باشـد،تنـها راه تشـخيص 

وضعيت خطا كنترل فلگ رقم نقلي مي باشد هر چند كه اين خطاها بندرت اتفاق مي افتد: 

JC               error-rautine        ,    test      for      display          error
 



 ODH(خـط خـور)و oalt,(back  spacs) 08H (بوق) 07H اين تابع در مورد كاراكترهاي كنترل
(بازگشت به اول سطر)دقيقا مثل تابع 09H ازINT 21H  عمل مي كند. 

 
Cotitle                     DB                 Intertech    corp ,   ODH,OAH         ,Dispiay area

                                MOV       AH,40H                    ,kequest     display

                                MOV        BX,01                      ,File    handle  for    screen

                                MOV         ex,17                       ,Display   17   characters

                                 Lea            BX,Cotitle               ,Display         area

                                  INT             21 H                       ,Call  interrupt   service
 

توجه كنيد كه طول Cotitle شامل OAH,ODH مي باشد 
 

تابع 3FH  از INT 21 H براي ورود اطالعات از صفحه كليد 
اين تابع از هندل يك فايل براي درخواست ورودي از صفحه كليد استفاده مي كند هر چند كه ايــن 

كار تا اندازه اي ناهنجار مي باشد.ثبات هاي زير را بار كنيد: 
 

  AH=3FH تابع                                                                         BX=00  هندل فايل
 CX=حداكثر تعداد كاراكترهاي قابل قبول        DX=آدرس ناحيه اي جهت وارد كردن كاراكترها

 
 AX موفقيت آميز فلگ رقم نقلي را صفر كرده و تعداد كاراكترهاي وارد شــده را در INT يك عمل

قرار مي دهد. 
 



يك عمل INT غير موفقيت آميز مي تواند به دليل هندل غير معتبر اتفاق بيافتد در نتيجه فلــگ رقـم 
 = 06H05 = دسترسي غير مجاز ياH:درج مي كند AX نقلي را يك كرده و كد خطاي مربوطه را در
ــا يـك كـد خطـا باشـد تنـها راه تشـخيص  هندل غير معتبر. از آنجا كه AX مي تواند شامل طول ي
ــدرت اتفـاق مـي  وضعيت خطا، كنترل فلگ رقم نقلي مي باشد،هر چند كه خطاهاي صفحه كليد بن

افتند. 
 

مانند تابع Oah ازINT 21h تابع 3Fh نــيز كـاراكتر (back   spaes) را قبـول مـي كنـد ولـي از 
كليدهاي تابع توسعه يافته صرفنظر مي كند كه وسعت عملكرد آنرا به شدت محدود مي كند. 

 
KB nput                       DB                         20DUP

MOV                AH,3FH                 ,Request     keyboard        input

MOV                 BX,00                    ,File     handle   for    key board

MOV                 CX,20                    ,maximum          20  characters

Lea                     DX,KBInput         ,Input         area

INT                      21 H                    ,call   interrupt     service
 
 
 

ــترل نمـي كنـد كـه آيـا تعـداد  اين تابع منتظر مي ماند تا كاراكترهايي را وارد كنيد،ولي متاسفانه كن

كاراكترها از تعداد ماكزيمم واقع در ثبات CX تجاوز مي كند.فشار دادن كليـد Enter پايـان ورودي 

را مشخص مي كند. 



ــما تـايپ كـرده  بعد از كاراكترهاي تايپ شده بالفاصله يك كاراكتر Enter (ODH) قرار دارد كه ش

ــل بـراي حداكـثر تعـداد  ايد،ونيز يك كاراكتر خط خور(Oah) كه شما تايپ نكرده ايد به همين دلي

ــف مـي كنيـد،بايسـتي ايـن دو كاراكتراضـافي را در نظـر بگيريـد. اگر  طول ناحيه ورودي كه تعري

كاراكترهايكمتري از حداكثرتعداد وارد كنيد،مكانهاي حافظه كــه بدنبـال كـاراكتر تـايپ شـده قـرار 

ــم نقلـي را  دارند،هنوز محتوي قبلي خود را حفظ خواهند كرد.يك عمل INT موفقيت آميز فلگ رق

پاك كرده ودرAX تعداد كاراكترهاي وارد شده را قرار مي دهد. 

http://samavi.info



