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  سازي سيستم مباني برنامه: 1فصل 
)System Programming Basics(  

  

  سازي سيستم چيست؟    برنامه1-1
 نگاه "سيستم"برخي به هر برنامه به ديد يك . باشدتواند پاسخهاي متفاوتي داشته  كنند اين پرسش مي از ديد افراد مختلفي كه با كامپيوتر كار مي

هاي خاص براي يك سيستم كامپيوتري  برخي به نوشتن برنامه. دانند ي قابل اجرا مي  را فرآيند تبديل يك مسأله به يك برنامهسازي سيستم برنامهكنند و  مي
  . گويند سازي سيستم مي خاص، برنامه

سازي سيستم  برنامه: سازي سيستم داراي تعريف مشخص و معيني است تر از ديد ما، برنامه طور دقيق ا بهگرچه تعريف دوم تا حدي درست است، ام
افزاري سيستم  سازي است كه نيازمند اطالع از جزئيات فني سيستم مورد نظر و دسترسي و مديريت منابع سخت نوع خاصي از برنامه

  .گيرد  مورد استفاده قرار مي1افزارهاي سيستمي نرمبراي نوشتن سازي عموماً   اين نوع برنامه.صورت دلخواه است به

ي كامپيوتري  ي اطالعات در قالب يك برنامه سازي كاربردي شامل مديريت و ارائه برنامه: سازي سيستم  در مقابل برنامه2سازي كاربردي برنامه
سازي كاربردي  هاي مورد استفاده در برنامه الگوريتم. و پردازش آنها است) ، ركورد و غيرهنظير آرايه(اي  بوده و نيازمند نگهداري اطالعات در قالب ساختارهاي داده

شوند  شود و طريقي كه اطالعات نمايش داده مي اما، روشي كه اطالعات به برنامه منتقل مي.  بوده و براي اغلب كامپيوترها قابل تعريف هستند3مستقل از سيستم
كند، انجام  فرستد يا از آن دريافت مي افزاري كه اطالعات را به كامپيوتر مي سازي سيستم، كنترل هرنوع سخت در برنامه.  است4ستموابسته به سيشوند،  يا چاپ مي

  .زي الزم هستندسا افزار كامپيوتر، هر دو نوع برنامه برداري از سخت رو، براي بهره از اين. هاي كاربردي هستيم براي پردازش اين اطالعات نياز به برنامه. شود مي

  اي    مدل سه اليه1-2
كامپيوتر نوعِ سيستمِ كامپيوتري كه مورد نظر ما است، . افزار كامپيوتر است سازي سيستم، دسترسي و مديريت سخت مهمترين هدف برنامه

سازي سيستم كه مورد  نوعي از برنامه. وت استها متفا افزاري آن با ساير معماري اين نوع كامپيوتر داراي معماري خاص بوده و اجزاء سخت. است 5(PC)شخصي
  .  استPCافزار  سازي همين نوع سيستم كامپيوتري بوده و هدف آن دسترسي و مديريت سخت نظر ما است، برنامه

 Read Only، مخفف ROM-BIOS.  نيز امكان پذير استDOS يا ROM-BIOSافزار از طريق  ، دسترسي به سختPCدر محيط 

Memory-Basic Input/output System است و DOS هم مخفف Disk Operating Systemاست  .BIOS و  DOS6افزاري  واسطهاي نرم 
  . ارائه شده استDOS و BIOSها با  اي از ارتباط برنامه اليه مدلي سه) 1-1(در شكل . اند افزار ايجاد شده طور خاص براي مديريت سخت هستند كه به

  اي اليه مدل سه: 1-1شكل 
  
  
  
  
  
  
  

 يا BIOS 7افزار نيست و در عوض يك روال  اين است كه يك برنامه نيازمند دسترسي مستقيم به سختBIOS يا DOSمهمترين مزيت استفاده از 
DOSروالهاي . كند تا كار موردنظر را برايش انجام دهد  را فراخواني ميBIOSگردانند تا برنامه از   برمي  را به برنامه8 پس از انجام يك كار، اطالعات وضعيت
  .ها، هزينه و زمان كمتري صرف شود شوند كه براي نوشتن برنامه اين واسطها باعث مي. ي عمل آگاه شود نتيجه

_________________________________________________________________________________ 
١ system softwares 
٢ application programming 
٣ system independent 
٤ system dependent 
٥ Personal Computer 
٦ software interfaces 
٧ routine 
٨ status information 

Program  

DOS  

BIOS  

Hardware  
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ي نمايش  براي مثال، نمايش اطالعات بر روي صفحه. افزار است مزيت ديگر استفاده از واسطهاي فوق، عدم وابستگي برنامه به مشخصات فيزيكي سخت
اگر برنامه بخواهد خودش . با هم داراي تفاوتهاي اساسي است)  و غيرهEGA ،VGA ،SuperVGAنظير ( و رنگي 2 تك رنگ1با استفاده از كارتهاي ويدئويي

 استفاده BIOSگر از روالهاي اما ا. سازي كارت ويدئويي، نمايش دهد، بايد روالهاي مجزايي براي هر كدام از انواع كارت ويدئويي نوشته شود اطالعات را با برنامه
  .شوند  پشتيباني ميBIOSي  چون انواع مختلف كارتهاي ويدئويي بوسيله. نمايد، برنامه مستقل از نوع كارت ويدئويي خواهد بود

1-3  ROM-BIOS  
 توابعي را براي دسترسي و BIOS. تر است افزار نزديك  به سختDOS از BIOSكنيد كه واسط  اي  را مشاهده مي اليه يك مدل سه) 1-1(در شكل 

  :كند  زير فراهم مي3مديريت لوازم
  كارت ويدئويي، .1
  ،(RAM)حافظه  .2
  ديسكت، .3

  ،4ديسك سخت .4

  ،)Com2 و Com1 (5درگاههاي سريال .5

  ،)LPT2 و LPT1 (6درگاههاي موازي .6
  صفحه كليد، .7

  .7با باتري كننده درنگ عمل ساعت بي .8
فزار ارتباط برقرار نمود، اما عموماً بهتر است از طريق اين توابع استاندارد به كامپيوتر دسترسي پيدا ا  نيز با سختBIOSتوان بدون استفاده از  گرچه مي

  .افزار باشد كرد، تا برنامه مستقل از سخت

BIOSاز نوع 8ي حافظه  در يك تراشه ROMسيستم 9 در برد اصلي PC تبالفاصله پس از روشن شدن كامپيوتر، قابل دسترسي اس.  وجود دارد .
 و مدل PCبه همراه هر نوع جديد برد اصلي . ، وظايقي نظير آزمون حافظه و بررسي لوازم جانبي را پس از روشن شدن كامپيوتر برعهده دارندBIOSتوابع موجود در 

CPUجديدتري از 10، نگارشهاي BIOSاز معروفترين انواع . شوند  معرفي ميBIOSتوان از   ميAward و AMIنام برد  .  

1-4  DOS  
DOSي  ي يك سيستم عامل را برعهده دارد، بوسيله  كه در حقيقت وظيفهBIOSاز . شود ي كامپيوتر قرار داده شده و اجرا مي  از روي ديسك در حافظه
يعني سيستم عاملي كه . ست اDOSگذاري  نمايند و اين امر دليل نام  فراهم شده است، توابعي هستند كه امكان كار با ديسك را فراهم ميDOSجمله توابعي كه در 

  .توانايي كار با ديسك را دارد

نگاه  11لوازم منطقيافزار به عنوان   به سختDOSاز آنجايي ك . كند افزار فراهم مي  نيز توابعي را براي دسترسي به سختBIOS ،DOSدر كنار 
 12هاي ديسك  به گردانندهBIOSبراي مثال، . كنند قي متفاوت مديريت ميطري افزار را به  سختDOS به عنوان لوازم فيزيكي، لذا توابع BIOSكند، نه مثل  مي
  . بيند  مي15ها هايي از فايلها و فهرست عنوان گروه  آنها را بهDOSكند، اما   نگاه مي14 و بخشها13عنوان گروهي از شيارها به

_________________________________________________________________________________ 
١ video cards 
٢ monochrome 
٣ devices 
٤ harddisk 
٥ serial ports 
٦ parallel ports 
٧ battery-operated real-time clock 
٨ memory chip 
٩ mother board 
١٠ version 
١١ logical devices 
١٢ disk drives 
١٣ tracks 
١٤ sectors 
١٥ directory 
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شماره شيار و ( اگر عمل كنيد، بايد  مكان فايل بر روي درايو BIOS كاراكتر اول يك فايل را بر روي صفحه نمايش ببينيد، از طريق 1000اگر بخواهيد 
  . باز نموده و نمايش دهد:C يا :Aي  شده را در گرداننده  بگوييم كه فايل با نام دادهDOS، كافي است به DOSاما با استفاده از توابع .  بگوييدBIOSرا به ) بخش

  .كند افزار ارتباط برقرار مي صورت مستقيم با سخت ترسي دارد، ولي گاهي اوقات هم بهافزار دس  به سختBIOS از طريق DOSگرچه اغلب اوقات 

  افزار   انتخاب روش دسترسي به سخت1-5
اما ابتدا بايد تصميم بگيريم .  چه توابعي دارند صحبت خواهيم نمودBIOS و DOSي درس در مورد اينكه  در ادامهاز كدام توابع استفاده كنيم؟ 

زيرا ممكن است . افزار؟ گاهي اوقات مجبور به دسترسي مستقيم هستيم  يا دسترسي مستقيم به سختBIOS يا DOS:  دسترسي را انتخاب نماييمكه كدام روش
هيچ تابعي در براي مثال اگر بخواهيد به كارت ويدئويي بگوييد كه يك خط يا دايره رسم كند، .  انجام ندهندBIOS يا DOSعمل موردنظر ما را هيچكدام از توابع 

DOS يا BIOSريزي آن براي رسم خط يا دايره  افزار و برنامه بنابر اين، مجبوريد كه يك روال براي دسترسي مستقيم به سخت.  براي اين منظور پيدا نخواهيد كرد
  .ي ديگران استفاده كنيد  تهيه شده بوسيله1افزاري اي نرم بنويسيد، يا آنكه از يك تابع كتابخانه

 استفاده DOSخواهيد در برنامه با فايل كار كنيد، بايد از توابع  براي مثال اگر مي.  اين انتخاب به نوع كاربرد بستگي دارد ؟BIOS يا DOSانتخاب 
زيرا . هستندكند ات ، در برخي اوقBIOS و هم توابع DOSهم توابع .  استفاده كنيدBIOS كنيد، بايد از توابع 2بندي خواهيد يك ديسكت را قالب ولي اگر مي. كنيد

سازي  حتي به اين دليل هم گاهي اوقات مجبور به برنامه. شود بودن توابع اين واسطها مي و نيز عمومي بودن توابع، باعث عدم بهينه) 1-1(اي شكل  اليه مدل سه
  .افزار هستيم مستقيم سخت

  PCافزار    سخت1-6
  : داده شده استنمايش) 2-1( در شكل PCافزار  بلوك دياگرام اجزاء سخت

  PCافزار  بلوك دياگرام سخت: 2-1شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : شامل موارد زير استPCافزار  اجزاء سخت

 System/23 با نام IBM ساخت شركت PCاولين .  استIntel ساخت شركت 80X86هاي سري  ، يكي از ريزپردازندهPC در CPU: پردازنده •
DataMasterو 80486، 80386، 80286، 8088، 8086هاي  سپس به ترتيب ريزپردازنده.  بود8085 بيتي 8ي   داراي ريزپردازنده Pentium از طرف 

  . يا شركتهاي ديگر مورد استفاده قرار گرفتندIBMها در مدلهاي مختلف كامپيوترهاي شخصي ساخت شركت   معرفي شدند و اين پردازندهIntelشركت 

_________________________________________________________________________________ 
١ software library function 
٢ format 

CPU  Support Chips  

Expansion Slots

Memory Modules  

Bus 
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پردازنده .  خط اتصال است62گذرگاه در حقيقت يك كابل با . ي اتصال اجزاء مختلف آنرا دارد  كه وظيفه استPCيكي از بخشهاي اساسي سيستم : 1گذرگاه •
  . نويسد كند و دوباره در آن مي از طريق گذرگاه اطالعات را از حافظه خوانده و پردازش مي

هاي پشتيباني مورد نياز هستند تا  رو تراشه از اين. امپيوتري را نداردي اعمال موردنياز در يك سيستم ك پردازنده توانايي انجام همه: 2هاي پشتيباني تراشه •
كنند و  افزار را كنترل مي شود، بخشي از سخت  نيز گفته مي3ها كه به آنها كنترلر اين تراشه.  اعمالي را كه پردازنده قادر به انجام آن نيست، برعهده بگيرند

 وجود داشت عبارتند IBM PCها كه در سيستم  برخي از مهمترين اين تراشه. گذارند ي انجام كارهاي مهمتر آزاد ميدهند و پردازنده را برا كارهايي را انجام مي
  :از
- DMA Controller (8237): DMA مخفف Direct Memory Accessدهد   است و اين تكنيك به لوازمي نظير ديسك سخت اجازه مي

شود، باعث آزاد ماندن  ها بين لوازم و حافظه مي اين تكنيك ضمن آنكه باعث نقل و انتقال سريع داده. ويسندطور مستقيم بر روي حافظه بن ها را به كه داده
 .شود پردازنده براي انجام ساير كارها مي

- Interrupt Controller (8259) :براي )نظير ديسك سخت، صحفه كليد و غيره( راهي براي آگاه كردن پردازنده نسبت به آمادگي لوازم 4وقفه 
، بلكه هر گاه )5سركشيبا روش (شدن يك وسيله براي تبادل داده باشد ها، نياز نيست كه پردازنده منتظر آماده با استفاده از وقفه. نقل و انتقال داده است

مثالً با زدن يك . كند نده ميفرستد و باعث توقف در عمليات آن شده و درخواست سرويسي از پرداز وسيله آماده شد، يك سيگنال كنترلي به پردازنده مي
وقوع وقفه از طرف لوازم مختلف بايد داراي نظم باشد تا  .دهد فرستد و زده شدن كليد را به آن اطالع مي كليد، صفحه كليد يك سيگنال وقفه به پردازنده مي

 PCافزاري را در سيستم  هاي سخت ي مديريت وقفه  وظيفه8259ي  تراشه. تداخلي بين آنها پيش نيايد و متناسب با الويت لوازم به آنها سرويس داده شود
 .برعهده دارد

- Programmable Peripheral Interface (8255) :كند و   متصل مي6اين تراشه پردازنده را به لوازم جانبي، نظير صفحه كليد يا مولد صوت
 .كند نقش يك ميانجي را بازي مي

- The Clock (8248) :اين قلب چند ميليون بار در ثانبه ضربان دارد . ستم كامپيوتري فرض كنيم، ساعت قلب آن خواهد بوداگر پردازنده را مغز سي
 .سازي پردازنده و لوازم ديگر سيستم كامپيوتري است اي براي همزمان و وسيله) MHZ 233مثالً (

- The Timer (8253) :هايي  اين تراشه داراي خروجي. گيرد د استفاده قرار ميي زمان در سيستم مور عنوان يك شمارشگر و نگهدارنده اين تراشه به
   -.ريزي است، اينكه سيگنال تايمر در چه فواصل زماني صادر شود كند و تناوب آن قابل برنامه است كه سيگنالهاي الكتريكي منظمي را صادر مي

  :دو مورد مهم عبارتند از. شوند ار داده مي در اين قسمت قرPCهاي ديگر مورد نياز در سيستم  برخي از تراشه: 7هاي گسترش حفره •

- CRT Controller (6845) :ي اين كنترلر،  وظيفه.  را بر عهده دارد و در كارت ويدئويي قرار دارد8ي كاتدي ي اشعه ي كنترل لوله اين تراشه وظيفه
  .ي نمايش است ي نمايش اطالعات در صفحه مديريت و كدبندي نحوه

- Disk Controller (765) :ي ديسك را  دهي شده و گرداننده شود و توسط سيستم عامل نشان هاي گسترش نصب مي ين كنترلر هم در قسمت حفرها
  .ي اين كنترلر است حركت دادن هد ديسك براي خواندن و نوشتن اطالعات در بخشهاي مختلف ديسك، وظيفه. كند مديريت مي

شود و  ها و كدهاي غيرقابل تغيير در آن نگهداري مي ، كه دادهROM9هاي فقط خواندني يا  هحافظ.  دو نوع حافظه وجود داردPCدر سيستمهاي : حافظه •
 RAM10صورت تصادفي قابل دستيابي است و به آن  نوشتني است كه به-ي خواندني نوع دوم حافظه، حافظه.  استROM-BIOSي مشخص آن،  نمونه

هاي امروزي PC حافظه بود و در 16KB داراي PCاولين نوع . ي پردازنده است ازش آنها بوسيلهها و پرد اين نوع حافظه محل نگهداري داده. شود گفته مي
شوند  هاي حافظه به صورت ماجولهايي هستند كه در مكانهاي مشخص در برد اصلي سيستم نصب مي تراشه.  حافظه وجود داردMBامكان قرار دادن چند صد 

  .و قابل كم و زياد شدن هستند
 حافظه را مورد استفاده قرار 640KBتواند   نهايتاً ميDOSسيستم عامل . يا بخشهايي از حافظه را دارند مل مختلف توانايي استفاده از همههاي عا سيستم

 تقسيم 64KB 11هاي به قطعه ها، حافظه ، براي مديريت حافظه و تخصيص آن به برنامهPCدر . ماند دهد و اگر مقدار حافظه بيشتر باشد، مابقي بالاستفاده مي
  : داراي نماي زير استPCهاي موجود در سيستم  بنابر اين كل حافظه. شود مي

_________________________________________________________________________________ 
١ Bus 
٢ support chips 
٣ controler 
٤ interrupt 
٥ polling 
٦ speaker 
٧ expansion slots 
٨ Cathode Ray Tube (CRT) 
٩ Read Only Memory 
١٠ Random Access Memory 
١١ segment 



  سازي سيستم مباني برنامه: 1فصل 
  

1-5

  PCي  بندي حافظه نمايي از قسمت: 1-3شكل 
Block Address Contents 

15 F000:0000 - F000:FFFF ROM-BIOS 

14 E000:0000 - E000:FFFF Free for ROM Cartridge 

13 D000:0000 - D000:FFFF Free for ROM Cartridge 

12 C000:0000 - C000:FFFF Additional ROM-BIOS 

11 B000:0000 - B000:FFFF Video RAM 

10 A000:0000 - A000:FFFF Additional Video RAM (EGA/ VGA) 

9 9000:0000 - 9000:FFFF RAM from    576K to  640K 

8 8000:0000 - 8000:FFFF RAM from    512K to  576K 

7 7000:0000 - 7000:FFFF RAM from    448K to  512K 

6 6000:0000 - 6000:FFFF RAM from    384K to  448K 

5 5000:0000 - 5000:FFFF RAM from    320K to  384K 

4 4000:0000 - 4000:FFFF RAM from    256K to  320K 

3 3000:0000 - 3000:FFFF RAM from    192K to  256K 

2 2000:0000 - 2000:FFFF RAM from    128K to  192K 

1 1000:0000 - 1000:FFFF RAM from     64K to  128K 

0 0000:0000 - 0000:FFFF RAM from     0K to     64K 

  
  1  ثباتهاي پردازنده1-7

اي در  ثباتها، مكانهاي حافظه. سازي دارند نقش مهمي در برنامهثباتها ن، سازي آن است و در اين ميا ها، مدل برنامه ي مهم در مورد انواع پردازنده نكته
ي  اي براي انجام اعمال حسابي و منطقي بوسيله همچنين، ثباتها مكانهاي ويژه.  قابل دستيابي هستندRAMتر از  درون پردازنده هستند، و به اين دليل به مراتب سريع

، با استفاده از ثباتها برقرار BIOS و DOSزيرا، جريان اطالعات بين برنامه، . م، آشنايي با اين ثباتها، بسيار مهم استسازي سيست براي برنامه. پردازنده هستند
 توابع  ارسال نموده و نتايج و اطالعات وضعيت را به عنوان مقادير بازگشتي از اينBIOS يا DOSها پارامترها را از طريق ثباتها به توابع واسطهاي  برنامه. شود مي

  . كنند دريافت مي
اين امر بدان دليل است . اند  به بعد تغيير نكرده8086، اين ثباتها از 80X86هاي  سازي سيستم با وجود معرفي مدلهاي جديدتر پردازنده از ديدگاه برنامه

چون ثباتهاي اين . سازي سيستم در آنها داده نشده است  ديد برنامهداليل سازگاري، بعداً تغيير اساسي از اند و به  وابسته به اين پردازنده ايجاد شدهDOS و BIOSكه 
  .بيت آن قابل دستيابي است-16  هم فقط نصف ثبات، يا 80486 يا 80386 بيتي 32هاي  ، تحت پردازندهDOS بيتي بود، با استفاده از 16پردازنده، 

  :شوند م ميثباتها به چند دسته تقسي. كنيم  نگاه مي8088حال به انواع ثباتهاي 
1. Common Registers: 

 - AX (AH, AL) :  Accumulator 

 - BX (BH, BL) : Base 

 - CX (CH, CL) : Count 

 - DX (DH, DL) : Data 

 - DI : Destination Index 

 - SI : Source Index 

 - SP :Stack Pointer 

 - BP : Base Pointer 

2. Segment Registers: 

_________________________________________________________________________________ 
١ processor registers 
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bit 15      bit 8  bit 7           bit 0 

bit 15                                 bit 0 
AX 

 - DS : Data Segment 

 - CS : Code Segment 

 - ES : Extra Segment 

 - SS :Stack Segment 

3. Program Counter: 

 - IP :Instruction Pointer 

4. Flag Register 

 - ODITSZ A P C 

مثل جمع، (ي اعمال رياضي  وسيلههمچنين اين ثباتها ب. گيرند  مورد استفاده قرار ميBIOS و DOSعموماً براي فراخواني توابع : ثباتهاي مشترك
بنابر .  هستندLow و High بيتي 8شدن به دو بخش   داراي ويژگي قابل قسمتDX و AX ،BX ،CX بيتي 16چهار ثبات . شوند دستكاري مي) تفريق و غيره

  AX = AH * 256 + AL:  است قابل محاسبهAH و AL با استفاده از مقادير AXمقدار .  ، هر سه قابل دستيابي هستندAH و AX ،ALاين، 
 

 

 

 
 16هاي   براي خواندن و نوشتن دادهCX بيتي، مثل 16 بيتي در حافظه و ثباتهاي 8هاي   براي خواندن و نوشتن دادهCH يا CL بيتي مثل 8ثباتهاي 

  . بيتي قابل استفاده هستند

رود و براي اين منظور وضعيت عمليات رياضي و منطقي را  كار مي سمبلي بهدرپي ا اين ثبات براي برقراري ارتباط مابين دستورات پي: 1ثبات پرچم
 شده است يا 65535 بيتي، حاصل بيش از 16تواند تعيين كنيد كه آيا در هنگام جمع دو ثبات   يك برنامه ميCarry Flagبراي مثال با استفاده از . كند نگهداري مي

  . نه
  :ت آن مورد استفاده قرار گرفته است كه عبارتند از بي9 بيتي است، ولي فقط 16اين ثبات هم 

- Bit 0: CF (Carry Flag) 

- Bit 2: PF (Parity Flag) 

- Bit 4: AF (Auxiliary Flag) 

- Bit 6: ZF (Zero Flag) 

- Bit 7: SF (Sign Flag) 

- Bit 8: TF (Trap Flag) 

- Bit 9: IF (Interrupt Flag) 

- Bit 10: DF (Direction Flag) 

- Bit 11: OF (Overflow Flag) 

 از آنها BIOS و DOSزيرا اغلب توابع . گيرند  مورد استفاده قرار ميCF و ZFسازي سيستم با استفاده از زبانهاي سطح باال فقط دو پرچم  در برنامه
  .كنند براي مشخص كردن رخداد خطا در هنگام عمليات استفاده مي

هر قدر تعداد بيتهاي اين ثبات . تواند به آنها دسترسي داشته باشد، به اين ثبات بستگي دارد ه كه يك پردازنده ميتعداد مكانهاي حافظ: 2ثبات نشاني
به همين دليل است كه .  مكان حافظه، قابل دستيابي است65535 بيتي باشد، حداكثر 16اگر اين ثبات . شود ي قابل دسترسي، بيشتر مي بيشتر باشد، حداكثر حافظه

، 8088اما در زمان طراحي .  بيت باشد20 حافظه، اين ثبات بايد داراي حداقل 1MBدهي  براي نشاني.  حافظه بودند64Kهاي اوليه فقط قادر به دسترسي به  دهپردازن
 بيتي مورد 20اوت براي تشكيل نشاني  بيتي متف16رو، راه حل ديگري مورد استفاده قرار گرفت و دو عدد  از اين.  بيتي وجود نداشت20امكان استفاده از ثبات نشاني 

به اين ترتيب نشاني داراي دو بخش . گيرد و دومين عدد در يك ثبات ديگر يا در يك مكان حافظه قرار مي 3ثبات قطعهنخستين عدد در يك . گيرد استفاده قرا مي
ي مكان حافظه را در درون قطعه  نشاني مبدأ، شماره. فظه را نشان مي دهدنشاني قطعه، كه در ثبات قطعه وجود دارد، شروع يك قطعه حا.   خواهد بود4قطعه و مبدأ
  . باشد  مكان حافظه64K يا 65535تواند داراي بيش از   بيتي است، پس يك قطعه نمي16چون نشاني مبدأ يك عدد . كند مشخص مي

_________________________________________________________________________________ 
١ flag register 
٢ address register 
٣ segment register 
٤ offset 

AL  AH  
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  : وجود دارد8088چهار نوع ثبات قطعه در 
1. CS: Code Segment  

2. DS: Data Segment 

3. SS: Stack Segment 

4. ES: Extra Segment 

CS از ثبات ،IP (Instruction Pointer)به . كند  به عنوان نشاني مبدأ استفاده ميIP ،PC (Program Counter)شود و در   هم گفته مي
اي از حافظه را كه   نشاني فطعه، DS. يابد يك واحد افزايش ميطور خودكار با اجراي يك دستور،  دهد و به حقيقيت نشاني دستور بعدي برنامه را در حافظه نشان مي

 64Kدهي بيش از  ي برخي از دستورات اسمبلي براي نشاني بوسيله، ES است و 1نشاني شروع پشته، SS. دهد هاي مورد دستيابي برنامه است را نشان مي شامل داده
  . گيرد ه قرار ميهاي مختلف مورد استفاد ها مابين قطعه داده يا انتقال داده

  2ها   درگاه1-8
 بيتي ورودي يا خروجي است كه به بخش خاصي 8ي  هر درگاه مشابه يك دريچه. افزار سيستم هستند ها، واسطي بين پردازنده و ساير اجزاء سخت درگاه
افزاري هستند كه براي ارتباط با  قت، ثباتهايي در اجزاء سختها در حقي درگاه. دهي است  قابل نشاني65535 تا 0افزاري متصل است و با مقادير بين  از يك جزء سخت

 و IN از دو دستورالعمل 80x86هاي  كنند و در پردازنده ها استفاده مي پردازنده از گذرگاه براي دسترسي به درگاه. شود آن، مقداري در آن نوشته يا از آن خوانده مي
OUTاي اسمبلي استفاده نموده ها در برنامه توان براي دسترسي به درگاه  مي .  

  ها   وقفه1-9
  را دارد را 3ي مديريت وقفه ي جاري را متوقف نموده و يك روال خاصي را كه وظيفه كند تا اجراي برنامه وقفه مكانيسمي است كه پردازنده را مجبور مي

  :به اين ترتيب دو نوع وقفه داريم. BIOS و DOSباط بين برنامه و توابع شوند و هم براي برقرار ارت افزارها استفاده مي ها هم براي كنترل سخت وقفه. اجرا كند

 5در اين حالت، توابع فراخواني شده، همانند يك زيرروال. شوند  استفاده ميBIOS يا DOSها براي فراخواني توابع  اين نوع وقفه: 4افزاري هاي نرم وقفه •
گيرند و   به ترتيب خاصي در حافظه قرار ميBIOS و DOSتوابع . شود ي اصلي برگشت انجام مي نامهكنند و پس از پايان اجراي تابع، به بر برنامه عمل مي

اين جدول داراي دو ستون ورودي يا شماره تابع و نشاني شروع كد مربوطه در حافظه . گويند  مي6جدول بردار وقفهدهند كه به آن  تشكيل يك جدول را مي
 را فراخواني كنيم، پردازنده نشاني شروع كد  DOS 21H براي مثال، اگر تابع. شود ز ورودي مربوطه در اين جدول انجام ميفراخواني توابع با استفاده ا. است
  . كند ها بدست آورده و به آن پرش مي  را از جدول بردار وقفه21Hتابع 

هاي  برخي از وقفه. شوند ها به پردازنده منتقل مي طريق كنترلر وقفهشوند و از  افزاري توليد مي ي اجزاء سخت ها بوسيله  اين وقفه:7افزاري هاي سخت وقفه •
سازي هستند كه  ها غيرقابل ناتوان اما برخي از وفقه. افزار نتواند به پردازنده وفقه بدهد شود كه يك سخت يعني باعث مي.  هستند8سازي افزاري قابل ناتوان سخت

  .شود  گفته ميTrap يا NMI9به آنها 

  10ي سيستم ه  محاور1-7
براي مثال براي خواندن يك كليد فشار داده شده بر روي . كنند افزاري با هم كار مي افزاري و نرم ، اجزاء مختلف سختPCبراي انجام كارها در سيستم 

  :صفحه كليد، موارد زير مطرح هستند
 را 09Hي  ي شماره ، وقفه)افزاري هاي سخت صورت توانا بودن وقفهدر ( افزار صفحه كليد شود، سخت  وقتي يك كليد فشار داده مي:افزار صفحه كليد سخت •

ي  ها و اگر درحال اجراي يك وقفه با الويت باالتر نباشد، روال مديريت وقفه پردازنده پس از دريافت اين وقفه، براساس الويت وقفه. فرستد به پردازنده مي
  . را اجرا خواهد كرد09Hي  شماره

اين روال با توجه به .  استBIOSكند، مربوط به توابع   فراخواني مي09Hي  روالي كه پردازنده براي مديريت وقفه: BIOSكليد  روال مديريت صفحه •
  .كند آورد و معتبر بودن آن را بررسي مي اينكه چه كليدي فشار داده شده است، كد مربوطه را بدست مي

_________________________________________________________________________________ 
١ stack 
٢ ports 
٣ interrupt handler 
٤ software interrupts 
٥ subroutine 
٦ interrupt vector table 
٧ hardare interrupt 
٨ disable 
٩ Non-Maskable Interrupt 
١٠ system interaction 
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. كند  ذخيره ميRAM بايتي در 16ليد فشار داده شده را معتبر تشخيص داد، آنرا در يك بافر كليد، كد ك پس از آنكه روال مديريت صفحه: كليد بافر صفحه •
 كليد فشار داده شود، پر 16 بايتي است، در صورتي كه بيش از 16گيرند و چون  اين بافر مثل يك صف است و كليدها به ترتيب فشار داده شدن در آن قرار مي

  . شود اي بوق شنيده ميخواهد شد و در اين صورت است كه صد
 قابل 16Hي  ي شماره ي وقفه اين كار بوسيله. سازي آن براي برنامه است ي بعد، خواندن كاراكتر از بافر فوق و آماده مرحله: BIOSكليد  ي صفحه وقفه  •

 اسمبلي استفاده INTتوان از دستور  راي اين منظور ميب. شوند افزاري، كاراكتر موجود در بافر و وضعيت خوانده مي ي نرم پس با فراخواني اين وقفه. انجام است
  .كرد

اين توابع، كارهاي بيشتري را در .  هستند21Hكليد وجود دارد كه جزو توابع   نيز توابعي براي كار كردن با صفحهDOSهمچنين در : DOSدر سطح  •
 .دهند  صفحه نمايش، نشان ميبراي نمونه كليد زده شده را بر روي. دهند  انجام مي16H BIOSمقايسه به تابع 

  



   

  
  

  سازي سيستم در عمل برنامه: 2فصل 
)System Programming in Practice(  

  

    مقدمه2-1
با كامپايلرهاي  (Cو زبان ) كامپايلرهاي توربو يا بورلند پاسكال(سازي سيستم با استفاده از زبان اسمبلي، زبان پاسكال  ي برنامه در اين بخش درباره

تر است، ولي زبان پاسكالي كه از  سازي سيستم بوده و از اين نظر از زبان پاسكال مناسب ، برنامهCگرچه هدف اصلي زبان . شود ، مطالبي ارائه مي) و بورلندميكروسافت
  .دده  را در اختيار قرار ميDOSسازي سيستم در محيط  طريق كامپايلرهاي بورلند در اختيار قرار گرفته، تمامي امكانات برنامه

  سازي سيستم با زبان اسمبلي   برنامه2-2
ي  زبان اسمبلي، امكان استفاده از تمامي امكانات سيستم را داده و اجازه. سازي سيستم است ترين راه برنامه محدوديت ترين و بي زبان اسمبلي، اصلي

هاي كاربردي  پايين اسمبلي، گرچه براي برنامه  و با زبان سطح1پايين  سطحنويسي برنامه. دهد ترين سطح در اختيار قرار مي افزار را تا پائين شدن به سخت نزديك
  .شود اي محسوب مي سازي سيستم مزيت عمده آفرين است، اما براي برنامه مشكل

ارد و آن  است، كه يك عملوند دint، دستورالعمل 80x86ها در زبان اسمبلي  دستورالعمل فراخواني وقفه: ها در زبان اسمبلي فراخواني وقفه
  :شود  است، مي"3تقسيم بر صفر"ي   كه وقفه00H شماره 2ي براي مثال دستورالعمل زير، باعث فراخواني روال مديريت وقفه. ي وقفه است شماره

int 00H    ; call INT 00H: Division by 0 

00Hها است و با اجراي دستورالعمل  ، شماره وقفه در جدول بردار وقفهint 00H 00ي  روال مديريت وقفه، نشانيHها برداشته   از جدول بردار وقفه
قرار دارد ) ي كاربر هاي نوشته شده بوسيله  يا وقفهDOSهاي  براي وقفه (RAMيا ) ROM-BIOSهاي  براي وقفه (ROMي  شده و روال مربوطه كه در حافظه

  .شود فراخواني شده و اجرا مي
int  interrupt_no 

 intدستورالعمل . تواند داشته باشد  را ميFFH و 00H مقداري بين interrupt_noپس .  وقفه را دارند256نايي مديريت  توا80x86هاي  پردازنده
شود كه از وقوع ساير   باعث ميIF براي 0مقدار . كند  مي0 را TF و IFكند و سپس مقادير پرچمهاي   ميpushپس از فراخواني، مقدار ثبات پرچمها را در پشته 

 است و 5 برود كه، حالت اشكالزدايي4اي مرحله شود كه پردازنده به حالت تك  باعث ميTF براي 1همچنين مقدار .  باشدNMIا جلوگيري شود، مگر آنكه وقفه ه وقفه
. د به صورت متداخل اجرا شوندتوانن هاي ديگر است، چون روالهاي وقفه نمي  وقفه6سازي ، ناتوانIFدليل صفر كردن . كند صفر كردن آن اين حالت را غير فعال مي

براي معرفي يك روال مديريت . شود ي  وجود دارد، انجام مي  و متناظر با شماره7ها جدول بردار وقفه به روال مديريت وقفه، كه نشاني آن در far callسپس يك 
 4 هستند، پس نشاني قطعه و مبدأ، كه farچون روالها . قرار داده شودي موجود بايد نشاني روال جديد در اين جدول  وقفه به سيستم يا تغيير روال مديريت يك وقفه

 حافظه int_no+2*4ي آن در نشاني   و نشاني قطعهinterrupt_no*4تر، نشاني مبدأ روال بايد در نشاني  به عبارت دقيق. بايت است در اين جدول قرار گيرد
  .ي بايد در روال جديد فراخواني شودهاي حساس، روال قبل در صورت تغيير روال وقفه. ذخيره شود

با اين تفاوت كه براي . در زبان اسمبلي است) far procالبته ( يك روال مديريت وقفه، از هر جهت شبيه يك روال معمولي :روالهاي مديريت وقفه
 popدهد،   انجام ميretاي كه نسبت به   كار اضافهiret.  استفاده شودretبه جاي  iret (interrupt return)برگشت از اين گونه روالها بايد از دستورالعمل 

  . كردن خودكار مقدار ثبات پرچمها از روي پشته است
است كه  sti و ديگري IF=0 است و مقدار cliها وجود دارد، كه يكي  دو دستور ديگر نيز در ارتباط با وقفه: ها ساير دستورات مربوط به وقفه

IF=1شوند ها مي سازي و تواناسازي وقفه اتوانكند و به ترتيب باعث ن  مي.  

_________________________________________________________________________________ 
١ low-level 
٢ interrupt handler or Interrupt Service Routine (ISR) 
٣ dicision by zero 
٤ single-step mode 
٥ debugging mode 
٦ disable 
٧ interrupt vector table 
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 بيتي ورودي 8ي  هر درگاه مشابه يك دريچه. افزار سيستم هستند ها، واسطي بين پردازنده و ساير اجزاء سخت درگاه: ها دستورات دسترسي به درگاه
ها در حقيقت، ثباتهايي در  درگاه. دهي است  قابل نشانيFFFFH تا 00Hافزاري متصل است و با مقادير بين  يا خروجي است كه به بخش خاصي از يك جزء سخت

ي چاپگر، بايد كد اَسكي آن  براي مثال براي چاپ يك كاراكتر بوسيله. شود افزاري هستند كه براي ارتباط با آن، مقداري در آن نوشته يا از آن خوانده مي اجزاء سخت
  . شته شود كه چاپگر به آن متصل است، نو1كاراكتر در درگاه موازي
  :ها در زبان اسمبلي استفاده كرد توان براي دسترسي به درگاه  ميout و in از دو دستورالعمل 80x86هاي  در پردازنده

Instuction Destination Source   Instuction Destination Source  
  Operand Operand   Operand Operand 

in   al  port_number out   port_number al  
in  ax  port_number out  port_number ax 
in  al  dx  out  dx  ax 
in  ax  dx  out  dx  al 

هر دو داراي دو شكل هستند، كه در آن .  را منتقل كنندword يا يك byteتوانند يك   هستند و ميmovاين دستورالعملها خيلي شبيه به دستورالعمل 
) 2(معادل دستورالعملهاي ) 1(براي مثال دستورالعمل . ي درگاه است  باشد كه محتوي آن شمارهDXيا ثبات ) عدد(صورت بالفصل   بهتواند ي درگاه مي مقصد يا شماره

  :است
(1)  in   ax, 07ch   (2)  mov  dx, 07ch 
      in   ax, dx 

  : دستورالعمل زير درست نيستمثالً. ، استفاده از شكل اول غيرمجاز استFFHاما براي شماره درگاههاي بزرگتر از 
out  04a5h, al     ; illegal port address for this format 

  : قرار داده شودDX در ثبات 04a5hو بايد مقدار 
mov  dx, 04a5h 
out  dx, al 

  سازي سيستم با زبان پاسكال   برنامه2-3
همچنين در . اند  تعريف شدهDOS را فراهم نموده است كه در يونيت MsDosو  Intrتوربو پاسكال دو روال : ها از توربو پاسكال فراخواني وقفه

  .اند هاي مورد نياز براي اين منظور معرفي شده اين يونيت، انواع و ثابت
Intr ( InterruptNumber: Byte, Regs: Registers); 

 را قبول كند، 255 تا 0تواند مقداري بين  ي كه اين پارامتر مياز آنجاي. كند ي موردنظر را مشخص مي ي وقفه ، شمارهInterruptNumberپارامتر 
  : استIntr شكل خاصي از روال MsDosروال . توان فراخواني نمود افزاري را مي هاي سخت ها، و از جمله وقفه ي وقفه بنابر اين همه

MsDos (Regs: Registers); 

 است را فراهم DOS2ي كاربردي   را كه شامل توابع واسط برنامه21Hي  اين روال امكان دستيابي به وقفه. اردعنوان پارامتر اول نياز ند ي وقفه را به اين روال شماره
 .شوند  فراهم ميDOSهاي  ي فرمانها و برنامه  تابع است كه بوسيله200 شامل حدود APIاين . كند مي

ي  ، وقفهTimerHandler روال. ل مديريت وقفه ارائه شده استاي از يك روا ي زير، نمونه برنامه  در:ي جديد نوشتن روال مديريت وقفه
1CH را كه به “Clock Tick” در اين روال يك شمارشگر سراسري يك واحد . شود، عوض نموده است  بار يك بار فعال مي18.2 معروف است و در هر ثانيه

، ذخيره Int1CSave در متغير GetIntVec با فراخواني 1CHي   قبلي مديريت وقفهي اصلي، ابتدا نشاني روال در برنامه. شود اضافه شده و سپس نمايش داده مي
ي اصلي، منتظر زده شدن يك كليد است، روال  در حاليكه برنامه. ، نصب شده است SetIntVec با فراخواني 1CHي  شده است و سپس روال جديد براي وقفه

  .شود  برگردانده مي1CHپس از زدن كليد، روال قبلي . دهد ، شمارشگر را افزايش داده و  نمايش مي1CHي  وقفه
uses Dos, Crt; 
var 
    Int1CSave : Pointer; 
    Count : Integer;  { Global counter } 
    Ch : Char; 
procedure TimerHandler; interrupt ; 
begin 

_________________________________________________________________________________ 
١ parallel port 
٢ DOS Application Program Interface (API) 
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   { New Timer ISR } 
    Inc(Count); 
    GotoXY(10, 10); 
    WriteLn(Count); 
end; 

begin  { main program } 

    Count := 0;   
    GetIntVec($1C, Int1CSave); 
    SetIntVec($1C, Addr(TimerHandler)); 
    writeln(‘Press any key  to exit’); 
    Ch := ReadKey; 
    SetIntVec($01C, Int1CSave); 
end. 

اين نوع متغيرها مقادر . اند  تعريف شدهDOS نياز دارند كه در يونيت Registersر دو تابع فوق به متغيري از نوع ه: دستيابي به ثباتهاي پردازنده
ه در ، اين متغيرها شامل مقادير ثباتهاي پردازندMsDos يا Intrپس از برگشت از توابع . كنند پذيرند و به وقفه ارسال مي ثباتهاي پردازنده را قبل از فراخواني وقفه مي

  .ها هستند پايان فراخواني وقفه

  : تعريف شده است1صورت يك ركورد متغير  بهRegistersسازي ارجاع به ثباتها، نوع  براي ساده
type Registers = record 

  case  integer  of 

      0 :  (AX, BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS, ES, Flags : word); 

      1 :  (AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH : byte); 

  end; 

 نيز با DH تا AL بيتي 8ثباتهاي . اند  و با نام مشابه نمايش داده شدهwordي متغيرهايي از نوع   بوسيلهBP تا AX بيتي پردازنده، يعني 16ثباتهاي 
 و ALيعني . كنند ي يكساني استفاده مي  بيتي از فضاي حافظه16و  بيتي 8سازي مقادير ثباتها در حافظه، ثباتهاي  در ذخيره. اند  ارائه شدهbyteمتغيرهاي از نوع 

AHبيتي 16ي   دو بايت از يك كلمه AXي مستقلي نيستند دهند و داراي حافظه  را تشكيل مي.  
  : نوع ركورد استفاده نمودتوان از فيلدهاي اين متغير از سهولت مي  باشد، براي دسترسي به ثباتهاي پردازنده بهRegisters يك متغير از نوع Regsاگر 

- Regs.AX, 

- Regs.BX, 

- Regs.AH, 

- Regs.DL, etc. 

  :صورت زير عمل كنيد  براي فراخواني يك وقفه، بهDL به ثبات D3Hبراي ارسال مقدار 
Regs.DL := $D3; 

وقفه فقط .  مورد استفاده قرار خواهند گرفت، قرار دهيدي تابع، ، مقادير موردنظر را در ثباتهايي كه بوسيلهMsDos يا Intrقبل از فراخواني يك وقفه با 
  .كند نظر مي كند و از مابقي صرف از اطالعات قرار داده شده در ثباتهاي موردنظرش استفاده مي

 Carryگسترده از طور   بهDOSتوابع . تواند اطالعاتي را به برنامه برگرداند ها، ثبات پرچم مي در بسياري از حالت: هاي ثبات پرچم خواندن پرچم
Flagها، در يونيت  براي سهولت بررسي پرچم. شود كنند، كه پس از پايان فراخواني تابع يا اجراي ناموفق آن، مقداردهي مي  استفاده ميDOSهاي مختلفي   ثابت

.  استفاده نمودANDتوان از عملگر  قدار گرفته است، ميها م براي تعيين اينكه كداميك از بيت. است و متناظر با مقادير بيتهاي پرچمهاي پردازنده است تعريف شده
  :دهد  ميTrue مقدار Error يك شده باشد، به متغير بوليCarry Flagكه مقدار بيت  عبارت زير در صورتي

Error := ((Regs.Flags and FCarry) <> 0); 

Constant Bit Position Bit Value 
FCarry 0 1 
FParity 2 4 
FAuxiliary 4 16 
FZero 6 64 

_________________________________________________________________________________ 
١ variant record 
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FSign 7 128 
FOverflow 11 2048 

دارند  اين توابع يا اطالعات را از بافر برمي. گر به بافر براي فراخواني نياز دارند بسياري از توابع وقفه به پارامترهايي از نوع اشاره: بافرها و توربو پاسكال
، به NEARگرهاي   برخالف اشارهFARگرهاي  اشاره.  شامل نشاني قطعه و نشاني مبدأ هستند بوده وFARگرها هميشه  اين اشاره. دهند يا در آن قرار مي

  .توانند اشاره كنند ي جاري برنامه مي هاي موجود در هر جاي حافظه و خارج از قطعه داده
اين تابع يك رشته را بر روي . ر داردگ ، مثالي از يك تابع است كه پارامتري از نوع اشاره09H DOSتابع : گرها به توابع وقفه ارسال اشاره

 باشد و نشاني AHي تابع در ثبات  ، اين تابع انتظار دارد كه شمارهDOSي توابع  همانند همه. دهد نما، نشان مي ي شروع محل فعلي مكان ي نمايش و از نقطه صفحه
  .  نشاني مبدأ بافر استDX مقدار نشاني قطعه و DS. اشته باشد قرار دDS:DXاي كه قرار است نمايش داده شود در زوج ثبات  شروع بافر حاوي رشته

براي اين .  قرار دهيدDX و DSبا وجوديكه ايجاد رشته در پاسكال آسان است، ولي بايد بدانيد كه چگونه نشاني بافر رشته را بدست آورده و در ثباتهاي 
  . دهند هاي قطعه و مبدأ يك شئ را در حافظه بدست مي ترتيب نشاني  وجود دارد، كه به()Ofs و ()Segمنظور در توربو پاسكال دو تابع 
 براي نمايش DOS 09Hاين برنامه از تابع .  مورد استفاده قرار دهيد09H DOSدهد كه چگونه مي توانيد اين توابع را با تابع  مثال زير نشان مي

 دارد، ’$‘ نياز به مشخص شدن پايان رشته با كاراكتر 09H، تابع DOS برخالف ساير توابع .كند ي نمايش استفاده مي ي موجود در متغير پيغام بر روي صفحه رشته
   . nullنه بايت 

program 9HDemoP; 
uses  DOS; 
var    Regs  : Registers; 
 Message : string[20]; 
begin 
    Message := ‘DOSPrint$’; 
    Regs.AH := $09; 
    Regs.DS := Seg( Message[1] ); 
    Regs.DX := Ofs( Message[1] ); 
    MsDos (Regs ); 
end. 

. گرداند  برميDS:BXگر را در زوج ثبات  كند كه يك اشاره  را فراخواني ميDOS 1BHي زير تابع   برنامه:گرها از توابع وقفه دريافت اشاره
 براي توصيف انواع مختلف FFH تا F0H از كدهاي رسانه DOS. كند  اشاره ميي جاري است،  گرداننده1ي گر به يك بايت كه شامل كد رسانه اين اشاره
  . كند ي انواع ديسك سخت را مشخص مي  همهF8Hمقدار . كند ها استفاده مي گرداننده

از آنجايي كه . شده استگري به يك بايت، در ابتداي برنامه تعريف   به عنوان اشارهMediaPtrگر برگشتي، نوع  ي رسانه از اشاره براي تعيين شناسه
عنوان متغيري از اين نوع تعريف شده   بهMPدر برنامه . ايد  ايجاد نمودهFARگر   هستند، مطمئن خواهيد بود كه يك اشارهFARگرها در توربو پاسكال هميشه  اشاره
برنامه براي اين منظور از تابع . دهد  قرار ميMP در DS:BXت آوردن از زوج ثبا گر برگشتي را پس از بدست ، برنامه اشارهDOS 1BHپس از فراخواني تابع . است
Ptrگر براي دسترسي به اطالعات  اين اشاره. دهد گر از آنها تشكيل مي هاي قطعه و مبدأ را دريافت نموده و يك اشاره اين تابع نشاني. كند  توربو پاسكال استفاده مي

  .دهد پايان برنامه اين مسأله را نشان مي در WriteLnدستور . مورد اشاره، قابل استفاده است
program MediaIdP; 
uses Dos; 
type MediaPtr = ^byte; 
var Regs :    Registers; 
 MP :     MediaPtr; 
begin 
     Regs.AH := $1B; 
     MsDos ( Regs ); 
     MP := Ptr (Regs.DS, Regs.BX ); 
     WriteLn ( ‘Media ID = ‘, MP^ ); 
end. 

 براي MemL و Mem ،MemWي  تعريف شده توربو پاسكال از سه تابع ازقبلدر  : MemL و Mem ،MemWدسترسي به حافظه با 
شود كه در  ها استفاده مي از يك نحو خاص براي كار با اين آرايه. توان استفاده كرد  ميlongint(dwords) و byte ،wordترتيب با انواع  دسترسي به حافظه به

  :ي فوق بدست آورد توان به صورت زير هم در برنامه ي رسانه را مي براي مثال شناسه. شود  جدا مي’:‘ها نشاني قطعه از نشاني مبدأ با  خل كروشهدا
_________________________________________________________________________________ 

١ media code 
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mem[ Regs.DS :Regs.BX ]; 

اما، توربو . شوند  پاسكال شناسايي ميتعريف شده در توربو ي ازقبل  با استفاده از يك آرايهPCدرگاههاي : ها در توربو پاسكال دسترسي به درگاه
ي ارسال مقادير   اجازهPortW).  بيتي16هاي  براي درگاه (PortWو )  بيتي8هاي  براي درگاه (Port: كند ها پشتيباني مي پاسكال دو آرايه را براي دسترسي به درگاه

ها به نوع برد متصل يا تراشه مورد دستيابي بستگي  انتخاب هركدام از اين آرايه. پذيرد را مي بيتي 8 فقط مقادير Portدهد، در حاليكه  ها اجازه مي  بيتي را به درگاه16
  .  براي دسترسي به آن استفاده كنيدPort استفاده كنيد، وگرنه بايد از PortWتوانيد از   بيتي است مي16اگر برد يا تراشه . دارد

ي زير محتوي درگاه  براي مثال هر دو جمله. ن اطالعات در آنها از نحو معمولي آرايه استفاده كنيدها يا نوشت توانيد براي خواندن اطالعات از درگاه مي
3C4Hخوانند، كه بخشي از كنترلر گرافيكي در يك كارت   را ميEGA/VGAاست :  

XByte := Port [ $3C4 ]; 

XWord := PortW [ $3C4 ]; 

  :ه درگاه ارسال شوددهند كه يك بايت يا كلمه ب مي هاي زير اجازه جمله
Port [ $3C4 ] := XByte; 

PortW [ $3C4 ] := XWord;   

  Cسازي سيستم با زبان    برنامه2-4
 Microsoft: هر دو شركت داراي چند محصول در اين زمينه هستند.  بين ميكروسافت و بورلند تقسيم شده استCبرخالف پاسكال، بازار كامپايلرهاي 

QuickC و Microsoft C 6.0 و Turbo C++ و Borland C++ .هاي  برنامهCشوند و  ي كامپايلرهاي فوق كامپايل مي  ارائه شده در اين كتاب با همه
هاي Directiveها از   هاي كامپايلرهاي فوق، در برخي اوقات در برنامه به دليل تفاوت در كتابخانه. فقط تعداي پيغام هشدار ممكن است بر روي صفحه ظاهر شود

#ifdefگرايي زبان  ها از قابليتهاي شئ سازي سيستم است، برنامه چون هدف برنامه.  براي تعريف ماكروهايي استفاده شده استC++ها، در  كنند و برنامه  استفاده نمي
  . هستندCحقيقت 

 را براي فراخواني ()intdosxو  ()int86() ،int86x() ،intdos هم كامپايلرهاي ميكروسافت و هم بورلند، توابع  :Cها از  فراخواني وقفه
 و ()intdos را فراخواني كنند، توابع Intelي  ي پردازنده  وقفه256ي  توانند همه  مي()int86x و ()int86درحاليكه توابع . كنند افزاري فراهم مي هاي نرم وقفه

intdosx()21ي    مخصوص وقفهH (0x21)ي كاربردي   هستند، كه شامل توابع واسط برنامهDOS پوشاند  تابع را مي200 است و بيش از .  
  :  قرار دارد و به صورت زير استDOS.Hاعالن اين توابع در هر دو كامپايلر در فايل 

int  intdos( union REGS *inregs, union REGS *outregs); 

int  intdosx( union REGS *inregs, union REGS *outregs, struct SREGS *segregs); 

int int86( int intno, union REGS *inregs, union REGS *outregs); 
int  int86x( int intno, union REGS *inregs, union REGS *outregs, struct SREGS *segregs); 

، ()int86x و ()intdosx توابع.  به عنوان پارامتر نياز دارندREGSگرهايي از نوع  هر چهار تابع فوق به اشاره: دسترسي به ثباتهاي پردازنده
توابع فوق قبل از فراخواني وقفه، مقادير ثباتهاي . گيرند اين ساختارها براي نمايش ثباتهاي پردازنده مورد استفاده قرار مي.  هم نياز دارندSREGSبه متغيري از نوع 

  .دهند  قرار ميoutregsردازنده را در ي فراخواني وقفه، مقادير ثباتهاي پ كند و پس از خاتمه  بارميinregsپردازنده را از 
 است را BYTEREGS و WORDREGS را كه شامل دو ساختار union يك REGS بيتي، 16 بيتي و 8دهي به ثباتهاي  براي سهولت نشاني

  :دهد نشان مي
union   REGS    { 
  struct  WORDREGS x; 
  struct  BYTEREGS h; 

  }; 

struct WORDREGS  { 

   unsigned int ax, bx, cx, dx, si, di, cflag; 

        }; 
struct BYTEREGS    { 

   unsigned char   al, ah, bl, bh, cl, ch, dl, dh; 

         };  
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 بيتي 8ثباتهاي . اند  نشان داده شدهWORDREGS با نامي مشابه در ساختار unsigned intبا متغيرهاي ) ES تا AX(  بيتي پردازنده16ثباتهاي 
هاي ثباتهاي   يك ركورد متغير است كه حافظهREGSساختار . اند  ارائه شدهBYTEREGS در ساختار unsigned charبا متغيرهاي ) DH تا AL(پردازنده 

  .  دهد طور اشتراكي نشان مي  بيتي را به8 و 16
  :ن به شكل زير عمل كردتوا  باشد، براي دسترسي به ثباتهاي پردازنده ميREGS متغيري از نوع pregsاگر 

- pregs.x.ax, 

- pregs.x.bx, 

- pregs.h.ah, 

- pregs.h.dl, etc. 

  :صورت زير عمل كنيد  قرار دهيد، بهDL را قبل از فراخواني وقفه در ثبات D3H (0xD3)اگر بخواهيد مقدار 
pregs.h.dl = 0xD3; 

وقفه فقط از . ي تابع مورد استفاده قرار خواهند گرفت، قرار دهيد ر ثباتهايي كه بوسيلهقبل از فراخواني يك وقفه با توابع فوق، مقادير موردنظر را د
  .كند نظر مي كند و از مابقي صرف اطالعات قرار داده شده در ثباتهاي موردنظرش استفاده مي

ليل است كه اغلب توابع به اين ثباتها كاري اين امر به آن د. شود كه ثباتهاي قطعه در اعالن ساختار وجود ندارند  ديده ميWORDREGSدر تعريف 
 است و در آن مقادير SREGS استفاده كنيم كه يكي از پارامترهاي آن از نوع ()int86x و ()intdosxاگر تابعي به اين ثباتها نياز داشته باشد بايد از توابع . ندارند

  :شكل زير است  بهSREGSتعريف . شوند ثباتهاي قطعه بارگذاري مي
struct  SREGS    { 
  unsigned int    es; 
  unsigned int    cs; 
  unsigned int    ss; 
  unsigned int    ds; 
}; 

و ...  و AX ،_BX_متغيرهايي با نامهاي  شبه.  ثباتها وجود دارد1متغيرهاي همچنين در كامپايلرهاي بورلند امكان دسترسي به ثباتها با استفاده از شبه
_AH ،_BH و ...  و_ES و نيز ...  و_FLAGSدهند  و متناظر با ثباتهاي پردازنده وجود دارد كه امكان دسترسي مستقيم خواندني و نوشتني به ثباتها را مي.  

 : و با كامپايلر بورلند استC به زبان 1CHاي از يك روال مديريت وقفه  ي زير، نمونه  برنامه:ي جديد نوشتن روال مديريت وقفه
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
#include <conio.h> 
 
#define INTR 0X1C    /* The clock tick interrupt */ 
 
#ifdef __cplusplus 
    #define __CPPARGS ... 
#else 
    #define __CPPARGS 
#endif 
 
void interrupt ( *oldhandler)(__CPPARGS); 
int count=0; /* Global counter */ 
void interrupt handler(__CPPARGS) 
{ 
   /* increase the global counter */ 
   count++; 
   gotoxy(10, 10); 
    printf(“%d”, count); 
    /* call the old routine */ 
   oldhandler(); 
} 
 
int main(void) 

_________________________________________________________________________________ 
١ pseudovariables 
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{ 
   /* save the old interrupt vector */ 
   oldhandler = getvect(INTR); 
    /* install the new interrupt handler */ 
   setvect(INTR, handler); 
   puts(“Press any key  to exit”); 
   getch();   
   /* reset the old interrupt handler */ 
   setvect(INTR, oldhandler); 
   return 0; 
} 

 Carryطور گسترده از   بهDOSتوابع . تواند اطالعاتي را به برنامه برگرداند ها، ثبات پرچم مي از حالتدر بسياري : خواندن پرچمها در ثبات پرچم
Flagبراي سهولت بررسي پرچمها، ساختار . شود كنند، كه پس از پايان فراخواني تابع يا اجراي ناموفق آن، مقداردهي مي  استفاده ميWORDREGS داراي يك 
ي زير اين پرچم پس از  در برنامه.  را خواهد داشت1 يا 0شود و يكي از مقادير   پس از فراخواني وقفه در آن بار ميCarry Flagكه مقدار  است cflagنام  فيلد به

  :شود  بررسي مي21Hي   وقفه13Hفراخواني تابع 
#include <dos.h> 
void test ( void ) 
{  
     union REGS pregs; 
     pregs.h.ah = 0x13; 
     pregs.h.dl = 0; 
     intdos( &pregs, &pregs ); 
     if  ( &pregs.x.cflag ) 
         ;  /* Carry flag set */ 
    else 
         ;  /* Carry flag unset */ 
} 

 در flagsنام  كامپايلرهاي بورلند فيلد ديگري بهولي در . حلي براي آن وجود ندارد ي پرچمها باشد، در كامپايلرهاي ميكروسافت راه اگر نياز به خواندن همه
  :بنابر اين در كامپايلرهاي بورلند داريم. گرداند ي پرچمهاي پردازنده را برمي  وجود دارد كه همهWORDREGSساختار 

struct WORDREGS  {     /* Borland only! */ 

   unsigned int ax, bx, cx, dx, si, di, cflag, flags; 

        }; 

  :توانيم تعيين كنيم كه كدام پرچم مقدار گرفته است با توجه به جدول زير مي

Constant Bit Position Bit Value 

Carry 0 1 

Parity 2 4 

Auxiliary 4 16 

Zero 6 64 

Sign 7 128 

Overflow 11 2048 

 

دارند يا در  اين توابع يا اطالعات را از بافر برمي. گر به بافر براي فراخواني نياز دارند بسياري از توابع وقفه به پارامترهايي از نوع اشاره: Cبافرها و زبان 
هاي  ، به دادهNEARگرهاي   برخالف اشارهFARگرهاي  اشاره.  بوده و شامل نشاني قطعه و نشاني مبدأ هستندFARگرها هميشه  اين اشاره. دهند آن قرار مي

  .توانند اشاره كنند ي جاري برنامه مي قطعهموجود در هر جاي حافظه و خارج از 
اين تابع يك رشته را بر روي . گر دارد ، مثالي از يك تابع است كه پارامتري از نوع اشاره09H DOSتابع : گرها به توابع وقفه ارسال اشاره

 باشد و نشاني AHي تابع در ثبات  ين تابع انتظار دارد كه شماره، اDOSي توابع  همانند همه. دهد نما، نشان مي ي شروع محل فعلي مكان ي نمايش و از نقطه صفحه
  .  نشاني مبدأ بافر استDX مقدار نشاني قطعه و DS.  قرار داشته باشدDS:DXاي كه قرار است نمايش داده شود در زوج ثبات  شروع بافر حاوي رشته
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براي اين .  قرار دهيدDX و DSنه نشاني بافر رشته را بدست آورده و در ثباتهاي  آسان است، ولي بايد بدانيد كه چگوCبا وجوديكه ايجاد رشته در زبان 
هاي قطعه و مبدأ يك شئ را در حافظه  ترتيب نشاني  وجود دارد، كه به()FP_OFF و ()FP_SEGمنظور در كامپايلرهاي بورلند و ميكروسافت دو ماكرو با نامهاي 

  :دو نوع كامپايلر با هم متفاوت استاما روش تعريف آنها در اين . دهند بدست مي
Borland: 

 #define FP_SEG( fp ) ( (unsigned )( void _seg * )( void far * ) ( fp)) 
 #define FP_OFF( fp ) ( (unsigned )( fp)) 

Microsoft: 

 #define FP_SEG( fp ) (*((unsigned  _far *) & (fp)+1)) 
 #define FP_OFF( fp ) (*((unsigned  _far *) & (fp))) 

در . كند  را قبول ميFARگري به يك متغير و از نوع  پذيرد، ماكروي ميكروسافت، اشاره ي بورلند يك متغير را مي درحاليكه ماكروي تعريف شده بوسيله
 براي DOS 09Hاين برنامه از تابع . ه قرار دهيد مورد استفاد09H DOSتوانيد اين ماكروها را در دو كامپايلر با تابع  كنيد كه چگونه مي مثال زير مشاهده مي

 نياز به مشخص شدن پايان رشته با كاراكتر 09H، تابع DOSبرخالف ساير توابع . كند ي نمايش استفاده مي ي موجود در متغير پيغام بر روي صفحه نمايش رشته
   . null دارد، نه بايت ’$‘

/* Borland Version */ 
#include <dos.h> 
void main ( void ) 
{ 
    union REGS pregs; 
    struct SREGS sregs; 
    char Message[20] = “PC Interns$”; 
    pregs.h.ah = 0x09; 
    pregs.h.ds = FP_SEG ( Message ); 
    pregs.x.dx = FP_OFF ( Message ); 
    intdosx ( &pregs, &pregs, &sregs ); 
} 
 
/* Microsoft Version */ 
#include <dos.h> 
void main ( void ) 
{ 
    union REGS pregs; 
    struct SREGS sregs; 
    char Message[20] = “PC Interns$”; 
    void far *mesptr = Message; /* FAR pointer to string */ 
    pregs.h.ah = 0x09; 
    pregs.h.ds = FP_SEG ( mesptr ); 
    pregs.x.dx = FP_OFF ( mesptr ); 
    intdosx ( &pregs, &pregs, &sregs ); 
} 
 

. گرداند  برميDS:BXگر را در زوج ثبات  كند كه يك اشاره  را فراخواني ميDOS 1BHي زير تابع   برنامه:گرها از توابع وقفه دريافت اشاره
ها   براي توصيف انواع مختلف گردانندهFFH تا F0H از كدهاي رسانه DOS. كند ي است، اشاره ميي جار ي گرداننده گر به يك بايت كه شامل كد رسانه اين اشاره

  . كند ي انواع ديسك سخت را مشخص مي  همهF8Hمقدار . كند استفاده مي
 تعريف MK_FP به نام  يك ماكروDOS.Hبراي اين منظور در .  استFARگر  گر برگشتي، نياز به يك اشاره ي رسانه از اشاره براي تعيين شناسه
عنوان متغيري   بهmpدر اين برنامه . ي زير آمده است تعريف اين ماكرو در برنامه. كند  ايجاد ميFARگر  هاي قطعه و مبدأ، يك اشاره شده است و با استفاده از نشاني

far و از نوع unsigned charپس از فراخواني تابع .  تعريف شده استDOS 1BHآوردن از زوج ثبات  گر برگشتي را پس از بدست ، برنامه اشارهDS:BX در 
mpبرنامه براي اين منظور از ماكروي . دهد  قرار ميMK_FPدستور . گر براي دسترسي به اطالعات مورد اشاره، قابل استفاده است اين اشاره. كند  استفاده مي

printfدهد  در پايان برنامه اين مسأله را نشان مي.  
#include <dos.h> 
#include <stdio.h> 
#ifndef   MK_FP   
    #define MK_FP ( seg, ofs)  ( (void far * ) ((unsigned long) (seg) << 16)(ofs))) 
#endif 
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void main (void) 
{    union REGS pregs; 
     struct SREGS sregs; 
     unsigned char far *mp; 
     pregs.h.ah = 0x1B; 
     intdosx( &pregs, &pregs, &sregs ); 
     mp = MK_FP ( sregs.ds, pregs.x.bx ); 
      printf (“Media ID = %d\n”, *mp); 
} 

توان براي نوشتن   ميpokeb و poke، از توابع Cكامپايلرهاي بورلند در : peekb و poke ،pokeb ،peekدسترسي به حافظه با 
integer  يا byte در نشاني segment:offset حافظه و از توابع peek و peekbبراي خواندن يك integer  يا byte از نشاني segment:offset 

  : حافظه استفاده نمود
void poke(unsigned segment, unsigned offset, int value); 
void pokeb(unsigned segment, unsigned offset, char value); 
int peek(unsigned segment, unsigned offset); 
char peekb(unsigned segment, unsigned offset); 

اند كه در بورلند در  ها معرفي شده رلند و هم ميكروسافت، توابع متعددي براي كار با درگاههم در كامپايلرهاي بو: Cها در  دسترسي به درگاه
DOS.H و در ميكروسافت در CONIO.Hتعريف اين توابع در دو نوع كامپايلر با هم متفاوت است. اند  تعريف شده:  

Microsoft: Include File <CONIO.H> 
 int   inp ( unsigned port ); 
 unsigned  inpw ( unsigned port ); 
 int   outp ( unsigned port, int databyte ); 
 unsigned  outpw ( unsigned port, int dataword ); 
 
Borland: Include File <DOS.H> 
 int   inport ( int __portid ); 
 unsigned  char inportb ( int __portid ); 
 void   outport ( int __portid, int __value ); 
 void   outportb ( int __portid, unsigned char __value ); 
 
 #define  inp ( portid )    inportb ( portid ) 
 #define  outp ( portid, v ) outportb ( portid, v ) 

 و ()inpدر كامپايلر بورلند براي سازگاري با كامپايلر ميكروسافت دو ماكروي .  بيتي دارند16 و 8هاي  هر دو كامپايلر توابعي براي دسترسي به درگاه
outp()بيتي تعريف شده است8هاي   براي درگاه . 

  :شود  است، خوانده ميEGA/VGA، كه بخشي از كنترلر گرافيكي در يك كارت 3C4Hدر مثال زير محتوي درگاه 
XByte = inp (0x3C4 ); 

XWord = inpw ( 0x3C4 ); 

  :دهند كه يك بايت يا كلمه به درگاه ارسال شود مي هاي زير اجازه جمله
outp ( 0x3C4, XByte); 

outpw ( 0x3C4, XWord); 
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)The BIOS(  

  

    مقدمه3-1
قبل از آنكه گرداننده ديسك .  نيستPC تنها سيستم عامل در DOSاما، . دانند   برابر ميDOS را با PC در سيستم عاملطالح بسياري از كاربران اص

افزار در اختيار  افزار و نرم كند، تا روالهاي مبنايي ورودي و خروجي مورد نياز براي ارتباط سخت  جستجو ميBIOS براي PCسخت در سيستم شناخته شده باشد، 
ي روالهاي   شامل همهBIOS. ، در دسترس استPC وجود دارد و بالفاصله پس از روشن شدن PCي در برد اصلي   در حافظهROM بر روي يك BIOS. گيردب

  .يخ، زمان و غيره استنمايش، خروجي چاپي، تار اين روالها شامل دستورات مديريت خروجي صفحه. افزار و لوازم جانبي است  براي ارتباط با سختPCاساسي موردنياز 
بندي   با پيكرهPCنويس مجبور به نوشتن برنامه براي يك     استاندارد هستند، برنامهBIOSاز آنجايي كه توابع  مهم است؟ BIOSچرا 

ن خطا اجرا نمود، حتي اگر  با آن بدو1هاي سازگارPCي   نوشت و آنرا بر روي همهPCتوان بر روي يك  به اين معني كه برنامه را مي. افزاري خاص نيست سخت
  .طور كامل سازگار نباشد  آنها با هم بهBIOSافزار يا روالهاي خاصي از  سخت

BIOS بخش مهمي از PCمهم نيست كه .  استPCمهم اين است كه در .  ساخت كدام شركت است يا ظرفيت ديسك سخت آن چند مگابايت است
  . ن هستند، يكساBIOSهر حال، توابع پشتيباني ديسك سخت در 

BIOSافزار است و عامل اصلي مرسوم شدن  ، وابسته به سختPCاست  .BIOS سازندگان مختلف ،PCسازد كه يك   را قادر ميPC متفاوت با 
IBM PC بسازند، اما داراي BIOSشوند، اجرا كند هايي را كه بر روي آن اجرا مي  يكساني با آن باشد و بتواند برنامه .  

ها داراي BIOSگرچه اين .  نام بردQuadtel و AMI ،Phoenix ،Awardتوان از  سازند كه مي  را ميBIOSهاي  چندين شركت تراشه
  .تفاوتهايي با هم هستندن، ولي وظايف اساسي آنها يكسان است

  BIOS  استاندارد 3-2
IBM انواع مختلف توابع ،BIOS و پارامترهاي مورد نياز در PCه در  وقف256.  را تعريف نموده استBIOSاند  وجود دارد كه به توابع تقسيم شده .

كند، نظير توابع كارت  عنوان متغير نگاه مي ها به  به برخي از وقفهBIOS. اند شده در جدول زير اين توابع نمايش داده. سازند افزار را ميسر مي اين توابع ارتباط با سخت
  . بيشتر توضيح داده خواهد شددر اين باره در ادامه. ي ديسك سخت ويدئويي و گرداننده

Number Meaning 

10H Video card access 

11H Configuration test 

12H RAM test 

13H BIOS disk functions 

14H Serial interface functions 

15H Cassette and extended AT functioms 

16H Keyboard functions 

17H Parallel interface functions 

1AH Date/tme/realtime clock functions 

_________________________________________________________________________________ 
١ compatilbe 
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  BIOS تعيين نگارش 3-3
ي  توان با استفاده از برنامه براي اين منظور مي.  وجود دارد و قابل دسترسي استF000:FFF0 ROM-BIOS در نشاني BIOSنگارش و تاريخ 

DEBUGاستفاده نمود :  
C> debug 

  :فرمان زير را وارد كنيد
- d  F000:FFF0  L  10 

F000:FFF0  CD 19 E0 00 F0 30 33 2F-32 37 2F 39 38 00 FC 5C   .....03/27/98 ..\ 

 .است  در سمت راست خط فوق نمايش داده شدهBIOSتاريخ 

- q 

C> 

آخرين مكان  را از بايتي كه در PCتواند مدل  نويس مي برنامه. رود كار مي  بهPC براي شناسايي مدل BIOSتوابع معيني از : PCتعيين نوع 
ROM-BIOS در نشاني F000:FFFEاين بايت ممكن است شامل يكي از كدهاي زير باشد.   قرار دارد، شناسايي كند:  

Model  identification  byte  codes 

Code Meaning 

FCH AT 

FEH 

FBH 

XT 

FFH PC 

  
هاي ساخت BIOSشوند و به دليل تفاوتهاي جزئي در  قيق پشتيباني ميطور د  بهIBMاين مقادير دقيق نيستند و تنها در كامپيوترهاي ساخت شركت 

  .، روش كاملي نيستPCشركتهاي مختلف اين روش براي شناسايي مدل 

  BIOS متغيرهاي 3-4
BIOS بايت حافظه 256 در (RAM) ي متغير  محدوده، كهBIOS1 ي متغير  قطعه ياBIOS2شود، متغيرهاي داخلي خود را ذخيره  ناميده مي 

در فهرست زير متغيرهاي مختلف، . شود  استفاده ميDOSي بسياري از توابع  ها وجود دارد، زيرا بوسيلهBIOSي انواع  صورت استاندارد در همه اين روش به. كند مي
، 10Hمثال نشاني يك متغير با مبدأ براي . آيد  بدست مي0040Hي  نشاني كامل از تلفيق نشاني مبدأ با نشاني قطعه. اهداف و نشاني مبدأ آنها مشخص شده است

0040H:0010Hاست .  
Offset Function    Size  Access 

00H  Serial interface port addresses  4 words  INT 14H 

ندي سيستم ب يكي از مواردي كه جزو پيكره. كند بندي سيستم را تعيين مي ، پيكرهPOST3شدن يا  ، تست خودكار زمان روشنPCدر هنگام روشن شدن 
به تعدادي كه واسط سريال نصب شده است، نشاني درگاه آنها . شوند  مشخص ميCOM4 تا COM1 است، كه با RS-232است، نشاني واسطهاي سريال يا 
  .دهد شوند، قرار مي  شروع مي00Hسر هم كه از نشاني مبدأ  تعيين شده و در چهار كلمه پشت

 

08H Parallel interface port addresses  4 words  INT 17H 

 . شوند آنها تعيين شده و در چهار كلمه ذخيره مي  هم نشاني درگاه(LPT1-LPT4)در مورد واسطهاي موازي 

10H Configuration    1 word  INT 11H 

_________________________________________________________________________________ 
١ BIOS variable segment 
٢ BIOS variable range 
٣ Power On Self Test 
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ي سريال و موازي و غيره با اين يك هاي ديسك سخت، حالت ويدئويي، تعداد واسطها بندي سيستم، از قبيل تعداد گرداننده ساير اطالعات مربوط به پيكره
 .شوند كلمه تعيين مي

12H POST status #1    1 byte  POST 

13H RAM size    1 word  INT 12H 

15H POST status #2    1 word   POST 

17H Keyboard status byte   1 byte  INT 16H 

 .كند ين مي و غيره را تعيShift ،Ctrl ،Altوضعيت كليدهاي كنترلي، نظير 

18H Extended keyboard status byte  1 byte  INT 16H 

19H ASCII code entry    1 byte  INT 16H 

1AH Next character in keyboard buffer  1 word  INT 16H 

1CH Last character in keyboard buffer  1 word  INT 16H 

1EH Keyboard buffer    16 words INT 16H 

  .توان دسترسي پيدا نمود تواند در آن باشد، از اين طريق مي  كاراكتر در هر زمان مي16كليد، كه حداكثر  اي صفحه افر چرخهبه ب
3EH Disk drive recalibration   1 byte  INT 13H 

3FH Disk drive motor status   1 byte  INT 13H 

40H Disk drive motor timer   1 byte  INT 13H 

40H Disk error status    1 byte  INT 13H 

42H Disk controller status   7 byte  INT 13H 

49H Current video mode   1 byte  INT 10H 

4AH Number of screen columns  1 word  INT 10H 

4CH Screen page size    1 word  INT 10H 

4EH Offset address of current screen page 1 word  INT 10H 

50H Cursor position in eight screen pages 8 words  INT 10H 

60H Starting line of screen cursor  1 byte  INT 10H 

61H Ending line of screen cursor  1 byte  INT 10H 

62H Current screen page namber  1 byte  INT 10H 

63H Port address of video controller  1 word  INT 10H 

65H Mode selector register contents  1 byte  INT 10H 

66H Palette register contents   1 byte  INT 10H 

67H Miscellaneous selector register contents 5 bytes  POST 

6CH Timer     1 dword  INT 1AH 

70H 24-hours flag    1 byte  INT 1AH 

71H CTRL-Break flag    1 byte  INT 16H 

 

 

 

  
  
  



   

  
  

  كارتهاي ويدئويي: 4فصل 
)Video Cards(  

  

    مقدمه4-1
اند و استاندارد  واحدي در اين زمينه وجود   تاكنون معرفي شدهHercules، و MDA ،CGA ،EGA ،VGAكارتهاي ويدئويي مختلفي، از قبيل 

هاي مختلف كارتهاي گرافيكي در  تفاوت گونه. تفاوتي هستندهاي م ، خود نيز داراي گونهTIGA و Super VGAحتي برخي از انواع كارتهاي جديد، نظير . ندارد
  .  و روش كدبندي اطالعات جهت نمايش است2ي ويدئويي  تصوير، كارآيي يا سرعت نمايش اطالعات، ميزان حافظه1وضوِح

  :ي آنها به صورت زير است هاي كارتهاي گرافيكي، با توجه به سابقه برخي از مهمترين گونه
• Monochrome Display Adapter (MDA) : به همراهCGAترين انواع كارتهاي گرافيكي است و همراه با معرفي   از قديميIBM PC در ،

اين كارت .  رديف است25 ستون و 80كند كه نمايش متن تك رنگ، در قالب   را پشتيباني مي3اين كارت فقط يك حالت عملياتي. ، عرضه شد1981سال 
تواند گرافيك را نمايش  همچنين اين نوع كارت نمي.  نگهداري كندRAMتواند در   كمي است و تنها يك صفحه نمايشي را ميي ويدئويي بسيار داراي حافظه

  .دهد
• Color/Graphics Adapter (CGA) : كساني كه از .  معرفي شد و توانايي نمايش گرافيك و متنهاي رنگي را داشت1981اين نوع كارت نيز در سال

 را داشت كه در اين RGBاين نوع كارت توانايي توليد خروجي .  استفاده كنند4نمايش توانستند از تلويزيون به جاي صفحه كردند مي فاده مياين نوع كارت است
 نمايش  رديف را25 ستون در 80اين نوع كارت نيز در حالت متن، . شود روش، از سيگنالهاي الكتريكي متفاوتي براي رنگهاي قرمز، سبز و آبي استفاده مي

  .  با چهار رنگ است5 نقطه320x200دهد و در حالت گرافيك داراي وضوح  مي
• Hercules Graphics Card (HGC) : در همان زمانها، كارت ديگري كه از هرجهت مشابهMDA ،بود ولي توانايي نمايش گرافيك را نيز داشت 

  . قطه را در دو صفحه دارد ن720x348اين نوع كارت توانايي نمايش گرافيك با وضوح . معرفي شد
• Enhanced Graphics Adapter (EGA) : اين نوع . سازي وضوح بهتر، داراي قيمت كمتري بود  معرفي شد و ضمن فراهم1985اين كارت در سال

. ي ويدئويي بود ه حافظ256Kاين نوع كارت داراي حداكثر . كند  فراهم مي6رنگ  سري64 رنگ در يك زمان و 16 نقطه را با 640x350كارت وضوح 
EGAي   بوسيلهROM-BIOSشود، بلكه   استاندار پشتيباني نميEGA ROM-BIOSجاي  ، بهBIOS استاندارد سيستم قرار گرفته و امكان دسترسي 

 نمودند كه حالتهاي EGAهاي ديگري از  ي ديگري از سازندگان، شروع به توليد گونه ، عدهIBMغير از . سازد هاي اين نوع كارت را فراهم مي به قابليت
  .نويسان را دچار مشكل نمود اين مسأله، كار برنامه. ، ناسازگار بودندIBM ساخت EGAكرد، ولي با  عملياتي ديگري را فراهم مي

• Video Graphics Array (VGA) : و همزمان با كامپيوترهاي 1987اين نوع كارت در سال IBM PS/2ر آوريهاي جديدت ، معرفي شد و چون از فن
صورت آنالوگ به   سيگنالهاي رنگ را بهVGA، كارتهاي EGAبر خالف . كرد، رنگهاي بيشتر، وضوح باالتر و نمايش بهتر متن را فراهم نمود استفاده مي

 نمايش 256 و 16، 4، 2 رنگ متفاوت را در حالتهاي عملياتي 260000، بيش از VGAبه اين ترتيب، كارتهاي . كنند، نه ديجيتال نمايش ارسال مي صفحه
در يك حالت عملياتي ديگر، با وضوح . كند شده، فراهم مي  رنگ، با توجه به حالت عملياتي انتخاب16، يا 4، 2 را با 640x480اين نوع كارت وضوح . دهند مي

320x200 ،256256ي ويدئويي  اين نوع كارت داراي حافظه.  رنگ قابل نمايش استK 512 است كه تاKاين نوع كارت نيز . ش است نيز قابل افزاي
  .اند  خاص خود است و توليد كنندگان مختلف، از استاندارد يكساني تبعيت نكردهROM-BIOSداراي 

• Super VGA :افزاري مشابه با  اين نوع كارت داراي سختVGAدهد تر و با تعداد رنگ بيشتر و وضوح باالتر نمايش مي ها را سريع  است، اما نقطه .
 رنگ 256 نقطه را با 320x200 در حالت چهارم توانايي نمايش VGAدر حاليكه، . كند  را نيز پشتيباني ميVGAي حالتهاي عملياتي آنكه، تمام ضمن

. كنند  رنگ تأمين مي256 را با 640x480، و 640x200 ،640x350، سه حالت عملياتي ديگر را نيز دارند كه وضوح Super VGAداشت، كارتهاي 
 يا VGAنمايش سازگار با   نقطه را نيز، در صورتي كه از يك صفحه1024x768 و 800x600ديگري نيز وجود دارند كه وضوح حالتهاي عملياتي 

Multiscan1990در مورد اين نوع كارت نيز تا سال . دهند ي كافي وجود داشته باشد، در دسترس قرار مي اندازه ي ويدئويي به  استفاده شود، و نيز حافظه ،

_________________________________________________________________________________ 
١ resolution 
٢ video RAM 
٣ operationg mode 
٤ monitor 
٥ pixel 
٦ color palette 
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 استاندارد براي اين نوع كارت BIOS، سعي در تعريف حالتهاي عملياتي و VESA1ي وجود نداشت و در اين سال يك كنسرسيوم با نام اختصاري استاندارد
  .نمود

• Texas Instrument Graphics Architecture (TIGA) :هاي متفاوتي، نظير   است و داراي گونه2پذير نوعي كارت است كه برنامهTI34010 و 
TI 34020تر از كارتهاي   بار سريع5اين نوع كارتها، تا .  استVGAهستند .  

4-2  BIOSويدئويي   
اما، . كردند  كار ميCGA و MDAبيني شده است كه ابتداً فقط با كارتهاي   پيش10Hي  ي شماره ، توابع مختلفي در قالب وقفهROM-BIOSدر 

يافته فعال   يك تراشه بر روي اين كارتها وجود دارند و با روشن شدن سيستم، توابع بسط خاص خود هستند كه درBIOS، داراي VGA و EGAكارتهاي 
توابعي كه . كنند  موجود اضافه ميBIOS را به VGA و EGA عمل نموده و توابع 10Hي   در ارتباط با وقفهBIOSي  يافته اين مجموعه از توابع بسط. شوند مي

  . ستند كمتر هVGA هستند، از توابع EGAبراي 
توابع . ، كندتر هستندBIOSاما، اين توابع از توابع . ي نمايش استفاده نمود توان براي كار با صفحه  نيز ميDOS، از توابع BIOSعالوه بر توابع 

DOSي   نيز براي كار با صفحهافزار كارت ويدئويي همچنين روش دسترسي مستقيم به سخت. ي باالتري از سازگاري با كامپيوترهاي مختلف هستند ، داراي درجه
ي ويدئويي از  افزار كارت ويدئويي، نوشتن مستقيم اطالعات در حافظه دسترسي مستقيم در مورد سخت. تر است نمايش، قابل استفاده است و از دو روش ديگر سريع

، از قبيل ذخيره سازي DOS يا BIOSهاي  اني وقفهتر بودن اين روش، عدم نياز به انجام كارهاي مربوط به فراخو  است و دليل سريعB800H:0000نشاني 
براي مثال، روالي كه يك . افزار است ها به سخت عيب مهم روش دسترسي مستقيم، وابستگي برنامه.  نشاني برگشت، ثباتها و پارامترها بر روي پشته و غيره است

  .اهد بود و روال مربوط به هر كدام در ديگري عمل نخواهد كرد متفاوت خوMDA و CGAدهد، براي  ي نمايش نشان مي كاراكتر را بر روي صفحه
صورت   بهROMزيرا .   براي اجراي كدهاي توابع استROM BIOS، يك دليل ديگر كاهش سرعت، دسترسي به ROM BIOSدر مورد توابع 

 در ROM BIOSيك راه رفع اين مشكل، باركردن . شود ال مي بيتي به با32هاي  ويژه در پردازنده  بيتي قابل دسترسي است و اين باعث كند شدن سيستم، به8
RAMمگابايت است كه به آن، 1ي ويدئويي و حد  ي حافظه  و در محدوده shadow ROMبيتي به توابع 32 يا 16اين كار، دسترسي . شود  گفته مي ROM 
BIOSكند  را فراهم مي.  

براي فراخواني هر كدام از اين توابع، . دهند كه سرويسهاي مختلفي را دراختيار قرار مي هستند 1CH تا 00Hهاي   ويدئويي داراي شمارهBIOSتوابع 
  . گيرد  قرار ميALي آن در ثبات  اگر يك زيرتابع مورد نظر باشد، شماره. ي موردنظر مقداردهي شود  با شمارهAHبايد ثبات 

Video BIOS functions and support from EGA, VGA and standard BIOS 

No. Meaning 
00H Determine video mode 
01H Define cursor size 
02H Set cursor position 
03H Read cursor position 
04H Read light pen 
05H Define current screen page 
06H Scroll screen up 
07H Scroll screen down 
08H Read character and attribute 
09H Write character and attribute 
0AH Write character to cursor position 
0BH Set color palette for graphics mode 
0CH Set screen pixel in graphics mode 
0DH Read screen pixel in graphics mod 
... ... 

_________________________________________________________________________________ 
١ Video Electronic Standard Association (VESA) 
٢ programmable 
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توان نوع كارت را  ، با توجه به مقادير برگشتي زير مي00H و زيرتابع 1AH با استفاده از تابع VGA BIOSدر : تعيين نوع كارت ويدئويي
  :تشخيص داد

Code Meaning 
00H No video card 

01H MDA card / monochrome monitor 

02H CGA card / color monitor 

03H Reserved 

04H EGA card / high resolution monitor 

05H EGA card / monochrome monitor 

06H Reserved 

07H VGA card / analog monochrome monitor 

08H VGA card / analog color monitor 

 

  .توان نوع كارت را تشخيص داد ، مي10H و زيرتابع 12H با استفاده از تابع EGA BIOSدر 

  1ئوييي ويد   حافظه4-3
محتويات اين حافظه .  استفاده شودRAMتواند بر روي كارت ويدئويي باشد يا آنكه از قسمتي از   است و ميPC 2ي ويدئويي جزو فضاي نشاني حافظه

بايت از اين حافظه و درحالت يعني در حالت متن، هر كاراكتر و رنگ آن، با دو . شوند ي نمايش نشان داده مي متناظر با صفحات متن و گرافيك است كه بر روي صفحه
  ).شود تر توضيح داده مي كه در ادامه دقيق( بر روي صفحه نمايش، يك يا بيشتر بيت اين حافظه متناظر است3گرافيك، هر نقطه

  
  
 

 

  
  

ارد و در كارتهاي ويدئويي  قرار دB000:0000-B000:7FFFي نشاني  ي ويدئويي در محدوده ، حافظهMDAرنگ مثل  در كارتهاي ويدئويي تك
چون اين حافظه در فضاي نشانيهاي سيستم قرار دارد، با روشهاي معمولي دسترسي به حافظه قابل . شود  شروع ميB800:0000، از نشاني EGAرنگي، مثل 

حاصل كار، . آنرا در اين حافظه نوشت) 5و زمينه 4اصلي(توان يك بايت كد كاراكتر و بايت رنگ  يعني براي نوشتن يك كاراكتر بر روي صفحه، مي. دستيابي است
  .نمايش كاراكتر بر روي صفحه نمايش است

در بايت نخست، كد . ي ويدئويي نياز است  در حالت متن براي نمايش هر كاراكتر به دو بايت حافظه:ي ويدئويي در حالت متن ساختار حافظه
در بايت مشخصه، متناسب با نوع كارت و براساس كدبندي آن، رنگ اصلي، رنگ زمينه، شدت نور، و غيره . دگير  آن قرار مي7ي كاراكتر و در بايت دوم مشخصه6اَسكي

  . كنند  بيت دوم رنگ زمينه را مشخص مي4 بيت نخست اين بايت رنگ اصلي و MDA ،4مثالً در . شوند مشخص مي
. ي آن است ي ويدئويي، مشخصه  بر روي صفحه نمايش است و بايت دوم حافظهي ويدئويي متناظر با اولين كاراكتر نمايش داده شده اولين بايت حافظه

 قرار دارند و الي 0003H و 0002Hي آن در نشانيهاي  كاراكتر دوم و مشخصه.  است0001Hي آن،   و نشاني مبدأ مشخصه0000Hنشاني مبدأ اولين كاراكتر، 
 ظرفيت داشته باشد، كه به آن 80x25x2 = 4000 byteي ويدئويي بايد  فحه نمايش، حافظهبه اين ترتيب براي نمايش يك صفحه اطالعات بر روي ص. آخر

_________________________________________________________________________________ 
١ video RAM 
٢ address space 
٣ pixel 
٤ foreground 
٥ background 
٦ ASCII code 
٧ attribute 

  
Video 

 
RAM  

  
CRT 
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توان بيش از يك صفحه را در حافظه نگهداشت، كه در كارتهاي  ، مي )8KBمثالً ( باشد4KBي ويدئويي بيش از  اگر ظرفيت حافظه. شود  گفته مي1يك صفحه
EGA و VGAهاي  اين امكان وجود دارد، ولي در كارتMDA10با استفاده از توابع وقفه . گونه نيست  اينHها را تعويض نمود و روشي مفيد  توان اين صفحه ، مي

  .براي بهبود نمايش اطالعات بر روي صفحه نمايش است
ندن آن، استفاده ي ويدئويي يا خوا توان براي نوشتن مستقيم يك كاراكتر در حافظه از فرمول زير مي: ي ويدئويي دسترسي مستقيم به حافظه

  :نمود
character_offset_position (row, col) = row * 160 + col * 2 

  :ي آن به صورت زير خواهد بود و نشاني بايت مشخصه
attribute_offset_position (row, col) = row * 160 + col * 2 + 1 

ي ويدئويي است كه در كارتهاي  ده نمود، كه نشاني قطعه، نشاني قطعه حافظه استفاMemتوان از دستور  براي نوشتن مستقيم متنها در زبان پاسكال مي
صورت زير براي نوشتن مستقيم يك  توان روالي به به اين ترتيب مي. آيد  است و نشاني مبدأ هم از فرمول فوق بدست ميMDA ،B000H و در B800Hرنگي، 

  :، نوشت(row, col)ي  كاراكتر در نقطه
procedure DirectWriteCh (row, col, ch, att : byte); 

begin 

     Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)] := ch; 

     Mem[$B800:(row * 160 + col * 2 + 1)] := att; 

end; 

  :توان به صورت زير عمل كرد ، مي(row, col)ي  ي آن از نقطه همچنين براي خواندن يك كاراكتر و مشخصه
procedure DirectReadCh (row, col : byte; var ch, att: byte); 

begin 

   ch := Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)]; 

   att := Mem[$B800:(row * 160 + col * 2 + 1)]; 

end; 

 farد يك  و روش دوم، ايجاpeekb و pokebروش نخست استفاده از دستورات . توان براي اين منظور استفاده نمود  از دو روش ميCدر زبان 
pointerي ويدئويي است  به حافظه.  

  :peekb و pokebاستفاده از دستورات ) الف
void DirectWriteCh (unsigned char row, unsigned char col, unsigned char ch, unsigned char att) 
{ 
     pokeb(0xB800, row * 160 + col * 2, ch); 
     pokeb(0xB800, row * 160 + col * 2+1, att); 
} 
 
void DirectReadCh (unsigned char row, unsigned char col, unsigned char *ch, unsigned char *att) 
{ 
     *ch = peekb(0xB800, row * 160 + col * 2); 
     *att = peekb(0xB800, row * 160 + col * 2+1); 
} 
 

  :far pointerاستفاده از دستورات  )ب
struct VelB { 
 unsigned char ch, att; 
}; 
typedef struct VelB far *VP; 
 
void DirectWriteCh (unsigned char row, unsigned char col, unsigned char ch, unsigned char att) 
{ 
    VP lptr; 

_________________________________________________________________________________ 
١ page 
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     lptr = MK_FP (0xB800, 0) + row * 80 + col; 
     lptr->ch = ch; 
     lptr->att = att; 
} 
 
void DirectReadCh (unsigned char row, unsigned char col, unsigned char *ch, unsigned char *att) 
{ 
     VP lptr; 
     lptr = MK_FP (0xB800, 0) + row * 80 + col; 
     *ch = lptr->ch; 
     *att = lptr->att; 
} 

ها استفاده  هايي نوشت كه در آنها از پنجره توان استفاده نموده و برنامه  از روشهاي فوق براي دسترسي مستقيم به حافظه مي:1ها مديريت پنجره
 بر روي صفحه در ي نمايش و ذخيره و بازيابي اطالعات نوشته شده ها، مستلزم خواندن و نوشتن سريع اطالعات صفحه آشكارسازي و پنهان كردن پنجره. شود مي

.  هستيمW0ي اصلي   را بر روي صفحه نشان دهيم، الزم به نگهداري اطالعات پنجرهW1ي  براي مثال اگر بخواهيم در شكل زير  پنجره. بافرهاي موقتي است
 محدوده صفحه نمايش قرار دارند، اختصاص هاي آنها كه در اين  براي نگهداري كاراكترها و مشخصه2*(1+5-15)*(1+20-60)بنابر اين، بايد يك بافر با ابعاد 

 W1اين كار قبل از رسم پنجره . ، اطالعات پنجره را در اين بافر ذخيره كنيمDirectReadChسپس با روشهاي دسترسي مستقيم فوق و با استفاده از توابع . دهيم
ي قبلي، كافيست اطالعات موجود در بافر، با   نمايش و برگشتن به صفحه و عدم نياز به آن، براي پاك كردن آن از روي صفحهW1پس از نمايش . شود انجام مي

  .ي ويدئويي بازنويسي شود ، در حافظهDirectPutChاستفاده از تابع 
  
  
  
  
  
  
  
  

كاراكتر اين كارتها از مولدهاي قوي . دهند ي انتخاب و تعريف فونتهاي جديد را مي  اجازهVGA و EGA كارتهاي :2انتخاب و تعريف فونتها
، با توجه EGAكارتهاي . كنند ي نمايش ترسيم مي ي ويدئويي قرار دارد، بر روي صفحه  آن كه در حافظهbitmapكنند كه شكل هر كاراكتر را از روي  استفاده مي

، 8x8ي نمايش كاراكترهاي با ابعاد  ازه، اجVGAهمچنين، كارتهاي . دهند  نقطه را مي8x14 و 8x8ي نمايش كاراكترهاي با ابعاد  شده، اجازه به حالت انتخاب
8x14 8 وx16دهند  نقطه را مي .  

  
  
  
  
  
  

ظه نياز  بايت حاف16 و 14، 8ترتيب به  به اين ترتيب براي هر كاراكتر، در سه حالت فوق، به. به ازاي هر رديف در ماتريسهاي فوق، نياز به يك بايت است
مثالً فونتهاي (پس براي معرفي فونتهاي جديد.  بايت حافظه نياز است256x16 و 256x8 ،256x14 كاراكتر، به 256خواهد بود و براي تعريف فونت براي 

 سپس براي تعريف فونتها، از .هاي فوق تعريف نموده و ماتريسهاي فونتهاي طراحي شده را ايجاد نمود  با اندازه(character table)توان يك بافر مي) فارسي
  : استفاده كرد10H EGA/VGA BIOSي   وقفه11H تابع 00H زيرتابع

AH = 11H 
AL = 00H 
BH = Lines per character (also bytes per character) 

_________________________________________________________________________________ 
١ window management 
٢ fonts 

  (80x25)صفحه نمايش   (W0)اصليپنجره 
  
  

(60, 5) (20, 5) 

(60, 15) (20, 15)  

W1 

8x8  8x14  8x16 
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BL = Character table (0 or 1) 
CX = Number of character in table 
DX = ASCII code of first character table 
ES = Segment address of character table in RAM 
BP = Offset address of character table in RAM 

  Hercules  حالت گرافيكي در كارت 4-4
. ي ويدئويي است هر نقطه بر روي صفحه نمايش، متناظر با يك بيت در حافظه. كند  را فراهم مي348x720 در حالت گرافيكي وضوح HGCكارت 

شوند و در هر  ي نمايش، از صفر شروع مي محورهاي مختصات صفحه. وگرنه، نقطه وجود ندارد. شود  باشد، يك نقطه بر روي صفحه نمايش ديده مي1گر مقدار بيت ا
  . است347 و 0 نقطه و شماره خطوط هم بين 719 تا 0خط از 

  : ي ويدئويي در حالت گرافيكي ساختار حافظه
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

در بلوك اول، ... ، 8، 4، 0هاي  خطوط مختلف پشت سر هم نيستند و خطوط با شماره.  تقسيم شده است8K بلوك 4 است كه به 32Kحافظه ويدئويي 
 خط وجود 348در هر بلوك هم .  است90x8 = 720 خط،  بايت است كه تعداد نقاط هر90هر خط شامل . آخر در بلوك دوم و الي...  ، 9، 5، 1هاي  خطوط با شماره

  . ي ويدئويي بالاستفاده است دارد و مابقي حافظه
  :ي بيت آن بايت را بدست آوريم ي ويدئويي بايد نشاني بايت و شماره  در حافظه(X, Y)ي نمايش  ي صفحه ي نشاني يك نقطه براي محاسبه

ByteAddress(X, Y) = 2000H * (Y mod 4) + 90 * int(Y/4) + int(X/8) 

BitNumber(X) = 7 - X mod 8 { كند ي هفتم را مشخص مي ي صفرم را و بيت اول نقطه  بيت هشتم نقطه } 

براي .  مقداردهي شود0 و براي خاموش شدن، به 1به اين ترتيب بايد بيت بدست آمده در بايت موجود در نشاني داده شده، براي روشن شدن نقطه، به 
   :(X, Y)زبان پاسكال براي روشن كردن بيت مثال در 

procedure PutPixel (X, Y : Integer); 
var   PixelByte, PixelBit : Byte; 
begin 
   PixelByte := Mem[$B000:ByteAddress(X, Y)]; 
   PixelBit := 1; 
   PixelBit := PixelBit Shl BitNumber(X);    { Shl = Shift Left } 
   PixelByte := PixelByte Or PixelBit; 
   Mem[$B000:ByteAddress(X, Y)] := PixelByte; 
end; 

Block 4  

Block 3  

Block 2  

  
  
  
  

CRT 
  

0000H+  Line 0  

:  
Line 4  

:  

:  

:  

Block 1
+2000H Line 1  

Line 5  

4000H+  Line 2  
Line 6  

6000H+  Line 3  
Line 7  
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  CGA  حالت گرافيكي در كارت 4-5
  :كند، كه دو مورد بيشتر مورد استفاده قرار گرفتند اين نوع كارت سه حالت گرافيكي را پشتيباني مي

• Color-Suppressed:   160وضوحx100 رنگ، كه 16 با CRT controlerافزار، اين حالت را  كرد، اما ساير بخشهاي سخت  اين حالت را پشتيباني مي
  .كردند پشتيباني نمي

   رنگ،4 با 320x200وضوح  •
  . رنگ2 با 640x200وضوح  •

ريزي  با برنامهرنگهايي كه .  رنگ فراهم نمايد4ي ويدئويي استفاده كند و اين وضوح را با   حافظه16Kتواند از   ميCGAكارت : 320x200وضوح 
  :، قابل انتخاب هستند، عبارتند از10Hي   وقفه0BHثبات انتخاب رنگ يا تابع 

  . قابل انتخاب  است1 سري رنگ16از :  رنگ زمينه-
  :سه رنگ ديگر، كه از دو سري رنگ زير قابل انتخاب هستند:  رنگ اصلي-

Palette 1: { Cyan, Violet, White}        Palette 2: { Green, Red, Yellow } 

  :براي هر نقطه، به دو بيت نياز داريم: ي ويدئويي در حالت گرافيكي ساختار حافظه
  
  
  
  
  
  
  
  

ي  براي محاسبه. خطوط زوج در بلوك اول و خطوط فرد در بلوك دوم قرار دارند.  تقسيم شده است8K است كه به دو بلوك 16Kي ويدئويي  حافظه
  :ي اولين بيت آن بايت را بدست آوريم ي ويدئويي بايد نشاني بايت و شماره  در حافظه(X, Y)ي نمايش  ي صفحه ك نقطهنشاني ي

ByteAddress(X, Y) = 2000H * (Y mod 2) + 80 * int(Y/2) + int(X/4) 
BitNumber(X) = 6 - 2 *(X mod 4)  { كنند  را مشخص مي0ي   نقطه8 و 7بيتهاي  } 

  . بايت داده شده، كدبندي شده است5 و 4 را برگرداند، اطالعات يك نقطه در بيتهاي 4يب اگر براي مثال فرمول دوم مقدار به اين ترت
  :شود در نتيجه، عرض صفحه دو برابر مي. در اين حالت، فقط يك بيت براي هر نقطه كافي است و دو رنگ بيشتر نداريم: 640x200وضوح 

ByteAddress(X, Y) = 2000H * (Y mod 2) + 80 * int(Y/2) + int(X/8) 
BitNumber(X) = 7 - X mod 8 

  : ثبات است3اين نوع كارت داراي : CGAثباتهاي 

• Mode Selection Register : نشاني . ي فوق را انتخاب نمود و ثباتي قابل نوشتن و غيرقابل خواندن است گانه توان حالتهاي سه  بيتي مي8با اين ثبات
 باشد، 1 و اگر مساوي 40x25 باشد، 0كند كه اگر مساوي   اين ثبات، تعداد كاراكترهاي قابل نمايش را مشخص مي0بيت .  است3D8Hثبات، درگاه اين 
80x25براي حالت گرافيك است1 براي حالت متن و مقدار 0كند، كه مقدار  ، حالت ويدئويي را مشخص مي1بيت . شود  كاراكتر در صفحه نمايش داده مي  .

  .براي تغيير حالت از متن به گرافيك و برعكس بايد مقدار اين بيت تنظيم شود
• Status Register :3گرداند و يك ثبات فقط خواندني است كه نشاني درگاه آن،  وضعيت مانيتور و اطالعات مربوط به سيگنالينگ را  برميDAHاست .  
• Color Selection Register :3اين ثبات فقط نوشتني است و نشاني درگاه آن، . زمينه و اصلي را انتخاب نمودتوان سري رنگ  با اين ثبات ميD9H 

  .است

_________________________________________________________________________________ 
١ color palette 

80 bytes

:  

:  

  
CRT 

  

0000H+  

Block 2  

Block 1 
Line 0  
Line 0  

+2000H Line 1  
Line 3  
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  VGA و EGA  كارتهاي 4-6
سازي مستقيم آنها، بسيار پيچيده است و گاهي بهتر  از اينرو، برنامه. اند همانطوري كه قبالً گفته شد، سازندگان مختلف از يك استاندارد واحد پيروي نكرده

  . استفاده شودEGA/VGA BIOSز توابع است كه ا
هاي اين نوع  كه مانيتور از نوع مناسبي نباشد، قابليت ، به نوع مانيتور وابستگي زيادي دارد و درصورتيVGA يا EGAكارآيي كارتهاي : نوع مانيتور
  :اين نوع كارتها به انواع مانيتورهاي زير قابل اتصال هستند. گيرد كارت در اختيار قرار نمي

• EGA : يك كارتEGA قابل اتصال به مانيتورهاي CGA ،EGA ،multisync يا Monochrome است و براساس نوع مانيتور، كارت 
EGA مشابه يك كارت CGA يا MDAكند  قوي عمل مي.  

• VGA : كارتهايVGA قابل اتصال به مانيتورهاي Analog Monochrome و نيز مانيتورهاي VGAوضوح رنگ،  در حالت تك.  هستند
  . در دسترس خواهد بودVGAباالي كارتهاي 

، VGA و EGAافزار اين كارتهاي  اما، در سخت. ، توانايي حركت دادن آرام تصوير را نداشتندHGC و CGAكارتهاي : 1حركت آرام تصوير
توان تصوير را در جهتهاي  با اين قابليت، مي. گرافيك استبيني شده است، كه از آن جمله، حركت آرام تصوير در حالت   پيش2هايي براي ايجاد تصاوير متحرك قابليت

 در اين نوع كارتها وجود دارد، كه pel panning registersبراي اين منظور دو ثبات با نام . ي ويدئويي نيست افقي و عمودي حركت داد و نيازي به بازنويسي حافظه
نشاني درگاه اين . كند  با افزايش مقدار اين ثباتها، تصوير يك خط به سمت چپ يا باال حركت مييكي براي حركت افقي و ديگري براي حركت عمودي تصوير است و

  . تواند باشد  مي3D4H و 3C0Hثباتها استاندارد نبوده و براي نمونه به ترتيب 
، توانايي EGAنسبت به  VGAيكي از مزاياي كارت .  استVGAترين حالتهاي كارت   اين حالت، يكي از ساده:VGA رنگ كارت 256حالت 

 رنگ، 256اما در حالت . رنگ متفاوت انتخاب نمود  سري262000توان از   رنگ مختلف را مي256. صورت همزمان بر روي صفحه است  رنگ متفاوت به256نمايش 
  .  نقطه است640x480 رنگ خواهيم داشت، كه 16 نقطه خواهد بود كه در اين حالت وضوح كمتري را نسبت به حالت 320x200وضوح، 

.  بايد استفاده شود10Hي   وقفه00Hبراي اين منظور تابع .  آن است3سازي نخستين كار براي تنظيم اين حالت، فعال:  رنگ256تنظيم حالت 
  :عال خواهد شد ف320x200 رنگ با وضوح 256در نتيجه، با فراخواني اين تابع حالت .  بايد قرار گيردAL است كه در ثبات 13Hي اين حالت،  شماره

mov  ah, 00h 
mov  al, 13h 
int  10h 

ي آن   است و نشاني قطعه64KBي ويدئويي  حافظه. هر نقطه به يك بايت نياز دارد كه كد نقطه است: ي ويدئويي در اين حالت ساختار حافظه
B800Hاست :  

VideoSegAddr = B800H 
  :ي ويدئويي  در حافظهP(X, Y)هر نقطه آوردن نشاني  پس براي بدست.  نقطه داريم320در هر خط، 

PixelOffset (X, Y) = Y * 320 + X 
  : به صورت زير خواهد بودPutPixelو روال 

procedure PutPixel(X, Y : Integer; Color :  Byte); 
begin 
     Mem[VideoSegAddr:PixelOffset(X, Y)] := Color; 
end; 

  :گرداند د بود، كه رنگ يك نقطه را برمي هم به صورت زير خواهGetPixelو تابع 
function GetPixel(X, Y : Integer): Byte; 
begin 
    GetPixel := Mem[VideoSegAddr:PixelOffset(X, Y)]; 
end; 

_________________________________________________________________________________ 
١ smooth scrolling 
٢ animation 
٣ enabling 



   

  
  

  سازي صفحه كليد برنامه: 5فصل 
)Keyboard Programming(  

  

    مقدمه5-1
هاي الكتريكي حاصل از فشار دادن كليد را به  افزار صفحه كليد پالس سخت. ان آنرا مديريت نمود است و بايد بتوPCصفحه كليد يكي از لوازم ورودي 

 متفاوتي را scan codeشوند و تلفيق كليدهاي معمولي با كليدهاي كنترلي،    ناميده مي”Scan code“اين اعداد . كند  ارسال ميPCاعدادي تبديل نموده و به 
  .كند ايجاد مي

 است، داراي 2 است و از اين نظر با واسط سريال كه ناهمگام1شود كه نوع ارتباط، سريال و همگام  از طريق يك كابل انجام ميPCكليد با ارتباط صفحه 
  .تفاوت است

make and break codes :شود و به  به ازاي فشاردادن و رهاكردن يك كليد، كدهاي متفاوتي توليد ميPCيك شود تا تعين شود كه   ارسال مي
  يا Shift+Aتوان از كليدهاي تركيبي مثل  شود و بدون اين روش نمي كليد زده شده يا رها شده است و از طريق فشاردادن دو كليد در يك زمان قابل تشخيص مي

Ctrl+Xشود، بيت هفتم  موقعي كه يك كليد زده مي.  استفاده نمودscan code صفر است و اين يك make codeردن اين كليد، بيت هفتم  است و موقع رهاك
  . شود  ارسال ميbreak codeيك خواهد بود و به عنوان يك 

scan codeراه حل اين . ي كليدهاي كنترلي و حروف بزرگ و كوچك و غيره را ايجاد نمود توان تركيب همه  يك بايت است و با استفاده از آن نمي
 و سپس Shift (36H) كليد make code، ابتدا يك Shift+Aيعني، مثالً براي .  ارسال شودscan codeازاي هر كليد معمولي يا كنترلي يك  است كه به

make code كليد A (1EH)سيستم چون دوتا . شود  ارسال ميmake code دريافت شده و break code دريافت نشده، پس دو كد را در هم تركيب نموده 
 ROM-BIOS4ي صفحه كليد  اين گونه تفسيرها، توسط روال مديريت وقفه. كند ها ارسال مي ر را به برنامهكند و كد اَسكي متناظ  را ايجاد ميA 3و حرف بزرگ

(INT 09H)شود و با توجه به   انجام ميmake & break codes ،ASCII codeشود  ايجاد مي.  
، در ASCIIيكسان و استاندارد بودن شود، پس با توجه به   ميASCII code به scan codeچون : ASCII code به scan codeتبديل 
ها مشكلي نخواهند  ، برنامهROM-BIOSكليد در  ي صفحه هاي متفاوت، با تغيير روال مديريت وقفهscan codeافزار صفحه كليد و ارسال  صورت تغيير سخت

  . كليدي است102 يا 101 با صفحه كليدهاي معمولي افزار ديگري براي صفحه كليد وجود دارد كه متفاوت  سختLaptopبراي مثال در كامپيوترهاي . داشت

  BIOS  دسترسي به صفحه كليد از طريق 5-2
اما اين توابع ناقص هستند و مثالً تابعي براي برداشتن يك يا چند . ، سه تابع براي خواندن صفحه كليد و وضعيت آن فراهم نموده است16Hي  وقفه
  .پذير است نويسي مستقيم امكان  است و با برنامهDOS وجود ندارد، كه جزو توابع كليد و دور ريختن آنها، كليد از بافر صفحه

Function 00H: Read keyboard (Remove character from buffer) 

مقادير برگشتي . شود منتظر ميصورت،  در غير اين. گرداند دارد و به برنامه برمي در صورتيكه كاربر قبالً كليدي را زده باشد اين تابع كاراكتر را از بافر بر مي
 وجود AL در 00H و غير كنترلي باشد، يك مقدار غير ASCII كاراكتر اول جدول 128اگر كليد زده شده، جزء . گيرند  قرار ميAH و ALاين تابع در ثباتهاي 

اين تابع، كاراكتر را از بافر . هد داشت وجود خواAH در Extended ASCII است و كد متناظر از جدول AH=00Hصورت،  در غير اين. خواهد داشت
  . استC در زبان ()getch در زبان پاسكال يا ReadKeyاين تابع معادل . برد اي صفحه كليد را به جلو مي گر بافر چرخه گرداند و اشاره برمي

Function 01H: Read keyboard (Don’t remove character from buffer) 

توان فهميد كه يك كليد زده شده است با نه؟ اگر  اين ترتيب، مي به. توان آنرا خواند دارد و دوباره مي  كاراكتر را از بافر برنمي، اين تابع00Hبرخالف تابع 
. شود ام مي انج()kbdhit با تابع C و در زبان KeyPressedكاري كه در زبان پاسكال با تابع . زده نشده، منتظر نشد يا تا زمان زدن يك كليد، عملي انجام شود

توان فهميد   ميZF خواهد بود و با چك كردن ZF=1صورت،  گيرند، و در غير اين  است و ثباتها همانند تابع قبلي مقدار ميZF=0در صورت زده شدن يك كليد، 
  .كه كليدي زده شده است يا نه

_________________________________________________________________________________ 
١ syncronous 
٢ asynchronous 
٣ upper case 
٤ ROM-BIOS keyboard handler 
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Function 02H: Read control keys 

  :بيتهاي مختلف اين بايت متناظر با كليدهاي زير است.  خواند تا وضعيت كليدهاي كنترلي را بررسي كردتوان كليد را مي با اين تابع، بايت كنترلي صفحه
  Scroll Lock : 4بيت         Right Shift : 0بيت     
  Num Lock : 5بيت           Left Shift  :1بيت     
  Caps Lock : 6بيت           Ctrl : 2بيت     
  Insert  :7بيت           Alt : 3بيت     

  BIOSي متغيرهاي  متغيرهاي صفحه كليد در قطعه  5-3
 دستكاري INT 16H و INT 09Hي  اين متغيرها بوسيله.  مربوط به صفحه كليد هستندBIOS گفتيم كه تعدادي از متغيرهاي 3در فصل 

  ):0040Hنشاني قطعه (اين متغيرها، اندازه و نشاني مبدأ آنها به شرح زير است. شوند مي
Offset  Meaning    Size  

0017H  Keyboard status byte   1 byte 
0018H  Extended keyboard status byte  1 byte 
0019H  ASCII code entry    1 byte 
001AH  Next character in keyboard buffer  1 word 
001CH  Last character in keyboard buffer  1 word 
001EH  Keyboard buffer    16 words 

  
  
  
  
 

 

  
اي،  گري به كاراكتر بعدي در بافر چرخه اولين متغير، اشاره. كنند كليد را تعيين مي اي صفحه ، بافر چرخه1EH و 1AH ،1CHمتغيرهاي نشانيهاي 

ي بافر  ست، محدوده بايت ا32 كلمه يا 16يابد و داراي طول   ادامه مي3DH شروع شده و تا 1EHگر به آخرين كاراكتر و متغير سوم كه از  دومين متغير، اشاره
 يكي Nextگر  دادن بافر در صورت برداشتن يك كاراكتر از ابتداي بافر است و كافي است كه فقط اشاره اي، عدم نياز به شيفت دليل انتخاب بافر چرخه. اي است چرخه

  .دهد  را كاهش ميINT 09Hي  زش بافر بوسيلهاين روش زمان پردا. اضافه شود، و در صورت رسيدن با آخر بافر، دوباره به ابتداي بافر اشاره كند

    ساير نكات5-4
اگر بخواهيم تفسير جديدي از تركيب كليدها داشته باشيم، و براي نمونه تركيب كليدهاي : كليد ي صفحه روال جديد مديريت وقفه

Alt+Ctrl+Delete باعث reset ًشدن سيستم نشود، يا با زدن تركيب كليدهاي مثال Alt+F10ي مقيم در حافظه  رنامه يك ب(TSR)1 فعال شود، بايد روال 
  .  بنويسيم و با روال موجود جايگزين كنيم(INT 09H)ي صفحه كليد جديدي براي مديريت وقفه

خروجي است، -منظوره براي ارتباطات ورودي  يك تراشه همه8255. ريزي كرد  را برنامه8255ي  بايد تراشه: ريزي مستقيم صفحه كليد برنامه
 62H و 60H ،61H دارد كه نشانيهاي آنها به ترتيب PC و PA ،PBاين تراشه سه درگاه به نامهاي . شوند كه دستگاههايي مثل صفحه كليد به آن متصل مي

ده كوچك وجود دارد كه در درون صفحه كليد يك پردازن. شود  برقرار ميPB و PAارتباط بين صفحه كليد و پردازنده از طريق مكانيزم وقفه و درگاههاي . هستند
 را به سيستم make & break codeكند و منتظر تغييرات در وضعيت آنها است و متناظر با فشار دادن يا رهاكردن كليدها،  هميشه وضعيت كليدها را بررسي مي

  . شود  ارسال ميPB از طريق Ack، 7شود و سپس با يك كردن بيت   خوانده ميPA آن از درگاه scan codeبراي خواندن يك كليد، . كند ارسال مي

اما . پردازيم ريزي شود، كه در اينجا به آن نمي  است، برنامهCRT Controller كه 6845ي  براي اين منظور بايد تراشه: نما حركت دادن مكان
  :دهد ، كار حركت دادن مكان نما را بر روي صفحه نمايش انجام ميCقطعه كد زير به زبان 

void GoToXY(int X, int Y) 
{ 

_________________________________________________________________________________ 
١ Terminate Stay Resident 

  اي صفحه كليد بافر چرخه

0040:001A

Last Char Next Char

0040:001E 0040:003D

0040:001C 
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    int V = X * 80 + Y;   
    outportb(0x3D4,  14); 
    outportb(0x3D5,  (V >> 8) & 0xFF); 
    outportb(0x3D4,  15); 
    outportb(0x3D5, V & 0xFF); 
} 

 



   

  
  

  گردانندهاي ديسكت و ديسك سخت: 6فصل 
)Diskette and Hard Disk Drives(  

  
  

    مقدمه6-1
BIOS و DOSتوابع . دهند ، هر دو توابعي را براي كاركردن با ديسكت و ديسك سخت در اختيار قرار ميBIOS سطح پايين هستند و به ديسك به 

 Nortonهاي كمكي مثل  براي نوشتن برنامه. كنند صورت منطقي نگاه مي  سطح باال بوده و به ديسك بهDOSاما توابع . كنند ي فيزيكي نگاه مي عنوان يك وسيله
Utilities يا PC Tools نياز به دسترسي به ديسك درسطح ،BIOSمثالً در . ويژه ديسك سخت نيز مورد نياز است دسترسي مستقيم به ديسكت و به.  است

روش دسترسي ويژه شود، يا آنكه بخواهيم يك   پشتيباني نميBIOSي  صورتي كه بخواهيم از يك كنترلر خاص براي دسترسي به ديسك استفاده كنيم كه بوسيله
  . استSCSI يا IDEريزي كنترلرهايي نظير  دسترسي مستقيم به ديسك سخت، نيازمند برنامه. سازي كنيم پياده

  

    ساختار ديسكت و ديسك سخت6-2
 تقسيم 3خشهر شيار به تعدادي ب. شوند گذاري مي  شمارهN تا 0 است كه از 2 داراي تعدادي شيار1يك ديسكت يا ديسك نرم: ساختار ديسكت

  . تواند در خود ذخيره كند شود و ميزان معيني داده را مي مي

_________________________________________________________________________________ 
١ floppy disk  
٢ track 
٣ sector 

بندي يا فرمت  تعداد بخشها در هر شيار به نوع ديسكت  و نوع قالب
 "5.25وجود دارد كه نوع قديمي  از نظر اندازه، دو نوع ديسكت. آن بستگي دارد

ر بخش ، هDOSدر فرمت .  است"3.5شود،  و نوعي كه االن استفاده مي
 بايت است و در هر بار دسترسي به ديسكت، حداقل يك بخش 512ديسكت 

  .پذير نيست شود و خواندن و نوشتن كمتر از آن امكان خوانده يا نوشته مي
  
  

  
  
 

  :توان ظرفيت يك ديسكت را محاسبه نمود با فرمول زير مي: محاسبه ظرفيت ديسكت
Floppy Disk Capacity = Tracks * Sector_Per_Track * 512 

  شيار

  بخش
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 باشد، دوطرف ديسكت قابل خواندن و نوشتن است و 1ي ديسكت داراي دو هِد ي فرمول يك طرف ديسكت است و اگر گرداننده اين فرمول براي محاسبه
رفها، تعداد شيارها، تعداد بخشهاي هر شيار پس ساختار ديسكت شامل تعدادي ط. شود  خواهد بود و ظرفيت ديسكت دو برابر مي2چگالي دوبرابردر اين صورت ديسكت 

  .و ظرفيت يك بخش است

در ديسكتهاي چگالي باال، .  ظرفيت دارند1.44MB بوده و 3 ظرفيت دارند و يا چگالي باال720KB، يا چگالي دوبرابر هستند و ”3.5هاي  ديسكت
  :به اين ترتيب.  در هر طرف است80عداد شيارها در هر دو نوع، ت.  است18تعداد بخشها در هر شيار دو برابر چگالي دوبرابر بوده و مساوي 

Double-dinsity:  Capacity = 2 Side * 80 Tracks * 9 Sector_Per_Track * 512 Byte_Per_Sector = 720KB 
High-dinsity:  Capacity = 2 Side * 80 Tracks * 18 Sector_Per_Track * 512 Byte_Per_Sector = 1.44MB 

ديسك سخت هم تعدادي صفحه است كه .  است(Side 0, Side 1)ديسكت فقط يك صفحه يا دوصفحه پشت و رو : ختار ديسك سختسا
 دادن يك حركت. تر باشد، تعداد هدها زيادتر است هاي مختلف سريع ها از صفحه براي آنكه خواندن داده. شود  گفته مي4اند و به هر كدام يك سيلندر روي هم قرار گرفته

اما . اي را كه حجم زيادي دارد در چند شيار بنويسيم، يك راه، نوشتن آن در شيارهاي پشت سر هم است هد روي شيارهاي مختلف كند است، پس اگر بخواهيم داده
هايي را كه در يك شيار جا  اشد، دادهتر ب ولي براي آنكه اين كار سريع.  كه هدها به آن متصل هستند، نياز به حركت داشته باشد5شود كه بازويي اين كار باعث مي

. شود ها مي كند و باعث تسريع در نوشتن و خواندن داده اين كار نياز به حركت بازو را برطرف مي. نويسند شماره در صفحات مختلف مي شوند، در شيارهاي هم نمي
  :ظرفيت ديسك سخت

Hard Disk Capacity = Cylenders * Tracks * Sector_Per_Track * 512 

 

  BIOS  دسترسي به ديسكت از طريق 6-3
  :اين توابع عبارتند از. كند  توابع دسترسي به ديسكت را فراهم مي13Hي  وقفه

Function Task 
00H   Reset 
01H   Read status 
02H   Read 
03H   Write 
04H  Verify 
05H  Format 
08H  Request format 
09H  Define drive type 
16H  Detect diskette change 
17H  Determine diskette format 
18H  Determine diskette format 

همچنين پس از فراخواني ساير توابع، اگر . گرداند  برميAH، پس از فراخواني، بايت وضعيت گرداننده را در ثبات 01Hتابع : وضعيت گرداننده
دهنده انواع خطاها  مقادير مختلف بايت وضعيت گرداننده، نمايش.  داشته باشد، خطا رخ داده است1ر ، مقداCF (Carry Flag) باشد يا AHمقداري غيرصفر در 

  :است
00H: No error 
01H: Illegal function number 
02H: Address marking not found 
03H: Attempt to write to write-prootected diskette 
... 

  :گرداند ، اطالعات زير را در ثباتهاي مختلف برمي08H تابع: نوع گرداننده و فرمت ديسكت

_________________________________________________________________________________ 
١ head 
٢ double-density 
٣ high-density  
٤ cylender 
٥ arm 
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Register Information 

BL  Drive type : 01H = 5.25”, 360KB 
    02H = 5.25”, 1.2MB 
    03H = 3.5”, 720KB 
    04H = 3.5”, 1.44MB 

DH  Max. number of sides (always 1 for 2 sides) 

CH  Max. number of tracks 

CL  Max. number of sectors 

ES:DI  Pointer to DDPT (Disk Drive Parameter Table) 

* DDPT جدولي است كه پارامترهاي موردنياز ،BIOSبراي دسترسي به كنترلر ديسك در آن قرار دارد .  
س از خواندن اطالعات از پ. دهد كند و تشخيص مي  تعويض ديسكت را پس از دستيابي قبلي كنترل مي16Hتابع : تشخيص تعويض ديسكت

، اطالعات DOSدر غير اين صورت ممكن است توابع سطح باالتر، مثل توابع . ديسكت و قبل از نوشتن بر روي آن، بايد كنترل شود كه ديسكت تعويض نشده باشد
  :گرداند  برميAHاين تابع مقادير زير را در ثبات . د ديسكت قبلي، اطالعاتي را بر روي ديسكت تعويض شده بنويسنFATمثالً با توجه به . ديسكت را خراب كنند

00H: Drive not present 
01H: Disk drive does not recognize diskette change 
02H: Disk drive recognize diskette change 
03H: Hard drive! 

براي اين منظور بايد پارامترهاي زير . توان چند بخش را خواند يكند و با يك بار فراخواني آن م  اين كار را مي02H تابع :خواندن بخشهاي ديسكت
  :فراهم شود

AL: No of sectores to be read 

DL: Drive specification value (0: A, 1:B, etc.) 

DH: Side (0 or 1) 

CL: Sector number (1...N) 

CH: Track number (1..N-1) 

ES:BX: Address of buffer for the data to be read 

 داشته باشد، خطا رخ داده 1 مقدار CFاگر . گيرد  قرار ميALشود و تعداد بخشهاي خوانده شده در   برگردانده ميAHپس از خواندن، وضعيت خطا در 
  .است

براي . ديسكت نوشتتوان چند بخش را بر روي   براي اين كار قابل استفاده است و با يك بار فراخواني، مي03H تابع :نوشتن بخشهاي ديسكت
  :اين منظور بايد پارامترهاي زير فراهم شود

AL: No of sectores to be written 

DL: Drive specification value (0: A, 1:B, etc.) 

DH: Side (0 or 1) 

CL: Sector number (1...N) 

CH: Track number (1..N-1) 

ES:BX: Address of buffer for the data to be written 

 داشته باشد، خطا رخ داده 1 مقدار CFاگر . گيرد  قرار ميALشود و تعداد بخشهاي نوشته شده در   برگردانده ميAHپس از نوشتن، وضعيت خطا در 
 .است

د در بافر و هاي موجو براي اين منظور داده. كند ها به ديسكت را پس از نوشتن بررسي مي  انتقال درست داده04Hتابع :  بخشهاي ديسكت1وارسي
 3اي ي مجموع مقابله ، يك تابع محاسبهCRC. شود  آنها با هم مقايسه ميCRC2،  بلكه، كد شوند نميبا هم مقايسه ) بايت به بايت(نوشته شده  بر روي ديسكت 
 نمود تا يك XORد در بافر را بايت به بايت باهم هاي موجو ي داده توان همه براي مثال مي. ها است و مقدار خروجي آن، يك كد است است كه پارامتر ورودي آن داده

_________________________________________________________________________________ 
١ verifying 
٢ Cyclic Redundancy Check 
٣ checksum 
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اي و  ي مجموع مقابله محاسبه. هاي نوشته شده بر روي ديسك انجام داد و سپس اين دو بايت را با هم مقايسه نمود بايت حاصل شود و همين كار را بر روي داده
اي است كه حاصل آن بسيار مطمئن بوده و با احتمال بسيار  ، نوعي مجموع مقابلهCRC. ستتر ا مراتب سريع ها به ي داده ي همه ي تنها دو بايت، از مقايسه مقايسه

  .افزار نيز قابل محاسبه است هاي متفاوت حاصل آن يكسان است و به كمك سخت پايين براي داده
  : استشود و پارامترهاي الزم به شرح زير  انجام مي05Hبا فراخواني تابع : شيارها) كردن فرمت(بندي قالب

AL: Number of sectors in the track 

BL: Number of the drive 

CH: Number of the track 

ES:BX: Pointer to format table, containing the following information: 

  Offset Information 

  0: Track to be formatted 

  1: Side (0 or 1) 

  2:  Number of sectors 

  3: Number of bytes in sector: 

    0: 128 bytes 
    1:  256 bytes 
    2:  512 bytes 
    3: 1024 bytes 

 

  BIOS  دسترسي به ديسك سخت از طريق 6-4
. اده هستندالبته تعدادي از توابع اين وقفه فقط با ديسك سخت قابل استف. شود  براي دسترسي به ديسك سخت استفاده مي13Hي  از همان توابع وقفه

  :اين توابع عبارتند از
Function Task 
00H   Reset 
01H   Read status 
02H   Read 
03H   Write 
04H  Verify 
05H  Format 
08H  Check format 
09H  Adapt to foreign drives (not defined in BIOS) 
0AH  Extended Read 
0BH:  Extended Write 
0CH:  Move read/write head 
0DH:  Reset 
10H:  Drive ready 
11H:  Recalibrate drive 
14H  Controller diagnostic 
15H  Determine drive type 

   ديسك سخت1  تقسيمات6-5
  :كردن ديسك سخت، سه كار بايد انجام شود براي آماده

 مناسب در سطح گرداننده 3خشها، با نوشتن عالمتهاي نشانيبه منطور سازماندهي گرداننده به سيلندرها، شيارها و ب: 2پايين بندي سطح قالب •
بندي  قالب. گيرد ي كنترلر براي دسترسي به ديسك سخت و تشخيص بخشها مورد استفاده قرار مي اين عالمتهاي نشاني بعداً بوسيله. شود انجام مي

_________________________________________________________________________________ 
١ patritions 
٢ low-level format 
٣ address marker 
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ي ديسك مورد  اند از فهرست بخشهاي قابل استفاده طور فيزيكي خراب شده سطح پايين همچنين براي خارج كردن بخشهايي از ديسك كه به
ي  برنامه. شود  استفاده ميIDE مورد نياز نبوده و فقط براي كنترلرهاي SCSIبندي براي كنترلرهاي  اين نوع قالب. گيرد استفاده قرار مي

  .هاي كمكي وجود دارد  يا در برخي از برنامهBIOS 1ي تنظيم بندي عموماً در برنامه قالب
شود و به دو دليل مورد   انجام ميFDISK DOSي  كمك برنامه اين كار به. شود  يك ديسك سخت به قسمتهايي، تقسيم مي:بندي سيمتق •

 تحت سيستم عامل 2Giga Byteهاي منطقي، تا بتوان از ديسكهاي بزرگتر از  نخست، براي تقسيم يك ديسك بزرگ به گرداننده. نياز است
DOSزيرا .  استفاده نمودDOS2هاي بيش از  تواند به گرداننده  نميGBبه دليل محدوديت ( دسترسي داشته باشدFAT .( دوم، نگهداري

توان  به اين ترتيب مي.. Linux و DOS ،NTمثالً، نگهداري همزمان سه سيستم عامل . سيستمهاي عامل مختلف بر روي يك ديسك سخت
  .ل اجرا شودها را فعال نمود تا آن سيستم عام هر كدام از قسمت

 .شود  انجام مي DOSFormat بندي معمولي است كه با استفاده از برنامه  اين كار همان قالب:بندي ديسك قالب •

  :شود كنيم، ديسك به دو بخش فيزيكي تقسيم مي بندي مي  يك ديسك را تقسيمFDISK DOSي  وقتي با برنامه
1. PRI DOS:  Primary DOS partition (drive C:) 

2. EXT DOS: Extended DOS partition  

  .  باشد:Z تا :Dتواند از  ي منطقي است كه مي بندي به تعدادي گرداننده ، قابل تقسيم(extended)قسمت دوم 

 است و محل نگهداري اطالعات نشاني شروع، ختم، نوع و غيره در مورد تقسيمات ديسك است، كه به 2بندي بخش نخست هر ديسك سخت، بخش تقسيم
در صورتيكه ديسكتي در (گيرد  قرار مي0000:7C00شود و در نشاني  اين بخش در هنگام روشن شدن كامپيوتر در حافظه بارمي. شود  گفته مي3ن جدول تقسيماتآ

  ). قرار نداشته باشد:Aي  گرداننده
اجرا يا   اين معني خواهد بود كه آن بخش قابل را ببيند، بهAAH و 55Hبندي در دو بايت آخر آن مقادير   پس از باركردن بخش تقسيمBIOSاگر 

  .شود كننده به كاربر داده مي صورت پيغام قرار دادن ديسكت بوت در غير اين. كند كننده است و از بايت اول، آنرا اجرا مي بوت

  قرار داشته باشد، A:ي  سكت در گردانندهكه، يك دي درصورتي.  سيتسم عامل است4ي كننده ي باركننده يا بوت  حاوي برنامه0ها، بخش  در مورد ديسكت
  .شود صورت، پيغام تعويض ديسكت داده مي كه اجرايي باشد، اجرا شده و در غير اين گيرد و آنگاه در صورتي  آن خوانده شده و در نشاني فوق در حافظه قرار مي0بخش 

در هر زمان، يكي از . كند م عامل بايد از آن بارشود را پيدا نموده آنرا اجرا ميبندي وجود دارد، قسمت فعال كه سيست اي كه در بايت اول بخش تقسيم برنامه
 قسمت فعال، 0كه، بخش   در صورتي. شود آن قسمت، اجرا مي) نخستين بخش(كننده، از بخش بوت  ي بوت برنامه. تواند فعال باشد سخت مي هاي مختلف ديسك قسمت

  .شود دادن ديسكت در گرداننده داده مي نباشد، پيغام قرار 5شدني  اجرايي يا بوت
  

_________________________________________________________________________________ 
١ setup 
٢ partition sector 
٣ partition table 
٤ boot strap 
٥ bootable 

1BEH  .........  
Partition Table 

 
Boot Sector of  C:

 
 
. 
. 
. 
 

Boot Sector of  D:
 
 
. 
. 
. 
 
 
. 
. 
. 

Partition  
Sector  

Drive C:  

Drive D: 
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  :ساختار هر رديف جدول تقسيمات به صورت زير است
Address  Contents      Type 

+00H  Partition Status:      1 Byte 

   00H = Inactive       
   01H = Active (Boot-Partition) 

+01H  Read/write head, with which the partition begins  1Byte 

+02H  Sector and cylender, with which the partition begins  1 Word 

+04H  Partition type: 

   00H = Entry not allocated 
   01H = DOS with 12-bit-FAT (primary partition) 1 Byte 
   02H = XENIX 
   03H = XENIX 
   04H = DOS with 16-bit-FAT (primary partition) 
   05H = Extended DOS partition 
   06H = DOS-4.0 partition with more than 32MB 
   DBH = Concurrent DOS 
   **H  = Other codes possible in combination with  
               other operations systems or special driver  
               software. 

+05H  Read/write head, with which the partition ends  1Byte 

+06H  Sector and cylender, with which the partition ends  1 Word 

+08H  Removal of first sector of the partition (boot-sector)  1 DWord 
  of partition sector in sectors. 

+0CH  Number of  sectors in this partition    1 DWord 

 

ي  ي برنامه  براي فيلد نوع قسمت قرار دهند، بوسيلهNetWare يا Linuxي ساير سيستمهاي عامل، نظير   مقادير ديگري كه ممكن است بوسيله**
DOS FDisk تحت عنوان Non-DOSشود  نمايش داده مي.  

 Current“ي ديسك جاري يا  ، شماره FDiskي  در اين صورت بايد در برنامه. توان بيش از يك ديسك سخت نيز قرار داد  ميPCبر روي يك 
Fixed-Disk”ي  در اين صورت، گرداننده.  را انتخاب كردC: نخستين قسمت اولين ديسك و ،D:اگر هركدام قسمتهاي .  نخستين قسمت ديسك دوم خواهد بود

هاي ديگر يا  آنگاه، قسمت. يابند  ادامه مي:Gشوند و مثالً تا   شروع مي:Eهاي منطقي آن، از  ديگري نيز داشته باشند، ساير قسمتهاي ديسك دوم يا گرداننده
  .  شروع خواهد شد:Hهاي منطقي ديسك دوم از  گرداننده

  
 



   

  
  

  درگاه موازي: 7فصل 
)The Parallel Port(  

  

    مقدمه7-1
  : وجود داردسه روش براي دسترسي به درگاه موازي. شوند  وصل ميPCوسايلي نظير چاپگر، از طريق درگاه موازي به 

  افزار درگاه موازي، ريزي مستقيم سخت برنامه) 1
  ،ROM-BIOSاز طريق فراخواني توابع ) 2
  .DOSاز طريق فراخواني توابع ) 3

ماده نبودن چون اين توابع در هنگاه چاپ با برخورد به اولين خطا، مثالً آ.  بسنده كنيمDOS تواني به توابع اگر بخواهيم چاپگر را بهتر مديريت كنيم، نمي
از اينرو، در اين فصل با روشهاي . كنند هاي كاربردي ايجاد مي شود و اين مسأله مشكالت زيادي را براي برنامه  داده و اغلب اوقات چاپ قطع مي1كاغذ، خطاي بحراني

  .شويد افزار درگاه موازي آشنا مي ريزي مستقيم سخت  و برنامهBIOSدسترسي به درگاه موازي از طريق 
 

  BIOS  دسترسي به درگاه موازي از طريق 7-2
ي ديگري را نيز  ولي هر وسيله. شود  گفته مي2ي چاپ ، براي ارتباط با درگاه موازي اختصاص داده شده است و عموماً به اين وقفه، وقفه17Hي  وقفه

  .توان به اين درگاه متصل نمود و مختص چاپگر نيست مي
، PRN يا :LPT1توان دسترسي داشت كه تحت نامهاي منطقي   ميPCا از چهار درگاه موازي ممكن در ، به حداكثر سه تDOSتحت سيستم عامل 

LPT2: و LPT3:توابع .  قابل دسترسي هستندDOS .فرض با  طور پيش بهLPT1:17ي  اما در وقفه. كنند  كار ميH سه تابع براي كار با  درگاه موازي وجود ،
 را در 2، مقدار LPT3 و متناظر با 1، مقدار :LPT2، متناظر با 0، مقدار :LPT1ي درگاه بايد متناطر با  براي تعيين شماره. نندك دارد كه با هر سه درگاه كار مي

  : قرار دادDXثبات 
Function Task 

00H  Display (write or send) character 
01H  Initialize printer 
02H  Request printer status (read or receive character) 

ي  بيتهاي مختلف بايت وضعيت چاپگر، نشاندهنده. گرداند  برميAHهركدام از توابع فوق، پس از اجرا وضعيت چاپگر را در ثبات : وضعيت چاپگر
  :هاي زير است وضعيت

Bit 0: Time out error 
Bit 1: Unused 
Bit 2: Unused 
Bit 3: Transfer error 
Bit 4: Printer online 
Bit 5: Printer out of paper 
Bit 6: Receive mode selected 
Bit 7: Printer busy 

 1 مساوي 7 ثانيه داده به درگاه ارسال شود، بيت 100000/1ي زماني كمتر از  اگر در يك دوره.  كاراكتر در ثانيه است100000سرعت درگاه موازي 
  .شود  مي1 مساوي 0 اتفاق افتاده و بيت  ”Time out error“ شود و به اين دليل خطاي شود و چاپگر مشغول ديده مي مي

_________________________________________________________________________________ 
١ critical error 
٢ print interrupt 
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 و كد اَسكي كاراكتر در AH بايد در ثبات (00H)ي تابع شماره. گيرد  براي اين منظور مورد استفاده قرار مي00Hتابع : ها تابع چاپ يا ارسال داده
  .واهد بود حاوي بايت وضعيت چاپگر خAHپس از فراخواني، ثبات .  قرار گيردALثبات 

پس از . ها فراخواني شود و درگاه يا چاپگر را مقداردهي اوليه نمايد  بايد همواره قبل از شروع ارسال داده00Hتابع : ي درگاه مقداردهي اوليه
  . حاوي بايت وضعيت چاپگر خواهد بودAHفراخواني، ثبات 

اين بايت را در . گرداند  برميAHشود و بايت وضعيت را در   مي براي اين منظور استفاده03Hتابع : تابع درخواست بررسي وضعيت چاپگر
  . يا پاسكال براي يافتن نوع خطا قابل استفاده استCهاي  برنامه

 را براي چاپ bios_print و biosprint، به ترتيب توابع QuickC و ++Borland Cكامپايلرهاي : C در زبان BIOSفراخواني توابع 
  .اند  فراهم كردهBIOSوابع كاراكتر با استفاده از ت

 كنترل شود، به دليل آنكه DOSهايي اجرايي تحت  ي برنامه براي آنكه خطاهاي چاپ در همه: ي چاپ نوشتن روال جديد براي مديريت وقفه
 وضعيت چاپگر را كنترل نمود و در صورت  را تغيير داد و قبل از چاپ هر كاراكتر،17Hي  توان روال مديريت وقفه كنند، مي  استفاده ميBIOS از توابع DOSتوابع 

  .آماده نبودن چاپگر، پيغام مناسب بر روي صفحه چاپ كرد
توان   مي02H به لوازم خروجي طراحي شده است، ولي از تابع PCها از  گرچه اين درگاه براي ارسال داده: ارسال دادها از طريق درگاه موازي

  .ها است، نه دريافت آن اي براي ارسال داده  سرعت بسيار پائئن بوده و اين درگاه درحقيقيت مسر يكطرفهولي. نيز استفاده نمود براي دريافت دادهها

    دسترسي مستقيم به درگاه موازي7-3
 قرار داده BIOSي متغيرهاي   پيدا شده و در قطعهBIOS، در هنگام روشن شدن كامپيوتر توسط PCنشانيهاي درگاههاي موازي نصب شده در 

  :توان به درگاههاي موازي دسترسي داشت از طريق اين نشانيها، با دستورات دسترسي به درگاهها، مي. دشو مي
Port  Interface 
3BCH-3BFH Parallel interface on MDA card 
378H-37FH Parallel interface #1 
278H-37FH Parallel interface #2 

  .  بود3BCH-3BFHه موازي نيز بودند، كه نشاني اين گونه درگاهها، ، داراي يك درگاMDA كارتهاي ويديويي قديمي *
شود و در   منسوب مي:LPT1 يك درگاه يافته شود، به عنوان درگاه نخست به 3BCH-3BFHاگر در . شوند ترتيب چك مي  نشانيهاي فوق به*

   .:LPT3 و :LPT2فضاهاي بعدي هم اگر پيدا شده به 
  :شوند  ذخيره ميBIOSي متغيرهاي  يهاي بدست آمده در قطعه همانطوري كه گفته شد، نشان*

Address  Contents 

0040:0008H Base address of LPT1 
0040:000AH Base address of LPT2 
0040:000CH Base address of LPT3 
0040:000EH Base address of LPT4 

 در زبان :LPT1مثالً براي بدست آوردن نشاني . ل فوق نشانيهاي مشخص شده بدست آيدبراي دسترسي به هر درگاه بايد ابتدا نشاني آن از مطابق جدو
  :شود پاسكال به صورت زير عمل مي

LPT1Addr := Mem[$0040:$0008]; 

Port[Lpt1Addr] := XByte;  // ارسال يك بايت 
براي مثال قطعه كد زير در پاسكال، نشاني .  را عوض كردتوان با تعويض مقادير رديقهاي جدول فوق، نشاني درگاهها  مي:تغيير نشاني درگاهها

LPT1: و LPT2:كند  را تعويض مي:  
DummyWord := Mem[$0040:$0008]; 

Mem[$0040:$0008] := Mem[$0040:$000A]; 

Mem[$0040:$000A] := DummyWord; 

  : هر درگاه سه ثبات دارد:ثباتهاي درگاه موازي

 قابل دسترسي 378Hگيرد و در نشاني  ي ارسالي است و داده براي ارسال در آن قرار مي  داده7 تا 0هاي حاوي بيت): Data Lines (1ثبات  •
  .است
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  . است379Hحاوي بايت وضعيت چاپگر است و نشاني آن، ): Printer Status (2ثبات  •

  . است37AHد و نشاني آن ده را نشان مي...)  و ACK ،INTنظير (سيگنالهاي كنترلي چاپگر ): Printer Control (3ثبات  •
  



   

  BIOS  دسترسي به درگاه سريال از طريق 8-5
  :عبارتند از توابع اين وقفه. نويسي درگاه سريال قابل استفاده است  براي برنامه14H BIOSي  نويسي مستقيم، توابع وقفه عالوه بر روش برنامه

Function 0: Passing protocol 

  :كنيم  قرارداده و اين تابع را فراخواني ميALشوند و بايت حاوي پارامترهاي ارتباطي را در ثبات   پروتكل تعيين ميبا اين تابع، پارامترهاي ارتباطي
Bits 0-1:  Data length: 
   10 = 7 bits 
   11 = 8 bits 
Bit 2:  Number of stop bits: 
   0 = 1 stop bit 
   1 = 2 stop bits 
Bits 3-4:  Parity check: 
   00 = None 
   01 = Odd 
   10 = Even 
Bits 5-7:  Baud rate: 
   000 = 110 baud 
   001 = 150 baud 
   010 = 300 baud 
   011 = 600 baud 
   100 = 1200 baud 
   101 = 2400 baud 
   110 = 4800 baud 
   111 = 9600 baud 

Function 1: Transmit character 

 AH در 0پس از فراخواني تابع اگر مقدار .  قرار داده شودAH در 1 و مقدار ALكد كاراكتر بايد در . يك كاراكتر را ارسال نمودتوان  با اين تابع مي
  .ماند  باقي ميAH در 1درستي ارسال شده است و اگر خطايي رخ داده باشد، مقدار  باشد، داده به

Function 2: Receive character 

  . حاوي كد نوع خطا استAHصورت،   باشد، خطايي رخ نداده است، و در غير اينAH=0اگر . شود  دريافت ميALبات مقدار كد كاراكتر در ث
Function 3: Line/Modem Status 

، شامل اطالعات Line Status. گرداند  بر ميAL را در Modem Status و AH را در Line Status يا Line Controlاطالعات ثبات 
  : شامل اطالعات زير استModem Statusبوده و ) نظير طول كلمه،بيت توقف و غيره(رتباطي پارامترهاي ا

Bit 0: (Delta) Modem ready to send  Bit 4: Modem ready to send 
Bit 1: (Delta) Modem is on   Bit 5: Modem is on 
Bit 2: (Delta) Telephone is ringing   Bit 6: Telephone is ringing 
Bit 3: (Delta) Connection to receiver modem Bit 7: Connection to receiver modem 

اگر تغييري در وضعيت رخ داده باشد، . روند كار مي  هستند و براي مشخص كردن تغيير از آخرين بار قرائت وضعيت به3 تا 0، تكرار بيتهاي 7 تا 4بيتهاي 
  . از آخرين قرائت قبلي، تغيير كرده است6 داشته باشد، با اين معني است كه مقدار بيت 1 مقدار 2اگر بيت شماره براي مثال . شوند  مي1بيتهاي متناظر 



   

  
  

  نويسي ماوس برنامه: 9فصل 
(Mouse Programming) 

  

    مقدمه9-1
ي  اين توابع كه تشكيل دهنده. ه شده استي ميكروسافت براي ماوس، به عنوان استانداردي براي دسترسي به ماوس پذيرفت توابع معرفي شده بوسيله

 در فايل MOUSE.DRVي  ي نصب برنامه گيرند كه بوسيله  در اختيار قرار مي33Hي   هستند، در قالب وقفه1افزاري ماوس يا درايور ماوس واسط نرم
CONFIG.SYS2ي ي مقيم در حافظه  يا اجراي برنامه MOUSE.COM تحت سيستم عامل DOSدشون ، فراهم مي.  

  نماي ماوس   نمايش مكان9-2
نماي ماوس،  مكان. دهند  را نمايش مي3نماي ماوس افزاري ماوس، مكان بودن واسط نرم كنند، در صورت نصب هايي كه ماوس را پشتيباني مي در برنامه 

بيتي 16شكل مكان نما در حالت متن، با دو مقدار . ر استدر دو حالت متن و گرافيك قابل نمايش است، كه در حالت گرافيك، وابسته به كارت ويدئويي و وضوح تصوي
براي نمايش مكان نما در هر نقطه از صفحه . ي ويدئويي قرار دارند شوند، كه در حافظه  ناميده ميCursor Mask و Screen Maskشود كه  مشخص مي

 كردن مقدار حاصله XORي كاراكتر و مشخصه در آن نقطه، و سپس  نندهك  با مقدار دو بايت مشخص.S.M كردن مقدار دو بايت ANDنمايش، شكل مكان نما با 
طرح زير  دهد كه به نماي ماوس در اختيار قرار مي اين روش، انتخابهاي مختلفي را براي نمايش مكان. آيد ي نهايي در همان نقطه بدست مي  و نوشتن نتيجه.C.Mبا 

  :است
  ي آبي، ، رنگ سفيد در زمينه↑كاراكتر يك كاراكتر خاص با رنگ خاص، مثالً هميشه با  •
  ي جاري، يك كاراكتر خاص با رنگ كاراكتر موجود در نقطه •

 كارت ويدئويي، به اين صورت كه به كارت 4افزاري و با استفاده از حالت معكوس ي جاري به صورت سخت تغيير رنگ كاراكتر موجود در نقطه •
  . كندFFH ،XORيعني، بايت رنگ را با .  را صفر كند1و بيتهاي  1ويدئويي فرمان داد تا رنگ بيتهاي صفر رنگ را 

براي اين منظور بايد مقدار بايت رنگ در نقطه ي جاري خوانده شده و پس از . افزاري ي جاري به صورت نرم تغيير رنگ كاراكتر موجود در نقطه •
XORشود ي درايور ماوس انجام مي اين كار بوسيله.  كردن در همان نقطه نوشته شود.  

  : قابل استفاده هستند4 و 2قطعه كدهاي زير براي موارد 
Procedure ShowCursor2(row, col : Byte); 
var 
    ChAtt, CursorShape : Word; 
begin 
    ChAtt := Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)]; 
    CursorShape := CharAtt AND $FF00 ; {FF00H is the S.M. } 
    CursorShape := CursorShape XOR $0018H;  { 0018H is the C.M. and 18H is ASCII code of  ‘↑’ } 
    Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)] := CursorShape; { mouse cursor =  ‘↑’: yellow over black } 
end; 

 

Procedure ShowCursor4(row, col : Byte); 
var 
    ChAtt, CursorShape : Word; 
begin 
    ChAtt := Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)]; { ‘A’: yellow over black } 
    CursorShape := CharAtt AND $FFFF ; {FFFFH is the S.M. } 

_________________________________________________________________________________ 
١ mouse driver 
٢ TSR 
٣ mouse cursor 
٤ inverse mode 
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    CursorShape := CursorShape XOR $FF00H;  { FF00H: to inverse the attribute } 
    Mem[$B800:(row * 160 + col * 2)] := CursorShape; { mouse cursor = ‘A’: white over blue } 
end;     

  گيري دقت ماوس   واحد اندازه9-3
 نقطه 200ماوسهاي قديمي داراي دقت . ها در هر اينچ است ي تعداد نقطه شود و نمايش دهنده گيري دقت ماوس استفاده مي  براي اندازه1از واحد ميكي

  .البته اين مسأله به نوع درايور ماوس وابسته است. كنند  ميكي را پشتيباني مي400دند، اما ماوسهاي جديد تا دقت در اينچ يا ميكي بو

  ي ماوس   توابع وقفه9-4
  : داراي توابع اصلي زير است33Hي  وقفه

Function  Task 

00H:  Reset mouse drivers 

01H:  Display mouse cursor 

02H:  Remove(hide) mouse cursor 

03H:  Move mouse cursor 

07H & 08H: Set range of movement ( ي حركت ماوس در صفحه محدوده ) 

10H:  Exclusion area ( ي عدم نمايش مكان نماي ماوس محدوده ) 

1DH:  Set display page 

0FH:  Set cursor speed 

0AH:  Set cursor shape: passing S.M. & C.M. and selecting the method for updating the 
   mouse cursor:  -  Software Specific or Hardware Specific 

    - Polling or Interrupt 

03H:  Get cursor position/button status 

Function 0CH:  Set event handler 

  . قرار داد و به درايور ارسال نمودISR2توان در يك   ميها، چه كاري انجام شود را اينكه با توجه به حركت دادن ماوس و زدن دكمه
Function 18H:  Install alternate event handler 

 ارسالي ISRنويسي در  توان با اين تابع و با برنامه با برخي از كليدهاي كنترلي ماوس را مي) ها نظير حركت كردن يا زدن دكمه(تركيب رخدادهاي ماوس
  .شود و غيره نماي ماوس در يك اديتور، متن انتخاب مي مثالً با گرفتن كليد شيفت و حركت دادن مكان. ازش نمودبه درايور ماوس، پرد

  
 COM2 يا COM1چون ماوس به يكي از درگاههاي سريال، نظير . بايد از طريق درگاه سريال اين كار را كرد: نويسي مستقيم ماوس برنامه

  .نويسند، نيازمند اين كار هستند  را ميكساني كه درايور ماوس. شود متصل مي
  

_________________________________________________________________________________ 
١ Mickey پس از آارتون ،Mickey Mouseوالت دیسني ! 
٢ Interrupt Service Routine 



   

  
  

  نويسي ساعت دسترسي و برنامه: 11فصل 
(Accessing and Programming the Real-time Clock) 

  
  

  08Hي  گيري زمان با وقفه   اندازه11-1
 بار در 18.2 سيگنال، يا تقريباً 65536پس از . كند ، سيگنال دريافت مي1 بار از مولد ارتعاش1,193,180، در هر ثانيه (Intel 8254)ي تايمر تراشه

اين روال . شود كند و روال سرويس اين وقفه، اجرا مي  منتقل ميCPU، اين وقفه را به 2كنترلر وقفه. كند  را فعال مي08Hافزاري  ي سخت ثانيه، اين تراشه وقفه
 بيتي است و در ابتداي 32اين شمارشگر، يك متغير . دهد ست را افزايش مي اBIOS را كه جزو متغيرهاي (time counter)وقفه، يك شمارشگر براي زمان 

  . مقداردهي شود(RTC)درنگ ي ساعت بي طور دستي يا بوسيله ي صفر است، مگر آنكه به روشن شدن سيستم داراي مقدار اوليه
  :ها، دقيقه و ساعت را محاسبه كرد ها، و از ثانيه توان ثانيه از اين شمارشگر زمان، مي

seconds = time_counter /18.2 

شود و در  ي ديسك است، كه اين كار پس از يك مدت زمان غيرفعال بودن گرداننده انجام مي ، خاموش كردن موتور گرداننده08Hي  كار ديگر وقفه
، 1CHي  در حالت عادي، روال سرويس وقفه. كند ني مي را فراخوا1CHي  ، وقفه08Hي  پس از انجام اين كار، وقفه. شود ، اين كار انجام مي13Hي  ارتباط با وقفه

  .توان اين وقفه را تعويض نمود تا كارهاي ديگري انجام دهد  است، ولي ميiretفقط شامل يك دستورالعمل 

  1AHي    تنظيم زمان با وقفه11-2
  :دهد اين وقفه، توابع خواندن و تنظيم تاريخ و ساعت را در اختيار قرار مي 

Function Task 

00H  Get clock (32-bit time_counter) 
01H  Set clock 
02H  Get current time (HH:MM:SS.PP) 
03H  Set current time (HH:MM:SS.PP) 
04H  Get current date (CCYY/MM/DD) 
05H  Set current date (CCYY/MM/DD) 
06H  Set alarm time* 
07H  Reset alarm time 

* alarm time4ي  اني است در روز جاري كه در آن زمان وقفه، زمAHتوان با تعويض روال سرويس اين وقفه، پيغام خاصي را  شود و مي  فعال مي
  .بر روي صفحه نمايش داد، و يا با زدن زنگ، مطلبي را به كاربر يادآوري نمود

  درنگ    ساعت بي11-3
اين ساعت يك . شود  نميresetكند و با خاموش شدن كامپيوتر،  و با باتري كار مي به بعد وجود دارد AT در كامپيوترهاي (RTC)درنگ ساعت بي

 است، كه عبارتند RTCاين حافظه، در حقيقت ثباتهاي .  قابل دسترسي است7FH تا 70H بايت ظرفيت دارد و از طريق درگاه 64 دارد كه RAMحافظه از نوع 
  :از

Register  Meaning 

00H  Current second 
01H  Alarm second 
02H  Current minute 

_________________________________________________________________________________ 
١ quartz crystal 
٢ interrupt controller 
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03H  Alarm minute 
04H  Current hour 
05H  Alarm hour 
06H  Day of week (1=Sunday, ...) 
07H  Number of day 
08H  Month 
09H  Year 
0AH  Clock status register A 
0BH  Clock status register B 
0CH  Clock status register C 
0DH  Clock status register D 
32H  Century (19 or 20) 

 

  .شود ، مقدار دهي اوليه ميRTCدر ابتداي روشن شدن سيستم، مقدار شمارشگر زمان، با استفاده از مقادير زمان 
  :روش دسترسي به اين ثباتها، همانند دسترسي به حافظه است

  :براي خواندن ثباتها
mov  al, mem_loc  ; خواندن يك ثبات با شماره مشخص 
out  70h, al    ; درگاه نوشتن 
in  al, 71h   ; درگاه خواندن 

 :براي نوشتن در ثباتها

mov  al, mem_loc 

out  70h, al 

mov  al, new_content 

out  71h, al  

 



   

D800  
DC00  

  
  

  گسترش حافظه: 12فصل 
(Memory Expansion) 

  
  
  

    مقدمه12-1
 حافظه 256KB يا حداكثر 128KB يا 64KBهاي اوليه PC حافظه، خيلي زياد بود و 640KB عرضه شد، PC كه نخستين 1980در سال 

ي اكثر  ي موردنياز بوسيله كند كه در حال حاضر حداقل حافظه  حافظه را پشتيباني مي640KB هم براي چنين نيازهايي طراحي شده بود و حداكثر DOS. داشتند
  . نشان داده شده استPCي  بندي حافظه پيكره) 1-12(در شكل . كاربران است

  LIM و بسط حافظه مطابق استاندارد PCحافظه بندي  پيكره: 1-12شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  

ي   كه داراي پردازندهPCاما برخالف . ها قرار گيرد ي برنامه تواند مورد استفاده ي اصلي مي عنوان حافطه  از حافظه به640KBمطابق اين شكل فقط 
اما تحت سيستم عامل . كردند  حافظه را فراهم مي1MB يا باالتر، امكان دسترسي به بيش از 80286هاي  ، داراي پردازنده بود، كامپيوترهاي شخصي بعدي8086
DOSدليل اين امر اين است كه . دهي نيست ، مابقي حافظه قابل نشانيDOSكند و پردازنده در اين حالت، كه سازگار با  ها كار مي  اين پردازنده1 در حالت واقعي

_________________________________________________________________________________ 
١ real mode 

EMS Memory Main Memory  
Segment  
Address 
FFFF  

BIOS  
E000  

D000  

C000  

B000  

A000  

0000  

EMS Window  

ROM Extentions  

Video RAM  

EGA/VGA Video RAM 

 

 

 

 

16K Pages 

. 

. 

. 

 

Working  

RAM 

or 

Conventional 

Memory 

D400  
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شود و سيستمهاي   فراهم مي1شده  در حالت محافظت1MBدهي بيش از  قابليت نشاني. دهي كند  نشاني1MBتواند بيش از    است نمي8086دهي  ش نشانيرو
  . كنند  حافظه را دارند در اين حالت پردازنده عمل مي1MB كه توانايي دسترسي به بيش از Unix يا Windowsعاملي نظير 

  :، راه حلهاي مختلفي براي حل مشكل كمبود حافظه ارائه گرديد كه دو راه حل مهم عبارتند ازDOSتحت سيستم عامل 

  2ي گسترش يافته حافظه) 1
  3يافته ي بسط حافظه) 2

بيني ترتيبات  م پيشها، مستلز اين نوع حافظه دهند و دسترسي به ها را تا چند مگابايت افزايش مي ي برنامه ي قابل استفاده بوسيله اين روشها ميزان حافظه
  :طور خالصه عبارت است از تفاوت اين دو روش به. ها است الزم در برنامه
 براي كاركردن با بيش از 8088 و 8086 است و به دليل محدوديت XT و PCي اضافي در كامپيوترهاي  حافظه: ي گسترش يافته حافظه •

640KBً1شود، به بيش از   مورد بحث واقع مي حافظه، با اين روش ميزان حافظه با تكنيكي كه مفصالMBشود  گسترش داده مي.  
 به باال است و ميزان حافظه با تكنيكي كه مستلزم عمل 80286هاي  ي اضافي در كامپيوترهاي داراي پردازنده حافظه: يافته ي بسط حافظه •

  .يابد  بسط مي1MBي پردازنده است، به بيش از  شده نمودن در حالت محافظت

  ي گسترش يافته ظه  حاف12-2
حلهايي  ي راه شركتهايي براي غلبه بر مشكل محدوديت حافظه، اقدام به ارائه.  محدود بود640KB به PC/XT در كامپيوترهاي 4ي متعارف حافظه
سه شركت معروف در اين . فاده نمايند بتوانند از آن استXT و PCها در كامپيوترهاي   نمودند تا برنامهDOSي قابل استفاده تحت سيستم عامل  براي افزودن حافظه

اين استاندارد . ، كه برگرفته از حروف نخست نامهاي آنها است، معرفي نمودندLIM، كه استانداردي را با نام Microsoft و Lotus ،Intelزمينه عبارت بودند از 
ي اضافي، كه هر كدام  ماجولها با بانكهاي حافظه.  اضافه شودPCي  ه به حافظ5افزار كارت گسترش گيري از يك سخت  حافظه با بهره8MBدهد كه تا  اجازه مي
16KB 64 ظرفيت داشتند، بر روي اين كارت قرار داشتند و در هر زمان تنها چهار بانك ياKBدهي  ي اضافي در فضاي نشاني  از اين حافظهPC 1 زيرMB و در 
يافته   ي بسط اين نوع حافظه يا حافظه. شود  گفته مي6بي است و به آن يك قاب صفحه قابل دستياDOS و تحت سيستم عامل E000H تا D000Hي  محدوده

 گفته EMS7ي گسترش يافته باشد،  به سيستمي كه داراي حافظه.  وجود دارد، متفاوت است1MBدهي   به باال و باالتر از فضاي نشانيATكه در كامپيوترهاي 
  . شود مي

ي حافظه  در اين روش از يك پنجره. كند ي اضافي استفاده مي   براي دسترسي به حافظه8تعويض بانكبه نام  از يك تكنيك مطمئن LIMاستاندارد 
طور  افزار به نرم. شود يافته استفاده مي ي گسترش  حافظه16MB براي دسترسي به بانكهاي EMS Windowنام  ، بهE000H تا D00Hي  در محدوده

 صفحه يا بانك آن دسترسي داشته باشد، كه ظرفيت هر كدام 4دهد تا در هر زمان به  ي حافظه حركت مي پنجره را در كل محدودهكند و  افزار كار مي تنگاتنگ با سخت
16MB صفحه در نشانيهاي 4 است و در مجموع D000H ،D400H ،D800H و DC00H اند، قابل دسترسي در  مشخص شده) 1-12( كه در شكل

  .  گسترش يافته غيرقابل دسترسي در آن زمان استي ها بوده و مابقي حافظه برنامه
 BIOS ،Videoي متعارف،  رغم وجود حافظه ، علي1MBدهي   در فضاي نشاني64KB حداقل DOSتحت : باز كردن يك پنجره حافظه

RAMطراحان . ماند ، يا ساير موارد، بدون استفاده ميEMSعموماً اين پنجره در نشاني . اند استفاده كردهيافته  ي گسترش  از اين محدوده براي دسترسي به حافظه
 قرار دارد پس 1MBدهي  چون اين پنجره در فضاي نشاني. دهد كه در جاي ديگري هم باشد  اجازه ميEMSافزار  گيرد، اما سخت  قرار ميD000Hي  قطعه
  . است) نوشتني/ دني خوان(ي ويدئويي قابل دسترسي ي دستورالعملهاي عادي زبان اسمبلي، همانند حافظه بوسيله

ي  دهد كه در هر زمان به چهار صفحه نويس اجازه مي  تقسيم شده است و به برنامه16KBي   صفحه4قاب صفحه به :  بندي قاب صفحه تقسيم
خاب نمايد كه براساس آن دهند كه صفحات مورد نظرش را انت نويس اجازه مي  به برنامهEMSثباتهاي . دسترسي داشته باشد يافته ي گسترش متفاوت در حافظه

شوند، و اين   مي9 نگاشت8088دهي  شوند تا صفحات موردنظر قابل دسترسي باشند و بر اين اساس آن صفحات در فضاي نشاني  تنظيم ميEMSخطوط نشاني 
  . همان تكنينك تعويض بانك است

_________________________________________________________________________________ 
١ protected mode 
٢ expanded memory 
٣ extended memory 
٤ conventional memory 
٥ expansion card 
٦ page frame 
٧ Expanded Memory System 
٨ bank switching 
٩ map 
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EMSريزي ثباتهاي  هافزاري نيز هست، كه وظايف برنام افزار داراي يك واسط نرم ، عالوه بر سختEMS و ساير وظايف مديريت حافظه را انجام 
 ساخت شركتهاي مختلف فراهم EMS گويند و واسط استانداردي براي دسترسي به كارتهاي (EMM)1يافته ي گسترش دهد، كه به آن واسط مديريت حافظه مي
  . كند مي

يافته را با همين روش و همانند  ي بسط به بعد، دسترسي به حافظه 386 بر روي كامپيوترهاي QEMM386، نظير EMMافزارهاي  برخي از نرم
  . اند  فراهم نمودهEMSيافته و با مكانيسم  ي گسترش حافظه

 را تعويض نموده و از اين 67Hها، مثل   هستند و يكي از وقفه(TSR) 3صورت مقيم درحافظه ها به اين برنامه: EMM2ي  هاي گرداننده برنامه
 در ثبات DOSي تابع مثل توابع  بيني شده است، كه شماره توابع مختلفي براي اين منظور پيش. كنند يافته را فراهم مي ي گسترش سي به حافظهطريق امكان دستر

AHپس از فراخواني، . شود  قرار داده ميAH 00 حاوي وضعيت خطا خواهد بود و اگر مقدار آن مساويHر مساوي يا  باشد، به معني عدم وقوع خطا است و مقادي
  :شوند  در اينجا تشريح ميEMSي  برخي از توابع گرداننده. ي خطا خواهند بود  نشاندهنده80Hبزرگتر 

40H: Get EMM status  

  . نصب شده استEMM باشد، به معني آن است كه AH=00Hشود و اگر   فراخواني ميEMMاين تابع براي بررسي وضعيت نصب بودن 
41H: Get segment address of page frame 

 EMSاي را به عنوان   قطعهEMS بالاستفاده است، 1MB و 640KB، با توجه به اينكه كدام محدوده از فضاي بين PCدر هنگام روشن شدن 
Windowگيرد، كه عموماً   يا قاب صفحه درنظر ميD000Hتوان نشاني شروع آنرا بدست آورد با اين تابع مي.  است.  

42H: Get number of pages 

توان با اين تابع بدست آورد، تا  طور منطقي تخصيص دهد، كه تعداد صفحات تخصيص داده شده را مي  را بهEMSتواند تعدادي از صفحات  برنامه مي
  .امكان تخصيص اضافي بررسي شود

43H: Allocate EMS pages 

  . گرداند  براي ارجاعات بعدي به آن برمي4وان دستهصورت منطقي تخصيص داده و يك شماره به عن  را بهEMSي  اين تابع يك صفحه
44H: Set mapping  

ي  در اين صورت، خواندن يا نوشتن در صفحه. كند  را به يكي از صفحات منطقي در قاب صفحه نگاشت ميEMSاين تابع يكي از صفحات فيزيكي 
  . استEMSتناظر ي م ي انجام اين كار برروي صفحه ي قاب صفحه، به منزله منطقي در محدوده

45H: Release EMS pages 

  . كند ي آن آزاد مي ي دسته  را با دادن شمارهEMSي  شده يكي از صفحات از قبل تخصيص داده

  يافته ي بسط   حافظه12-3
در حالت محافظت شده، اين . ا دارندشده ر ، و غيره، توانايي كار در دو حالت واقعي و محافظت386، 286، نظير 8088هاي بعد از  قبالً اشاره شد كه پردازنده

ي  حافظه ،EMS حافظه را ندارد و با 1MBدر حالت واقعي، پردازنده توانايي دسترسي به بيش از .  حافظه را دارند1MBها توانايي دسترسي به بيش از  پردازنده
اما اگر بخواهيم .  حافظه دسترسي داشته باشد1MBتواند به  نها ميكند، ت  چون در حالت واقعي كار ميDOS. شود  استفاده مي1MBاضافي در همان فضاي نشاني 

ها امكانپذير   كردن يك بيت در ثبات پرچم اين پردازنده1اين كار با . شده ببريم ي موجود بر روي سيستم استفاده كنيم، بايد پردازنده را به حالت محافظت از كل حافظه
  . است

زيرا مديريت حافظه در . كند رود، اما برنامه بالفاصله قفل مي شده مي ين كار را بكنبم، برنامه به حالت محافظت اDOSي اسمبلي تحت  اگر در يك برنامه
، 6كند، نه مفهوم نشاني قطعه  عمل مي5گرهاي قطعه شده پردازنده از طريق مفهوم توصيف در حالت محافظت. شده با حالت واقعي كامالً متفاوت است حالت محافظت

گرهاي محلي و سراسري  گر قطعه يك جدول است كه ليست توصيف توصيف شده، در حالت محافظت. هر نشاني از دو بخش مبداً و قطعه تشكيل يافته استكه در آن 
  . كند  به اين جدول دسترسي ندارد، چون در حالت واقعي كار ميDOS. در آن قرار دارند

_________________________________________________________________________________ 
١ Extended Memory Management 
٢ EMM drivers 
٣ Terminate Stay Resident 
٤ handle 
٥ segment descriptor 
٦ segment address 
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نويسي اسمبلي و آشنايي با عملكرد  اين كار نيازمند برنامه. گر قطعه ايجاد و مقدار دهي شود فشده، بايد جدول توصي قبل از انتقال به حالت محافظت
، كه در فصل آخر DPMIنظير واسط . كنند نويسي متعددي نيز وجود دارند كه انجام اين كار را تسهيل مي واسطهاي برنامه.  شده است پردازنده در حالت محافظت

  . پردازيم درس به آن مي
صورت موقتي به حالت  كنند، و براي اين منظور پردازنده را به يافته را فراهم مي ي بسط ، دسترسي به حافظهXMSهاي   و گردانندهBIOSي توابع برخ

 استفاده اشتراكي از كنند و توانايي يافته را مديريت مي ي بسط  حافظهBIOS، بهتر از توابع XMSتوابع . گردانند شده برده و سپس به حالت واقعي بر مي محافظت
  . كنند  استفاده مجزا را فراهم ميBIOSكنند، در حاليكه توابع  يافته را فراهم مي ي بسط حافظه

  :كنيم در ادامه در مورد سه موضوع صحبت مي
  يافته، ي بسط  براي حافظهBIOSتوابع ) 1
  ،(HMA) 1ي باالي حافظه مفهوم ناحيه) 2
  .يافته ي بسط ظه براي حافXMSي  توابع گرداننده) 3
  

  يافته ي بسط  براي دسترسي به حافظهBIOS  توابع 12-4
PC 640هايي كه بيش ازKB RAM دارند، داراي XMيعني حتي اگر يك .  هستندPC 1 تنهاMB RAM داشته باشد، ميزان XM،1  آنMB 

- 640KB = 360KB360اين .  استKB 1 باالتر از فضاي نشانيMBقرار دارد :  
  

              Extended Memory  
  
  

            1MB Address Space  
  
  
  

، در اصل براي واسط نوار كاست طراحي شده بود، اما به دليل 15Hي  وقفه.  قابل استفاده هستندXM، براي دسترسي به 15Hي  برخي از توابع وقفه
  .  در نظر گرفته شدندJoystick و XM وقفه براي پشتيباني از اينرو، برخي از توابع اين. مرسوم شدن ديسكها، اين توابع استفاده نشدند

، بلوكهاي 87Hتوانيم از آن استفاده كنيم؟ تابع  چگونه مي.  داريمXMدانيم چقدر  حال مي. گرداند  برميAX را در XM، مقدار 15H وقفه 88Hتابع 
 به باالي 1MBتوان با استفاده از آن، يك بلوك حافظه را از زير فضاي  ني مييع. كند  مبادله مي1MB و باالتر از 640KBحافظه را در كل حافظه، يعني بين 

  .، تابعي پيچيده است و به اين دليل زياد استفاده نشده است87Hتابع .   و برعكس منتقل نمود1MBفضاي 
  :87Hپارامترهاي ورودي به تابع 

AH = 87H 
CX = تعداد كلمات انتقالي 
ES:SI = Address of  GDT 

  . را هر بار منتقل نمود64Kتوان   است و لذا مي8000Hقرار داده شود و حداكثر مقدار ) دو بايتي( بايد تعداد كلمات CXدر 

 GDT. ي كاربر قرار داشته باشد  قرار داده شود، كه بايد در برنامهGDT، بايد نشاني ES:SIدر زوج ثبات  :(GDT)2گر سراسري جدول توصيف
توانند از يك   بودن ندارند و مي16توانند از هر نشاني شروع شوند و نيازي به مضربي از  قطعات در حالت محافظت شده مي. كند وصيف ميقطعات مجزاي حافظه را ت

ها قابل اجرا هستند و خود CSفقط . (DS) است يا داده (CS)ي ديگر اين است كه براي هر قطعه بايد مشخص نمود كه كد يك نكته.  باشند64KBبايت تا 
  ي دسترسي داده شده است يا نه؟ توان الويت تعيين نمود، و اينكه اصالً اجازه  ميCSبراي . كند ها را اجرا نميDSپردازنده 

) 2-12(در شكل . اند  آماده شدهGDTگر قطعه در  شود كه شش توصيف ، فرض مي87Hدر طي فراخواني تابع .  بايت است8گر قطعه شامل  هر توصيف
  .داده شده استاين مسأله توضيح 

_________________________________________________________________________________ 
١ High Memory Area 
٢ Global Descriptor Table 

360KB  
  

ROM-BIOS 
 
. . . 
 

640KB 
C.M.  
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  H87ي  گر قطعه از نظر وقفه ساختار توصيف: 2-12شكل 
Addr.    Segment Descriptor    GDT Addr.    0000:0000   RAM 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كند و اطالعاتي را در آن قرار  ع مقداردهي مي را مقداردهي كنيم و ساير فيلدها را خود تابDestination و Start نياز دارد كه فقط فيلدهاي 87Hتابع 
ها در آن قرار دارند و بايد منتقل شوند و  كند كه داده اي را توصيف مي قطعه ، Start. ي فراخواننده مورد نياز هستند دهد كه براي برگشت به حالت واقعي و برنامه مي

Destination0تواند  طول هر دو قطعه مي. ي شوندها بايد در آن كپ كند كه داده اي را مشخص مي  قطعهFFFFH 64 ياKBتواند تعدادي كلمه   باشد و حتي مي
  .گيرد  باشد، خطا مي0FFFFHاگر تنها يك بايت بايد كپي شود، الزم است كه در دو ضرب شود و اگر تعداد كلمات كمتر از دو يا بيشتر از . نيز باشد) دوبايتي(

 224 و دومي 1MB = 220 بيتي هستند و به اين دليل است كه اولي تنها 24، 80286 بيتي هستند، اما در 20، 8088هاي فيزيكي حافظه در  نشاني
= 16MBبيت مبدأ وارد فيلد دوم 16. بيتي تبديل شوند24بايد به نشانيهاي فيزيكي ) مبدأ، قطعه(هاي حالت واقعي  شده، نشاني در حالت محافظت. دهي كند  را نشاني 

)+2H ( بيت قطعه وارد فيلد سوم  4شده و)+4H (آيد بيتي بدست مي24شوند و نشاني  مي .  

در حافظه قرار ) 3(، 1الويت باال) 2(اي بودن قطعه،  داده) 1(شود كه بيانگر   در آن قرار داده مي92Hفيلد چهارم كد دسترسي قطعه است و هميشه مقدار 
  .قابل نوشتن بودن آن است) 4(داشتن و 

  . شود  در آن قرار داده مي0 است و مقدار 80386سازگاري با فيلد پنجم براي 
  :شود  برگردانده ميAHپس از اجراي تابع، كد خطا در 

00H: No error 
01H: RAM parity error 
02H: GDT defective at function call 
03H: Protected mode could not be properly initialized 

... 

اما، .  يا منع شوند2ها بايد ناتوان ي وقفه شده است، همه در حالتي كه پردازنده در حالت محافظت: BIOS طريق  ازXMمعايب دسترسي به 
ها براي  شده هستيم، تايمر يا صفحه كليد وقفه بدهند، و از اينرو درست مديريت نخواهند شد، زيرا روالهاي مديريت وقفه ممكن است در شرايطي كه در حالت محافظت

 دستيابي داشته باشد، سرعت XM به 87Hاي مرتباً از طريق تابع  شود و اگر برنامه به خصوص در مورد تايمر، اين مشكل آشكارا مالحظه مي. قعي هستندحالت وا
  .شود ، بهنگام نمي08Hي  ي روال سرويس وقفه چون، شمارشگر ساعت بوسيله. شود ساعت سيستم كم مي

، نظير cacheهاي  اما برخي برنامه. ها مشترك باشد تواند بين تمامي برنامه  ميXM در تئوري زيرا.  استXM در 3تداخلمشكل ديگر، 
SmartDrvهاي كمكي ممكن است بخواهند از  ، يا برنامهXMصورت مقيم در  هايي كه به اي اصلي و برنامه شود كه برنامه اين مسأله باعث مي.  استفاده كنند

ي نبود كنترل يا مديريت است، و از اينرو نيازمند يك  اين مشكل نتيجه. گر را بازنويسي نموده و در كار يكديگر تداخل نمايندي همدي كنند، حافظه حافظه عمل مي
وسط گرداند و ميزان اشغال شده ت ي آزاد برمي عنوان حافظه  را بهXMها، كل  ي برنامه  به همه88Hاين در حالي است كه .  در سيستم هستيمXMي مديريت  برنامه

  .كند يافته را فراهم مي ي بسط  است، كه مديريت حافظهXMS، نظير XMهاي  حل اين مشكل، استفاده از گرداننده راه. گيرد ها را در نظر نمي ساير برنامه

_________________________________________________________________________________ 
١ high priority 
٢ disable 
٣ conflict 

 DUMMY       +00H 
 
  GDT          +08H 
 
  START         +10H 
 
  DEST.          +18H 
 
  BIOS CS      +20H 
 
  STACK        +28H

 +0H Segment length 
 
+2H Bits 0-15 of segment address 
 
+4H Bits 16-23 of segment address 
 
+5H Access code 
 
+6H Reserved (always 0) 
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  (HMA)ي باالي حافظه    ناحيه12-5
HMA يك قطعه از ،XMشده و در حالت واقعي و تحت   است كه بدون انتقال به حالت محافظتDOSاين كشف مهمي بود كه .  قابل دسترسي است

  :گيرد هاي مبدأ و قطعه در حالت واقعي نشأت مي ي تشكيل نشاني فيزيكي از نشاني از نحوه ،HMAوجود .  قابل حصول شدDOS 5.0ي  همزمان با ارائه
Physical Address (20 bits) = Segment Address * 16 + Offset Address 

example:   0040H:0020H   ⇒  0040H * 10H + 0020H = 00420H 

   and         0000H:0420H  ⇒  0000H * 10H + 0420H = 00420H 

 به يك Seg:Ofsيعني بيش از يك نشاني با روش .  داشته باشند1هاي متفاوت با هم همپوشاني شود كه نشاني ها باعث مي پس روش تبديل نشاني
  . كند نشاني فيزيكي اشاره مي

  : است، عبارت استROM-BIOS، كه مربوط به 1MBهاي  ني شروع آخرين قطعه در فضاي نشانينشا
F0000H * 10H + 0000H = F0000H 

 :و نشاني خاتمه آن
F0000H * 10H + FFFFH = FFFFFH 

  :كه اين معادل است با
FFFFH * 10H + 000FH = FFFFFH 

، يك نشاني فيزيكي بدست خواهد آمد كه به 2 از آن قرار دهيم، به شرط عدم سرريزي نشاني، مقداري بزرگتر0000FHحال اگر در اين فرمول به جاي 
  :براي مثال. كند  اشاره مي1MBفضاي باالي 

FFFFH * 10H + 0010H = 100000H 
 FFFFH نشاني مبدأ  است كه تاHMAدهد، و اين همان نشاني شروع   را نشان مي1MBبيتي است كه به اولين بايت خارج از فضاي 21يك نشاني 

  :يابد، كه نشاني فيزيكي آن عبارت است از ادامه مي
FFFFH * 10H + FFFFH = 1FFFEFH 

  HMAگيري  ي شكل نحوه: 3-12شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ممكن XMآيد و دسترسي به  بيتي بدست مي21 يا بيشتر باشد، يك نشاني فيزيكي 0010H و نشاني مبدأ FFFFHبه اين ترتيب اگر نشاني قطعه 
بيتي 20 اين امر ميسر نيست، چون نشانيهاي فيزيكي 8088 يا 8086هاي   و داراي پردازندهPC/XTدر . بيتي قابل توليد باشد21مشروط به اينكه نشاني . شود مي

اي باشد  گونه ، اگر مقادير مبدأ و قطعه به80286ز در حالت واقعي  و ني8088 يا 8086در .  بيتي هستند24، نشانيهاي فيزيكي 80286ي   با پردازندهATاما، در . هستند
، معادل FFFFH:0010Hام درنظر گرفته نشده و مثالً 21افتد و بيت   بيت باشد، اصطالحاً يك سرريزي نشاني اتفاق مي20كه نشاني فيزيكي حاصله بيش از 

0000H:0000H درنظر گرفته شده و به ابتداي RAMود اشاره خواهد نم .  

_________________________________________________________________________________ 
١ overlap 
٢ address overflow 

 
 
  

HMA  

ROM-BIOS  
  
  
  

Conventional 
Memory  

FFFF:000F 
or 

F000:FFFF 

Extended 
Memory 

Addressable  
in real-mode 
and under 
DOS 

FFFF:FFFF
FFFF:0010
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براي جلوگيري از سرريزي نشاني، بايد خط .  هستندA0-A23، داراي اسامي 80286 و در A0-A19 خطوط نشاني داراي اسامي 8088/8086در 
دسترسي به به اين ترتيب براي . آيد اين خط در ابتداي روشن شدن سيستم، غيرفعال است، و با فعال شدن آن، مشكل فوق پيش نمي.  فعال شودA20ام نشاني يا 21

HMAمراحل زير بايد طي شود ،:  
  :HMAمراحل دسترسي به 

 وجود A20چون خط نشاني . پذير است  به باال باشد، امكان80286 وجود دارد يا نه؟ اگر پردازنده، HMAبررسي شود كه امكان دسترسي به  •
  .دارد

  . وجود داردHMA باشد، آنگاه امكان دسترسي به 64Kاگر بيش از .  مشخص شودXM فراخواني شود تا مقدار 15Hي   وقفه88Hتابع  •
 ,DOS=HIGH به باال، دستور DOS 5.0در (!).  نشاني فعال شودA20 شود، تا خط 1كليد بايد   درگاه خروجي كنترلر صفحه1بيت  •

UMB در CONFIG.SYSكند  همين كار را مي.  
توان  براي اين منظور مي.  وجود دارد و از آن استفاده شودHMAت، يعني  فعال است يا نه؟ اگر فعال اسA20ها بررسي شود كه  بايد در برنامه •

اگر يكسان بودند، به معني . كنيم  بايت را مقايسه مي256مثالً .  مقايسه كرد0000:0000H را با FFFF:0000Hهاي حافظه از  مقدار خانه
  .مكن است درست كار نكند است و با احتمال خيلي كمي م1البته اين يك حقه.  استHMAعدم دسترسي به 

  . كافي استTSRهاي كوچك   است، ولي اين ميزان براي برنامه(bytes 65520) است64K، اندكي كمتر از HMAي  اندازه

  يافته ي بسط  براي دسترسي به حافظهXMS  استاندارد 12-6
  :كند  انواع دسترسي زير را فراهم مياين استاندارد. كند  را فراهم ميXMاين واسط امكان دسترسي اشتراكي چند برنامه به 

  )HMA) 1024K-1088Kدسترسي به  •
  .شوند  شروع مي1088K كه پس از EMB (Extended Memory Block)چهار  •
• UMB (Upper Memory Block) مشابه ،EMS 640 در فضاي بينK 1024 تاK امكان دسترسي به XMشود  فراهم مي.  

HIMEM.SYSهاي   ، كه جزو گردانندهDOS ي  است، معروفترين گردانندهXMS است و در CONFIG.SYSبه همراه . شود  نصب مي
  .كند  قابل دسترسي ميUMB را در قالب XM را پشتيباني نموده و LIMشود كه استاندارد   نيز نصب ميEMM386.EXEي  ، برنامهXMSگرداننده 

  : بايد فراخواني شود2FHي   نصب است يا نه؟ براي اين منظور وقفهXMSي   بايد بررسي شود كه گردانندهXMS از طريق XMقبل از دسترسي به 
AX = 4300H 

INT 2FH 

  . باشد، گرداننده نصب شده است و گرنه، نصب نشده استAL = 80Hآنگاه اگر 
  :XMSتوابع 

Function  Task 

00H  Determine XMS driver version 
01H  Allocate High Memory Area (HMA) 
02H  Free High Memory Area (HMA) 
03H  Globally enable address line A20 
04H  Globally disable address line A20 
05H  Locally enable address line A20 
06H  Locally disable address line A20 
07H  Query status of address line A20 
08H  Query free extended memory 
09H  Allocate Extended Memory Block (EMB) 
0AH  Free allocated Extended Memory Block (EMB) 
0BH  Move Extended Memory Block (EMB) 
0CH  Lock Extended Memory Block (EMB) 
0DH  Unlock Extended Memory Block (EMB) 
0EH  Get EMB handle information 
0FH  Resize Extended Memory Block (EMB) 
10H  Allocate Upper Memory Block (UMB) 
11H  Free allocated Upper Memory Block (UMB) 

_________________________________________________________________________________ 
١ trick  
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  :شوند توابع به چند دسته تقسيم مي
  )03H-08H و 00Hشامل توابع (ي آزاد  و ميزان حافظهA20 براي بررسي وضعيت گرداننده، خط :توابع اوليه) 1
  . براي آزادسازي آن است02H و HMAبراي تخصيص  01Hشامل توابع : HMAتوابع ) 2
  . هستندEMB است و براي تخصيص و آزادسازي و مديريت 09H-0FHشامل توابع : EMBتوابع ) 3
 . براي آزادسازي آن است11H و UMB براي تخصيص 10Hشامل تابع : UMBتوابع ) 4

 AXبا فراخواني تابع .  در دست باشدXMS Driverبراي اين منظور بايد نشاني .  و نه فراخواني وقفه، قابل فراخواني هستندFar Callاين توابع با 
= 4310H2ي   وقفهFH نشاني قطعه در ثباتهاي ،ES:BXي آنها كه در جدول فوق ذكر شده،  ي فوق آنگاه با قرار دادن شماره گانه18توابع . شود  برگردانده مي

 .  قابل فراخواني هستندAHدر ثبات 

 

 
  



   

  
  

  داسساختار داخلي : 16فصل 
(Internal Structure of DOS) 

  

    اجزاء داس16-1
  :ي اصلي است داس داراي سه مؤلفه

• DOS-BIOS: در يك فايل سيستم ذخيره شده و داراي يكي از اسامي IBMBIO.COM)  درPC-DOS ( ياIO.SYS)  درMS-

DOS (اين فايل 1ي مشخصه. است Hidden و Sys است و با فرمان Dirهاي  اين فايل شامل گرداننده. شود ر فهرست فايلها ظاهر نمي د
  : زير است2وسيله

 CON:  Keyboard and display 
 PRN:  Printer 
 AUX:  Serial interface 
 CLOCK: Clock 
 Disk drives and/or hard disks which have the drive specifiers A:, B:, and C:  

خود اين . يابد، كه در اين ماجول از داس قرار دارد ي وسيله دسترسي مي د فوق ارتباط برقرار كند، به يك گردانندهاگر داس بخواهد با يكي از موار 
  . استPCافزار  كند و بخشي از سيستم عامل است كه بيش از همه وابسته به سخت  استفاده ميROM-BIOSماجول هم از روالهاي 

 Sys و Hiddenي   قرار دارد و عموماً داراي مشخصهMSDOS.SYS يا IBMDOS.COMي داس در فايل  هسته :3ي داس هسته •
 APIاين ماجول شامل توابع . شود خروجي كاراكتر، و موارد ديگر مي-، ورودي)مديريت فايل(اين ماجول، شامل روالهاي دسترسي به فايل . است

 براي DOS-BIOSي موجود در  هاي وسيله فزار بوده و از گردانندها اين توابع مستقل از سخت. شوند  فراخواني مي21Hي  داس است كه با وقفه
 در هنگام بوت شدن داس، تعويض شده و توابع آن قابل 21Hي  وقفه. كنند كليد، صفحه نمايش، و ديسك استفاده مي دسترسي به صفحه

شوند و انتقال پارامترها با استفاده از  زاري فراخواني مياف ي نرم  بوده و با وقفهBIOSروش فراخواني اين توابع مشابه توابع . شوند فراخواني مي
  . گيرد ثباتها صورت مي

 نبوده و عالمت Sys و Hidden وجود دارد كه COMMAND.COMبرخالف دو ماجول قبلي، اين بخش در فايل : 4پردازشگر فرمان •
كنند كه  برخي گمان مي. كند افت نموده و اجرا مي را بر روي صفحه نمايش نشان داده و فرامين كاربر را دري<C يا <A، يعني 5داس

COMMAND.COMي اجرايي بوده و تحت كنترل داس اجرا  ، سيستم عامل است، در حاليكه اينگونه نيست و اين فايل فقط يك برنامه
  :اين برنامه شامل سه قسمت زير است. شود مي

  . دهد اس، مقدار اوليه ميهنگام بوت شدن داس به متغيرهاي د: 6بخش مقداردهي اوليه) الف
، نمايش عالمت داس و دريافت )Ctrl+Break يا Ctrl+Cزدن كليدهاي (8شامل روالهاي مديريت خطاهاي بحراني: 7بخش مقيم در حافظه) ب

، و باركردن مجدد بخش هايي كه اسامي آنها توسط كاربر وارد شده و باركردن آنها در حافظه و اجراي آنها فرامين و پردازش آنها، فراخواني برنامه
 9اي براي تشخيص اين امر، از مجموع مقابله. ها بازنويسي شده باشد ي بخش گذرا توسط ساير برنامه ي مورد استفاده گذرا، در صورتي كه حافظه

  . شود استفاده مي
نظير  (12خارجي، فرمانهاي ...) و RENAME ،COPY ،DIRنظير ( داس 11ي اجراي فرمانهاي داخلي  وظيفه:10بخش گذرا) ج

FORMAT ،XCOPY ي  طور كلي هر برنامه و به...  و.COM يا .EXE(13اي ، و فايلهاي دسته)  يك فايل متني با پسوند.BAT كه 
شود اين  دليل اينكه به اين بخش گذرا گفته مي).  استAUTOEXEC.BATشامل يك سري از فرمانهاي داس است، كه يك نمونه آن، 

_________________________________________________________________________________ 
١ attribute 
٢ device drivers 
٣ DOS kernel 
٤ command processor 
٥ DOS prompt 
٦ initialization part 
٧ resident part 
٨ critical error handler 
٩ checksum 
١٠ transient part 
١١ internal commands 
١٢ external commands 
١٣ Batch files 



  ساختار داخلي داس: 16فصل 
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ها توسط داس به آنها تخصيص داده شده و با اصطالح رزرو  ي اين بخش در آن قرار دارد، در صورت نياز ساير برنامه امهاي كه برن است كه حافظه
ي اين بخش  شود كه حافظه اي بررسي مي ها و در زمان برگشت به پردازشگر فرمان، با مجموع مقابله ي اجراي برنامه از اينرو پس از خاتمه. شود نمي

همانظوري كه گفته شد، اين بررسي و باركردن مجدد، توسط بخش مقيم . شود ست يا نه و در صورت نياز دوباره از ديسك بار ميبازنويسي شده ا
  .شود درحافظه، انجام مي

   داس1اندازي   راه16-2
شود،   مي روشنPCوقتي .  استCommand Processor و DOS-BIOS ،DOS kernelاندازي شامل فراخواني سه ماجول  فرآيند راه

. كند دهد و سپس شروع به باركردن سيستم عامل مي  را انجام ميPOST2اين برنامه كارهاي . شود  وجود دارد، اجرا ميROM-BIOSاندازي كه در  ي راه برنامه
اگر . گردد  آن به دنبال سيستم عامل ميBoot Sectorي ديسكت وجود دارد يا نه و آيا در آن ديسكتي هست يا نه؟ اگر باشد، در  شود كه گرداننده ابتدا بررسي مي

 ديسكت يا Boot Sectorاگر . كند  آنرا بار نموده و اجرا ميBoot Sector را يافته و 3گردد و قسمت فعال ديسكت در گرداننده نباشد، به دنبال ديسك سخت مي
  . شود  ميقسمت فعال ديسك سخت، اجرايي نباشد، پيغام تعويض ديسكت يا قرار دادن ديسكت داده

 وجود دارند يا نه، اگر باشند در آخرين مكان حافظه MSDOS.SYS و IO.SYSكند كه فايلهاي   چك ميBoot Sectorي موجود در  برنامه
 بار IO.SYS را كه با DOS-BIOSي موجود در  هاي وسيله  را تعويض نموده و گرداننده21Hي  ، وقفهMSDOS.SYS. شوند بارگذاري شده و اجرا مي

كند، تا  گردد و در صورت وجود، فرمانهاي موجود در آن را اجرا مي  ميCONFIG.SYS، به دنبال فايل Boot Diskسپس در . كند اند را مقدار دهي اوليه مي دهش
 را بار COMMAND.COMاتمه در خ. كند خروجي را مقدار دهي اوليه مي-هاي معرفي شده در آن را به داس اضافه نمايد و نيز بافرها و لوازم ورودي گرداننده

  .كند نموده و كنترل را به آن منتقل مي

_________________________________________________________________________________ 
١ booting 
٢ Power On Self Test 
٣ active partition 



   

  
  

  EXE و COMهاي  برنامه: 17فصل 
(COM and EXE Programs) 

  

    مقدمه 17-1
  آنها در مجموع حداكثرSS و CS ،DSي كوچك بوده و    ا  داراي اندازهCOMهاي  برنامه. EXE و COM: دو نوع فايل اجرايي در داس وجود دارد

64Kاغلب كامپايلرهاي پاسكال و .  استC فقط فايل ،EXEكنند، ولي برخي كامپايلرهاي   توليد ميCهاي داراي مدل   براي برنامهTINYتوانند   ميCOM هم 
  . را دارندCOMي   يا توليد برنامهCOM به EXEي   بورلند نيز توانايي تبديل برنامهTLINK داس و EXE2BINي  برنامه. توليد كنند

  EXE و COMهاي    تفاوت برنامه17-2
توانند   نميCOMهاي   برنامهDOSدر .  بود64K بسيار كم و حدود PC مطرح شدند، كه حافظه CP/M از زمان سيستم عامل COMهاي  برنامه

 فقط يك قطعه COMهاي  برنامه.  باشند جا شود، داشته(640K)ي متعارف  اي كه در حافظه توانند هر اندازه  ميEXEهاي  اما برنامه.  باشند64Kبيشتر از 
  .  هستندSS و CS ،DS داراي قطعات مجزاي EXEهاي  هستند، اما برنامه

PSP (Program Segment Prefix) : كند كه  داس براي اجراي برنامه، بدون درنظر گرفتن نوع آن، يك ساختار در حافظه ايجاد ميPSP 
 بايت است و 256شود،   ناميده ميPSPاين ساختار كه . شود كند و كد برنامه بالفاصله پس از آن در حافظه بار مي  ايجاد ميشود و آنرا قبل از شروع برنامه ناميده مي

  .شود  بيشتر صحبت ميPSPي اين فصل در مورد  در ادامه. گيرد مطابق شكل زير، قبل از برنامه در حافظه قرار مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PSP (256 bytes) 
 
 
  
 
 

Code, 
Data, and 

Stack ≤ 64K 

EXE Program COM Program 

CS:IP 

SS:SP 

SS:SP 

SS:0000 
DS:0000 
ES:0000 
CS:0000  

SS:FFFF 
DS:FFFF 
ES:FFFF 
CS:FFFF  

PSP (256 bytes) 
 
 
 

Code 
 
 
 
 

Data 
 
 
 
 

Stack 
 

CS:IP 

SS:0000 

DS:0000 
ES:0000 

DS:0000
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  COMهاي    برنامه17-3
ي   توليد شده بوسيله2هاي نسبي پردازش ندارند، تا نشاني از اينرو، نياز به پيش. شوند  در ديسك ذخيره مي1عنوان يك تصوير حافظه ها به اين برنامه

دليل افزايش حافظه و سرعت  اما امروزه به. شوند حافظه بارميتر در  از اينرو، سريع. هاي واقعي اصالح شوند كامپايلر يا اسمبلر براساس مكان بارشده در حافظه، به نشاني
شود تا  ها استفاده مي هاي وسيله، از اين نوع برنامه  چندان اهميت ندارد و فقط براي كاربردهاي خاص، مثالً نوشتن گردانندهCOMهاي  كامپيوترها، اين مزاياي برنامه

  .حجم كمي از حافظه را اشغال نموده و سريع باشند
اين .  استفاده نمودCOMي   به برنامهEXEهاي  توان براي تبديل برنامه  جزو فرامين خارجي داس است كه از آن ميEXE2BINنام  اي به برنامه

 و MASMبا هاي اسمبل شده  برنامه.  قرار گيرد64K آنقدر كوچك باشد كه در EXEي  پذير است يا نه؟ يعني كد برنامه كند كه اين امر امكان برنامه چك مي
  استفاده شود، با TASMاما اگر از اسمبلر .  استفاده نمودEXE2BINتوان از   ميCOM خواهند بود، كه براي تبديل آنها به LINK ،EXEمتصل شده با 

TLINKي  توان مستقيماً برنامه  ميCOMتوليد كرد .  
پس اولين دستورالعمل پس . شود ، در حافظه بار مي100Hي مبدأ  و نشانPSP بالفاصله پس از COM، محتواي فايل COMي  براي اجراي برنامه

  . باشدjmpبايد با يك دستورالعمل اجرايي شروع شوند، حتي اگر اين دستورالعمل، يك   حتماCOMًي از اينرو، برنامه. شود  اجرا مي100Hاز 

  EXEهاي    برنامه17-4
 پيچيده هستند، زيرا عالوه بر EXEاما، فايلهاي . ها است ي اين برنامه ن اندازه، محدود نبودCOM نسبت به EXEهاي  يك مزيت عمده برنامه

ها داراي قطعات مجزاي كد، داده و پشته هستند و پس از بارشدن از  اين برنامه.  نگهداري شودEXEكدهاي اجرايي برنامه، اطالعات ديگري هم بايد در فايلهاي 
 همانند يك تصوير حافظه هستند و هميشه بايد در يك مكان ثابت در COMهاي  برنامه. ا براي اجرا آماده شوند پردازش شوند تEXECديسك بايد توسط تابع 

ي  به اين دليل در يك برنامه. توانند قرار گرفته و اجرا شوند  باشد، مي16 در هر مكان حافظه كه مضربي از EXEهاي  اما برنامه. حافظه قرار گيرند و اجرا شوند
EXE از دستورات  بايدFARكه، برنامه هر بار در مكان متفاوتي بار  از آنجايي. ي اصلي و روالها در قطعات متفاوت قرار گيرند چون ممكن است برنامه.  استفاده شود

ه از طريق آن بتوان نشاني قطعات در  اطالعاتي وجود داشته باشد كEXEبنابر اين، بايد در ابتداي فايل . شود، نشاني قطعات در اجراها مختلف، متفاوت خواهد بود مي
شود و مورد   وجود دارد كه اطالعات مهمي توسط كامپايلر يا اسمبلر در آن ذخيره مي3سرآيندي، EXEبه اين دليل در ابتداي فايل .  را تصحيح نمودEXEفايل 

  .ي بعد است  مطابق جدول صفحهEXEيند فايل قالب سرآ. گيرد قرار مي) 4BHي   با شمارهEXECكه همان تابع (ي داس ي باركننده استفاده
 

Address Contents Type 
00H EXE program identifier (5A4DH or “MZ”) 1 word 
02H File length MOD 512 1 word 
04H File length DIV 512 1 word 
06H Number of segment addresses for passing  1 word 
08H Header size in paragraph 1 word 
0AH Minimum number of paragraphs needed 1 word 
0CH Maximum number of paragraphs needed 1 word 
0EH Stack segment displacement 1 word 
10H SP register contents when program starts 1 word 
12H Checksum based on EXE file header 1 word 
14H IP register contents when program starts 1 word 
16H Start of code segment in EXE file 1 word 
18H Relocation table address in EXE file 1 word 
1AH Overlay number 1 word 
1CH Buffer memory ?? 
??H Address of passing segment addresses (relocation table) ?? 
??H Program code, data and stack segment ?? 

 EXEي مورد نياز برنامه را از سرآيند فايل  شود، ميزان حافظه ي آن صحبت مي  كه در فصلهاي بعدي در بارهEXECي داس، يا همان تابع  باركننده
 بايد تصحيح شوند، را EXEاي كه در فايل   نشانيهاي قطعهجدول است كه”relocation table“ . است)  بايت16(اين ميزان براساس پاراگراف. آورد بدست مي

  . كند مشخص مي

_________________________________________________________________________________ 
١ memory image 
٢ relative addresses 
٣ header 
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17-5  PSP (Program Segment Prefix)  
PSP از يادگارهاي سيستم عامل CP/M گيرد و حاوي اطالعات   بايتي است كه قبل از كد برنامه در حافظه قرار مي256 در داس است و يك ساختار

هايي كه  اين پارامترها در برنامه. گيرد نويسان قرار مي ي برنامه  همچنين شامل اطالعاتي، نظير پارامترهاي برنامه است كه مورد استفاده.مديريت برنامه توسط داس است
 PSPنويس از  د توسط برنامههاي اسمبلي باي شوند، اما در برنامه شوند، توسط كامپايلر خوانده شده و در متغيرهاي سراسري قرار داده مي با زبانهاي سطح باال نوشته مي

دهد، كه اغلب فيلدهاي آن بالاستفاده هستند و مهمترين فيلدها، دو فيلد آخر هستند كه اطالعات مربوط به خط    را نشان ميPSPجدول زير ساختار . خوانده شوند
  . فرمان برنامه يا همان پارامترها هستند

Address Contents Type 
00H Interrupt 20H call 2 bytes 
02H Segment address of memory allocated for program 1 word 
04H Reserved 1 byte 
05H Interrupt 21H call 5 bytes 
0AH Copy of interrupt vector 23H 2 words 
0EH Copy of interrupt vector 23H 2 words 
12H Copy of interrupt vector 23H 2 words 
16H Reserved 22 bytes 
2CH Segment address of environment block 1 word 
2EH Reserved 46 bytes 
5CH FCB 1 16 bytes 
6CH FCB 2 16 bytes 
80H Number of characters in command line 1 byte 
81H Command line (CR-LF) 127 bytes

  



   

  
  

  خروجي كاراكتر از طريق داس-ورودي: 18فصل 
(Character Input and Output from DOS) 

  
  
  

    مقدمه18-1
اين توابع به دو دسته تقسيم . سازند توابع ورودي خروجي داس، امكان دسترسي به صفحه كليد، صفحه نمايش، چاپگر و واسط سريال را ميسر مي

  :شوند مي
  CP/Mتوابع مشابه سيستم عامل ) 1
  Unixتوابع مشابه سيستم عامل ) 2

  . كنند ي وسيله استفاده مي ي عددي است، به عنوان مشخصه  كه يك شماره1يونيكسي، از يك دستهتوابع 
  .كنيم در ادامه در مورد هر دو گروه توابع صحبت مي

  

  2  توابع دسته18-2
اگر نام دسته، يكي از لوازم استاندارد و . كند نوع يا نام دسته، وسيله را تعيين مي.  قابل استفاده هستند3اين توابع هم با فايل و هم با وسايل كاراكتري

صورت، بايد دسته، مربوط به يك فايل باشد كه بايد قبالً منسوب به يك فايل  شود، و در غير اين خروجي روي آن وسيله انجام مي-ي زير باشد، ورودي شناخته شده
  .فيزيكي شده و باز شده باشد

CON:   Keyboard and display 
PRN:   Printer 
AUX:   Serial interface 
NUL:   Imaginary  device (nothing happens on access) 

  .  از قبل وجود دارند و شناخته شده هستند4 تا 0هاي   دسته براي موارد فوق با شماره5شود،  وقتي يك برنامه شروع مي
Handle  Purpose 
0  Standard input (CON/ keyboard) 
1  Standard output (CON/ display) 
2  Standard output for error messages (CON) 
3  Standard serial interface (AUX) 
4  Standard printer (PRN) 

_________________________________________________________________________________ 
١ handle 
٢ handle functions 
٣ character devices 
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  :ها توابع دسترسي به وسيله

1. Function 40H of INT 21H: (Send/write data) ارسال داده به وسيله 

 AH = 40H 
 BH = handle  
 CX = number of characters 
 DS:DX = offset and segment of data 

2. Function 3FH of INT 21H: (Receive/read data) دريافت داده از وسيله  

 AH = 3FH 
 BH = handle  
 CX = number of characters 
 DS:DX = offset and segment of data 

3. Function 3DH of INT 21H: (Open) بازكردن وسيله 

 AH = 3DH 
 AL = 0: read  1: write        2: read/write 
 DS:DX = address of device name  (nul-terminated) string 

4. Function 3EH of INT 21H: (Close) بستن وسيله 

 AH = 3EH 
 BX = handle  
 

  CP/M  توابع 18-3
نمايش، صفحه كليد، چاپگر، و واسط سريال توابع  سته ندارند و براي صفحه هستند و نيازي به دCP/Mتوابع سنتي داس بوده و مشابه سيستم عامل 

  :مجزايي وجود دارند
صورتهاي مختلف با انتظار، بدون انتظار و غيره، قابل   براي خواندن كاراكتر از صفحه كليد به08H، و 01H ،06H ،07Hتوابع : صفحه كليد •

 0AHكند و با تابع  ، بافر صفحه كليد را خالي مي0CHتابع . گرداند فر صفحه كليد را برمي، تعداد كاراكترها در با0BHتابع . استفاده هستند
  .توان يك رشته را از ورودي خواند مي

  . براي نمايش رشته در خروجي استاندارد قابل استفاده هستند09H، براي نمايش كاراكتر و تابع 02H تابع :صفحه نمايش •

  .اكتر در چاپگر، يا همان واسط موازي قابل استفاده است براي چاپ يك كار05H تابع :چاپگر •

  .  براي ارسال داده به واسط سريال قابل استفاده هستند04H براي دريافت داده و تابع 03Hتابع : واسط سريال •
  



   

  
  

  مديريت فايل در داس: 19فصل 
(File Management in DOS) 

  

    مقدمه19-1
كنند و از اينرو،  سازي سطح باال، اغلب توابع خاصي را براي مديريت فايل فراهم مي از طرفي، زبانهاي برنامه. ستداس داراي توابعي براي مديريت فايل ا

  . نويسند، كماكان به توابع داس نياز خواهند داشت اما، كساني كه با زبان اسمبلي برنامه مي. شوند نياز مي نويسان از توابع داس بي برنامه
، 21Hي   توابعي براي ايجاد، حذف، بازكردن، بستن، خواندن و نوشتن در فايل فراهم شود، كه سيستم عامل داس، جزو توابع وقفهبراي مديريت فايل بايد

ابع تو (Unixو سازگار با ) FCBتوابع  (CP/Mخروجي كاراكتر، براي مديريت فايلها هم دو دسته توابع سازگار با -همانند ورودي. اين توابع را فراهم نموده است
  .پردازيم در داس وجود دارد، كه در ادامه به آنها مي) 1دسته

  FCB  توابع 19-2
اطالعات مورد نياز در مورد فايل در زمان پردازش آن در ساختار .  هستندFCB2 هستند و مبتني بر ساختار CP/Mاين توابع سازگار با سيستم عامل 

FCBي  نويس بايد ساختمان داده رنامهكند و ب  قرار دارند كه داس از آنها استفاده ميFCBرا  در برنامه داشته باشد  .FCBمراتبي براي فايلها   يك ساختار سلسله
 در برنامه، باعث دسترسي آسان و سريع به اطالعات فايل، نظير FCBاما، وجود . توان به فايلهاي فهرست جاري دسترسي پيدا نمود نيست و لذا با اين روش فقط مي

  : بايت بوده و حاوي اقالم اطالعاتي زير استFCB ،37ساختمان داده . شود ، و اندازه و غيره ميتاريخ، زمان
Address  Contents   Size 
+00H  Device name(0: A, 1:B ...)  1 byte 
+01H  File name    8 bytes 
+09H  File mode (extention)  3 bytes 
+0CH  Current block number  1 word 
+0EH  Data record size   1 word 
+10H  File size    2 words 
+14H  Modification date  1 word 
+16H  Modification time  1 word 
+18H  Reserved   1 word 
+20H  Current data record number 1 byte 
+21H  Data record no. for random access 2 words 
 

 قرار داده DS:SI را به يك فايل كه نام آن در FCBشود، تا  شود، ارسال مي  كه در ادامه ذكر مي29H به تابع ES:DI در زوج ثبات FCBنشاني 
  .كند شود، مرتبط مي مي

  : عبارتند ازFCB اما توابع 
Function Purpose 
0FH:  Open file 
10H:  Close file 
13H:  Delete file 
14H:  Sequential read 
15H:  Sequential write 
16H:  Create file 
17H:  Rename file  
1AH:  Set DTA* address 
21H:  Random read (of record) 
22H:  Random write (of record) 
23H:  Determine file size 
24H:  Set record number for random access 

_________________________________________________________________________________ 
١ handle function 
٢ File Control Block 
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27H:  Random read 
28H:  Random write 
29H:  Enter file name into FCB 

فرض، استفاده   پيشDTA مشخص شود، تا به جاي DTA1 بايت، بايد يك بافر براي ركورد به عنوان 128 براي فايلهاي داراي ركورد بزرگتر از *
 . شود

    توابع دسته19-3
به ازاي هر فايل در موقع بازكردن . د هم وجود دارUnix به بعد، اين مفهوم معرفي شد و همان مفهومي است كه در سيستم عامل 2.0در داس نگارش 

توان به فايلهاي  يعني مي.  را نداردFCBگيرد و مشكل توابع  شود كه براي ارجاعات بعدي مورد استفاده قرار مي برگردانده مي) ي عددي يك شماره(آن  يك دسته
  . شود يمراتبي فايلها نيز پشتيباني م موجود در فهرستها دسترسي پيدا نمود و ساختار سلسله
ازاي هر فايل پس از بازكردن آن در بافرهاي داخلي  سيستم عامل، اطالعاتي را به.  در برنامه نيستFCBي  اين روش نيازمند نگهداري ساختمان داده

 مشخص نمود، كه FILESمتغير  با CONFIG.SYSتوان در  تعداد فايلهاي باز را مي. به اين دليل در بازكردن فايلها محدوديت وجود دارد. كند خود نگهداري مي
  : باشد255تواند  حداكثر مي

FILES=n 

  :كنند خروجي استاندارد و هم با فايلها كار مي-اي كه در بخش قبل معرفي شد، هم با لوازم ورودي توابع دسته
Function Purpose 
3CH:  Create file 
3DH:  Open file 
3EH:  Close file 
42H:  Move file pointer/determine file size  
43H:  Read/write file attribute 
56H:  Rename file 
57H/00H: Read write modification and date/time of file 
57H/01H: Read write modification and date/time of file 
5AH:  Create temporary file  
5BH:  Create new file 
5CH/00H: Release protected file range 
5CH:  Extended open function 

_________________________________________________________________________________ 
١ Disk Transfer Area 



   

  
  

  دسترسي به فهرست داس: 20فصل 
(Accessing DOS Directory) 

  

    مقدمه20-1
 معرفي شد و به اين DOS 2.0مراتبي فايلها و فهرست، در  ساختار سلسله.   هستند2 و جستجوي فايلها1تعدادي از توابع داس براي كاركردن با فهرست

  : را ايجاد كرد3صورت منطقي تقسيم نمود و ساختار درخت فهرست ديسك را به فهرستهايي بهتوان  وسيله مي
  
  
  
  
 

  

  :لذا توابع زير مورد نياز است. كند صورت پويا تغيير مي  به4در درخت فهرست، تعداد زيرفهرستها

  21Hي   وقفه39Hتابع :   در محيط فرمان داسMD، معادل فرمان 5اضافه كردن ورودي) 1
  21Hي   وقفه3AHتابع :    در محيط فرمان داسRDحذف كردن ورودي، معادل فرمان ) 2
  21Hي   وقفه3BHتابع :    در محيط فرمان داسCDتغيير فهرست جاري، معادل فرمان ) 3
  21Hي   وقفه0EHتابع :  در محيط فرمان داس:C يا :Aفرض، معادل  تغيير ديسك درايو پيش) 4

 ورودي فهرست نگهداري 15شود و در هر بخش، اطالعات   به فهرست ريشه تخصيص داده مي32 تا 19فرمت كردن هر ديسكت، بخشهاي در موقع 
در مورد ديسك سخت هم به صورتي مشابه است و در هر حال در مورد تعداد .  فايل نگهداري نمود210توان حداكثر  به اين ترتيب بر روي فهرست ريشه مي. شود مي
در هر ورودي فهرست، ). توان براي ديدن اطالعات فهرستها استفاده نمود  ميNorton DiskEditي  از برنامه(يلها در فهرست ريشه محدوديت وجود دارد فا

  :اطالعاتي نظير موارد زير در مورد فايلها وجود دارد
Name(8 char)   Ext(3 char)   Attribute(1 byte)    Date   Time ... First Cluster of File in FAT 

ولي در مورد زيرفهرستها، . شود شود، و همان ساختار فوق براي فايلها در آن نيز رعايت مي به ازاي هر زيرفهرست، يك فايل بر روي ديسك نگهداري مي
  . محدوديتي در مورد تعداد فايلها در آن نداريم

  : مشخص شودDLدرايو موردنظر بايد در ثبات . گرداند هرست جاري را برمي ف6 براي يافتن دايركتوري جاري است و مسير كامل47Hتابع 
DL=0 : Current directory 
DL=1 : A: 
DL=2 : B: 
DL=3 : C: 
... 

    جستجوي فايلها20-2
  :دو دسته تابع براي جستجوي فايلها وجود دارد

_________________________________________________________________________________ 
١ directory 
٢ file search 
٣ directory tree 
٤ subdirectory 
٥ entry 
٦ full path 

root directory 
\  

COMPILERS 

BPascal BorlandC  

AUTOEXEC.BAT  COMMAND.COM  ....  
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  (FindNext) براي يافتن بعدي12H و تابع (FindFirst) براي يافتن نخستين فايل11Hتابع  : FCBتوابع ) 1
  (FindNext) براي يافتن بعدي4FH و تابع (FindFirst) براي يافتن نخستين فايل4EHتابع : توابع دسته) 2

عنوان مشخصه  به ازي هر فايل در ورودي فهرست، يك بايت به. شود انجام مي(TXT.*)  2 آن و نيز يك الگو1جستجو براي فايلها براساس مشخصه
  :صورت زير است ي فايلها به انواع مشخصه. گيرد د كه در جستجو مورد مقايسه قرار ميوجود دار

Bit  Attribute Meaning if  set 

0 Read-Only File is Read-Only 
1 Hidden  File is hidden (invisible to DIR command) 
2 System  File is part of operating system 
3 Volume label Entry is volume label and not a file 
4 Subdirectory Entry is subdirectory and not a file 
5 Archive   Entry is archive 
6 Reserved Reserved for later implementation 
7 Reserved Reserved for later implementation 

 و سپس فراخواني تكراري FindFirst داس نيز در حقيقت فراخواني تابع DIRدستور . ي فايلهاي مورد نظر داده شود در جستجوي فايلها بايد مشخصه
FindNext تا رسيدن به خطا (CF=1)در دستور . ، استDIRمثل (هاي اضافي  بدون سوئيچ/Hفايلها و فهرستهاي ...)  وNon-Hiddenشوند  نشان داده مي .  

به اين ترتيب كه در .  استفاده شده، استفاده از همين بايت مشخصه فايلها در فهرستها است3ايلهاسازي نام طوالني ف  براي پيادهWin95 روشي كه در *
براي مثال اگر نام فايل . ي رزرو است ي نام در وروديهاي ديگر با مشخصه ي عادي و ادامه نخستين ورودي، بخشي از نام با مشخصه

PCSystemProgramming.TXTخواهد بودصورت زير   باشد، تقريباً به:  
1st entry with normal attribute: PCSyst~1.TXT 
2nd entry with reserved attribute: emProgra.--- 
3rd entry with reserved attribute: mming.--- 

_________________________________________________________________________________ 
١ attribute 
٢ wildcard 
٣ long  file name 



   

  
  

  مديريت حافظه: 22فصل 
(RAM Management) 

  

  ي داس   مديريت حافظه22-1
، 1هاي وسيله گرداننده: در هر زمان ممكن است چندين برنامه در حافظه قرار داشته باشند، همانند. ستيكي از وظايف سيستم عامل، مديريت حافظه ا

كل بحث مديريت حافظه در داس، . ي همديگر تداخل داشته باشند ي مورد استفاده ولي نبايد در حافظه. كنند هاي كاربردي، كه با هم كار مي  و برنامهTSRهاي  برنامه
شود و  يك بلوك از حافظه به يك برنامه تخصيص داده مي. ي از قبل مشخص شده ستفاده از يك تابع داس براي تخصيص يك بلوك حافظه با اندازهمبتني است بر ا

  . هاي ديگر نخواهد بود تا زماني كه توسط تابع ديگري آزاد نشود، قابل تخصيص توسط همان برنامه يا برنامه
  :توابع مديريت حافظه عبارتند از

Function Purpose 
48H  Allocate memory 
49H  Free memory 
4AH  Change size of  a memory block 
58H  Read/set memory management model 

ان اجراي دهد و پس از پاي  براي برنامه حافظه تخصيص مي48Hها در حافظه، با فراخواني تابع  ، براي باركردن برنامهExecي تابع  خود داس هم بوسيله
شود و   كل حافظه رزرو ميCOM.هاي  براي برنامه. ي تخصيص داده شده به نوع برنامه بستگي دارد مقدار حافظه. كند  آنرا آزاد مي49Hبرنامه با فراخواني تابع 

اي كه   ميزان حافظهEXE.هاي  اما، براي برنامه. نخواهد مانداي آزاد  چنانچه برنامه به كل حافظه نياز نداشته باشد، بايد ابتدا مابقي حافظه را آزاد نمايد، وگرنه حافظه
ي مشخص شده در سرآيند   نتواند به اندازهExecاگر .  مشخص شده استEXE.شود، همان مقداري است كه در سرآيند فايل   تخصيص داده ميExecتوسط تابع 

عالوه . كند  داده و برنامه را اجرا نمي"Program too big to fit in memory" يا "Insufficent memory" حافظه تخصيص دهد، پيغام EXE.فايل 
  . طور پويا حافظه تخصيص دهند توانند به ها هم مي دهد، خود برنامه ها تخصيص مي  براي برنامهExecاي كه  بر حافظه

زيرا، زبانهاي . شكلي براي تخصيص حافظه نداريمكنيم، م نويسي استفاده مي اگر از يك زبان سطح باال براي برنامه: 48Hتخصيص حافظه با تابع 
شود، حافظه تخصيص داده و در برنامه با روش   مشخص ميEXE.كنند و در ابتدا به ميزان مورد نياز، كه در سرآيند فايل   استفاده ميheapسطح باال از يك ساختار 

اما، در . كنند  استفاده ميheapي  ي پويا، از اين حافظه  دستورات مربوط به تخصيص حافظهدهند، و ي مستقل از توابع داس، آنرا به برنامه تخصيص مي مديريت حافظه
 BXي بلوك حافظه در ثبات  براي فراخواني اين تابع بايد اندازه.  انجام دهد48Hنويس تخصيص حافظه را با استفاده از تابع  هاي زبان اسمبلي، بايد برنامه برنامه

 AXدر بازگشت، ثبات . باشد) 64KBي  يك قطعه (1111Hو حداكثر )  بايت16 (1Hتواند حداقل  است و مي)  بايت16(گرافمشخص شود، كه براساس پارا
 تا AX:0000ي  مثالً اگر يك پاراگراف حافظه درخواست شود، بلوك تخصيص داده شده، در محدوده. ي تخصيص داده شده است حاوي نشاني قطعه بلوك حافظه

AX:000Fخواهد بود  .  
 BXدر ) 0FFFFH) 16*64KBمقدار .  استفاده نمود48Hتوان از همان تابع  براي اين منظور مي: ي قابل دسترسي تعيين ميزان حافظه

  . گرداند  تعداد پاراگرافهاي آزاد را برميBXتواند اين مقدار حافظه تخصيص دهد، در  در پاسخ چون داس نمي.  فراخواني شود48Hقرار داده شده و سپس 
اما براي . آيد ي بلوك، مشكلي پيش نمي كردن اندازه براي كم. دهد ي يك بلوك ازقبل تخصيص داده شده را تغيير مي اين تابع اندازه: 4AHتابع 

 در اين صورت. دها تخصيص داده شده باشد، ممكن است امكان افزايش وجود نداشته باش ي حافظه، توسط ساير برنامه افزايش آن، به دليل آنكه ممكن است ادامه
CF=1  شده كه نشانگر وقوع خطا است و در ثبات BXشود ي قابل افزايش برگردانده مي ، اندازه .  

  :ها عبارتند از انواع استراتژي. توان با اين تابع تنظيم نمود  را مي2هاي مختلف تخصيص حافظه استراتژي: 58Hتابع 
First Fit: Use first memory block large enough 
Best Fit: Use smallest memory block large enough 
Last Fit: Use high part of last usable memory block 

 

_________________________________________________________________________________ 
١ device drivers 
٢ allocation strategy 



  مديريت حافظه: 22فصل 
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  ي قابل تخصيص   انواع حافظه22-2
 به بعد، DOS 5.0اما . ي متعارف بود  حافظه640Kداد، محدود به  ها تخصيص مي  به برنامه48Hاي كه تابع  ، كل حافظهDOS 5.0تا نگارش 
اي است كه مورد  اين همان محدوده.  فراهم نمودUMB (Upper Memory Block) را تحت عنوان 1MB و 640KBي بين  امكان تخصيص حافظه

 نصب شده باشد، تا امكان استفاده از EMM386.EXEاي مثل  ، كه براي اين منظور بايد برنامه EMS page frameگيرد، يعني   قرار ميEMSي  استفاده
XMبراي اين منظور بايد در . ر اين محدوده فراهم نمايد را دCONFIG.SYS دستور DOS=HIGH, UMBدر صورت بودن اين فرمانها .  قرار گرفته باشد

، نصب شده است يا نه؟ در صروت نصب بودن برنامه با استفاده از HIMEM.SYSيعني  ، XMSي  كند كه گرداننده ، داس چك ميCONFIG.SYSدر 
 بستگي خواهد داشت و چنانچه به مقدار UMBsالبته اين به آزاد بودن .  بارنمودUMBها را در  توان برنامه  ميLOADHIGH يا DEVICEHIGHفرمان 

  . ي متعارف بار خواهد شد  حافظه آزاد نباشد، برنامه در حافظهUMBsمورد نياز در 

  UMB  استفاده از 22-3
 ممكن است 48H، با فراخواني تابع CONFIG.SYS در UMBولي و در صورت فعال شدن ي معم  در مديريت حافظهUMBsبراي استفاده از 

 است يا متعارف، UMBبراي تشخيص اينكه بلوك برگردانده شده، . ي متعارف باشد  است برگردانده شود، يا آنكه جزو حافظهUMBsيك بلوك حافظه كه جزو 
، كارهاي مورد نياز در اين زمينه را 58Hزيرتوابع تابع .  استUMB باشد، A000Hاگر باالتر از .  چك شودAXي برگردانده شده در  كافي است نشاني قطعه

  :، تنطيم يا بررسي مدل تخصيص حافظه است58Hاما كار اصلي . دهند انجام مي
Subfunction Description 
00H  Read memory model 
01H  Set memory model 
02H  Query UMB status 
03H  Set UMB status 

  



   

  
  

  Execتابع : 23فصل 
(The Exec Function) 

  

    مقدمه23-1
 را 3دهد كه يك برنامه فرعي  اجازه مي2ي اصلي  است و به يك برنامه1اين تابع در حقيقت باركننده.  استExec داس، داراي نام 4BHي  تابع شماره

ي  ي اشغال شده بوسيله  نباشد، پس از پايان اجرا، حافظه (TSR)ي مقيم در حافظه ي فرعي يك برنامه در صورتي كه برنامه. از ديسك در حافظه بار نموده و اجرا كند
  .  تخصيص داده شده، آزاد خواهد شدExecي  آن، كه بوسيله

روش تا جايي كه حافظه آزاد اين . ي اصلي باشد ي ديگري را فراخواني نموده و اجرا كند و در واقع خودش يك برنامه تواند برنامه ي فرعي هم مي برنامه
 درحقيقت يك BP ،BPكنيم وقتي در خط فرمان، تايپ مي.  استCOMMAN.COMي  ، برنامهExecيك مثال اصلي از اجراي . تواند ادامه يابد باشد، مي

ي ديگر از  در اين صورت، يك نسخه.  كنيمDOS Shellتوانيم   ميBPدر داخل .  خواهد بودCOMMAND.COMي فرعي نسبت به  برنامه
COMMAND.COMي فرعي نسبت به  شود و اين نسخه يك برنامه  اجرا ميBPهاي ديگر را فراخواني  توانيم برنامه در اين شرايط در خط فرمان مي. شود  مي

  ...، فرعي خواهند بودCOMMAND.COMكنيم، كه آنها نسبت به 
  
  
  
  
  
  
  

  ي و فرعيهاي اصل   ارتباط برنامه23-2
ي فرعي قرار گرفته و مورد   برنامهPSPي فرعي ارسال كند، كه در  را به برنامه) هاي خط فرمان نظير سوئيچ(تواند پارامترهايي ي اصلي مي برنامه

ي فرعي پس از  برنامه. گيرند يشان قرار مPSPهاي فرعي و هم اصلي، در حافظه پس از  يعني هم برنامه. روش اجرا هم مشابه است. گيرند ي آن قرار مي استفاده
هاي اصلي قبلي،  ي برنامه ي لوازم و فايلهاي بازشده بوسيله تواند به همه همچنين با استفاده از توابع دسته مي. ي لوازم سيستم دسترسي خواهد داشت فراخواني به همه

عنوان پارامتر دريافت كند، و نيازي به دانستن  ي فايل را به  براي اين منظور كافيست دسته.مثالً فايلي را كه قبالً بازشده، بخواند يا در آن بنويسد. دسترسي داشته باشد
. توان استفاده نمود ي اصلي به فرعي، از يكي از روشهايي كه در ادامه تشريح خواهند شد، مي ي فايل از برنامه براي ارسال دسته. نام فايل و بازكردن آن نخواهد داشت

  .ي اصلي قابل مشاهده خواهد بود  را تحت تأثير قرار خواهد داد و تغييرات براي برنامه4گر فايل سترسي به فايل با اين روش، اشارهبايد توجه كرد كه د
ي  برنامهبراي برگرداندن وضعيت اجرا، . ي برنامه اصلي اجرا خواهد شد ي فراخواني و مشابه فراخواني روالها، ادامه  پس از برگشت به برنامه اصلي، از نقطه

ي اصلي را خاتمه داده و يك كد   را فراخواني نمود، كه برنامه21Hي   وقفه4CHگرداند، كه براي اين منظور بايد تابع  فرعي يك كد عددي را به برنامه اصلي برمي
 را بايد 4DHي اصلي هم براي چك كردن كد، تابع  برنامه. ي اصلي و فرعي وجود داشته باشد ي تفسير اين كد بين برنامه گرداند و بايد قراردادي در زمينه برمي

ي حالتي است  دهنده  نشانAH=1 است و مقدار 5 براي ختم عاديAH=0عموماً . ي فرعي است ي وضعيت ختم برنامه  نشاندهندهAHفراخواني نمايد، كه مقدار 
است كه خطا در دسترسي به ديسك اتفاق افتاده   براي حالتيAH=2همچنين .  قطع شده باشدCtrl+Break يا Ctrl+Cي فرعي با زدن كليدهاي  كه برنامه

  .  بوده استTSRي  ، در حافظه مقيم شده و يك برنامه27H يا 31Hي اين است كه برنامه با فراخواني يكي از توابع  دهنده  نشانAH=3باشد و 

_________________________________________________________________________________ 
١ loader 
٢ parent program 
٣ child program 
٤ file pointer 
٥ normal termination 

COMMAND.COM 
BPاجراي 

BP  

Parent1

Child1 = Parent2
DOS Shell

Child2 = Parent3 

Child3 

  بازگشت

  بازگشت

NCاجراي   بازگشت

COMMAND.COM 

NC  
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 COM.هاي  اما برنامه. هاي فرعي را اجرا كند تواند برنامه اد باشد، ميي كافي آز  باشد، در صورتيكه حافظه به اندازهEXE.ي اصلي از نوع  اگر برنامه
  . هاي غيرضرور را آزاد نمايند  حافظه49Hي ديگري را اجرا كنند، مگر آنكه قبالً با فراخواني  توانند برنامه كنند، نمي چون كل حافظه را اشغال مي

    روشهاي ارسال پارامتر23-3
  :ي اصلي به فرعي وجود دارد  از برنامهسه روش براي ارسال پارامتر

  ،1خط فرمان •
  ،2بلوك محيط •
• PSP،  

  :، بايد پارامترهاي الزم به آن ارسال شود4BH يا Execقبل از فراخواني تابع 
AH = 4BH 

AL = 0 or 3  (0: File is executable, 3: File is overlay) 

DS:DX =  Address of .EXE or .COM program name(null-terminalted string) 

ES:BX  =  Address of parameter block 

  : فراخواني نمود”C/“ را با پارامتر COMMAND.COMتوان با اين روش فراخواني نمود و بايد   را نميBATفايل 
Exec(“COMMAND.COM”, “/C PROG.BAT”) 

 ارسال Exec به تابع ES:BXنشاني بلوك پارامتر در . ي فرعي ارسال نمود توان از طريق بلوك پارامتر به برنامه پارامترها را مي: 3بلوك پارامتر
  :صورت زير است ساختار بلوك پارامتر به. شود مي

Field Addr. Contents 
1. 0-1 Segment address of Environment Block 
2. 2-3 Offset address of command parameter 
3.  4-5 Segment address of command parameter 
4. 6-7 Offset address of first FCB 
5. 8-9 Segment address of first FCB 
6. 10-11 Offset address of second FCB 
7. 12-14 Segment address of second FCB 

  .شود و لذا مبدأ آن صفر است  شروع مي16 نيازي به نشاني مبدأ ندارد، چون هميشه از نشاني مضرب 1 فيلد *
آورند، كه يك سري رشته است و داراي نحو زير است  و با دستور  ها، اطالعاتي را از بلوك محيط بدست مي پردازشگر فرمان و ساير برنامه: وك محيطبل
DOSSET32تواند  توان آنرا تنظيم نمود و حداكثر مي  ميKباشد :  

Name = parameter 

  .گيرد  برنامه قرار مي80H PSPكنند كه در مبدأ   نشاني پارامتر فرمان را مشخص مي3 و 2 فيلدهاي *
  . هاي برنامه هستندFCBي  هاي مبدأ و قطعه  فيلدهاي بعدي نيز نشاني*

  EXEC  وظايف 23-4
 فايل شود كه كامپايلر يا اسمبلر در سرآيند  است، كه با توجه به اطالعاتي انجام ميEXEهاي   برنامه4هاي جابجاپذير ، تصحيح نشانيExecكار مهم 

EXEكار ديگر، مقداردهي .  قرار داده است5 در قسمت جدول جابجاييCS ،IP ،SS و SPكند، كه اين كار با مقداردهي  آنگاه، برنامه را اجرا مي.  استIP و پرش 
، اگر Execدر موقع فراخواني . دهد  مي1يا  0 مقدار CFي برنامه به  پس از اجراي برنامه، براساس نوع خاتمه. شود به نشاني ابتداي كد اجرايي برنامه انجام مي

AL=3 بودن فايل 6همپوشا باشد، به معني EXE يا COMي  كند، بلكه پس از باركردن، به برنامه كند، ولي آنرا اجرا نمي  است و بنابر اين آنرا در حافظه بارمي
_________________________________________________________________________________ 

١ command line 
٢ environment block 
٣ paramter block 
٤ relocatable 
٥ relocation table 
٦ overlay 
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، نشاني آنرا Execي  شوند كه فراخواننده شوند، بلكه در جايي بار مي بارنمي د بخواهExecهاي همپوشا، در هرجاي حافظه كه  برنامه. شود فراخواننده برگشت مي
  :در اين حالت بلوك پارامتر شامل اطالعات زير است. بدهد

1. 0-1 Segment address where overlay is located 

2. 2-3 Relocation factor 

نظير . شوند ي يكساني بار مي ابل بارشدن نباشد، قسمتهاي همپوشاي برنامه در حافظهق(640KB) اي آنقدر بزرگ باشد كه در حافظه متعارف اگر برنامه
بنابراين، برنامه قسمتي از . طور همزمان در حافظه قرار داشته باشند فرمهاي ورودي يا گزارشهاي مختلفي كه در يك برنامه تجاري وجود دارند و نياز نيست كه به

شوند كه در  روالهاي موجود در قسمتهاي همپوشا درصورتي قابل فراخواني مي. كند متهاي همپوشاي برنامه را در آن بارمي تخصيص داده و قسheapحافظه را از 
  . استفاده نمودFAR CALLبراي فراخواني توابع، بايد از . هاي معتبري نيستند حافظه بارشده باشند و قبل از آن، نشاني

* reloaction factor :هاي  كند و فقط  براي برنامه را تنظيم مي) يكي از قسمتهاي همپوشاي برنامه(شده ي فراخواني مهي برنا نشاني قطعهEXE 
  .  صفر استCOMهاي  معني دارد و براي برنامه

 زيرا درحالت .آفرين است  مشكلCOMهاي  اين كار درمورد برنامه. گيرد  قرار نميPSPاي كه همپوشا باشد و به اين ترتيب بارشود، قبل از آن  برنامه
از آنجايي كه .  اشتباه خواهند بودCOMي   برنامهjumpشود، نشانيهاي   بارنميPSPشود، ولي در اين حالت چون   اجرا مي100H از بايت COM عادي برنامه

اي كه   را با قطعهFAR CALLر توان دستو  هستند و نه صفر، نمي100H نسبت به نشاني COMي  ها در درون برنامه  دسترسي به دادهjumpي دستورات  همه
اي كه برنامه در آن   بايد نشاني قطعهFAR CALLنشاني قطعه براي . عنوان نشاني مبدأ، فراخواني نمود عنوان نشاني قطعه و مقدار صفر به برنامه در آن بارشده به

ي ديگر باشد، بايد داراي  عنوان همپوشاي يك برنامه  بهCOMي  اگر برنامه. عنوان مبدأ باشد  به100Hو ) COMطول سرآيند فايل  (10Hبارشده منهاي 
  .  تغيير داده شوندFAR CALLهاي مبدأ دستورات   در داخل خود باشد و لذا فقط كافي است نشاني100H غير از 1وروديهاي نشاني
شود كه كارهاي   به برنامه متصل مي”Overlay Manager“كنند، يك  هاي همپوشايي كه كامپايلرهاي بورلند تحت داس ايجاد مي  در برنامه*

  . كند دهد و نشانيها را پس از باركردن در حافظه تصحيح مي مديريتي مورد نياز را انجام مي
  : بورلند تحت داس وجود داردC در كامپايلرهاي پاسكال و Exec تابع *

Borland Pascal: DOS Unit 

    procedure Exec(Path, CmdLine : String); 

Borland C:  <process.h> 

exec... functions:  

 Enable your program to load and run other files (child processes) 

Declaration: 
 int execl  (char *path, char *arg0, ..., NULL); 
 int execle (char *path, char *arg0, ..., NULL, char **env); 
 int execlp (char *path, char *arg0, ...); 
 int execlpe(char *path, char *arg0, ..., NULL, char **env); 

spawn... functions:  

Enable your programs to run other files (child processes). spawn... 
functions return control to your program when the child processes finish. 

Declaration: 
 int spawnl  (int mode, char *path, char *arg0, ..., NULL); 
 int spawnle (int mode, char *path, char *arg0, ..., NULL, char *envp[]); 
 int spawnlp (int mode, char *path, char *arg0, ..., NULL); 
 int spawnlpe(int mode, char *path, char *arg0, ..., NULL, char *envp[]); 

system:  

Issues a DOS command 

Declaration:  

int system(const char *command);

_________________________________________________________________________________ 
١ entry address 



   

  
  

  هاي وسيله گرداننده: 25فصل 
(Device Drivers) 

  

    مقدمه25-1
اي دسترسي به لوازم خارجي هاي وسيله در داس بر گرداننده.  است(DD)1هاي وسيله نويسي سيستم، نوشتن گرداننده ترين كارهاي برنامه يكي از پيچيده

به دليل ساختار و . كنند   را پشتيباني ميCD-ROMكليد گرفته تا  هاي كوچكي هستند كه وسايل مختلفي، از صفحه گيرند و برنامه مورد استفاده قرار مي
  .دهيم هاي وسيله را مورد مطالعه قرار مي تار گردانندهدر اين فصل، ساخ. توان نوشت هاي وسيله را در داس تنها با زبان اسمبلي مي محدوديتهاي خاص، گرداننده

  هاي وسيله تحت داس   گرداننده25-2
DDترين بخش سيستم عامل است و به ساير  پايين افزار بوده و سطح ي سيستمهاي عامل است و مسئول كنترل و برقراري ارتباط با سخت  بخشي از همه

 بر روي كامپيوترهاي مختلف باشد، 2براي آنكه يك سيستم عامل قابل حمل. افزار باشند دهد كه مستقل از سخت جازه ميهاي كاربردي ا بخشها، ازقبيل هسته و برنامه
در سيستمهاي عامل قديمي، .  بازنويسي شودDDهاي مختلف كافي است كه بخش  براي حمل يك سيستم عامل به كامپيوترها و معماري.  باشدDDبايد مبتني بر 

DDالبته داس، با ديد قابل حمل بودن ايجاد نشده است، زيرا بسياري از . شد افزار، سيستم عامل بايد عوض مي تم عامل بود و از اينرو با تغيير سخت جزيي از سيس
  . محدود استPC هستند و از اين نظر به معماري BIOSبخشهاي آن مبتني بر 

 شامل اطالعات وضعيت و روالهايي DDيك .  فراهم شدHD و EMSده از  معرفي شد و به اين ترتيب امكان استفاDD، مفهوم DOS 2.0در 
ي يك ديسك سخت، داراي  براي نمونه، گرداننده.  براي دسترسي به وسيله هستندDOSاين روالها مسئول انجام وظايف مورد نياز . عنوان توابع گرداننده است به

  . استتوابعي براي خواندن، نوشتن، و وارسي بخشها بر روي ديسك 
نويسان زبان   مبتني است بر يك ساختمان داده و برخي فراخواني توابع ساده، برنامهDDارتباط داس با : ي كاربر هاي نوشته شده بوسيله گرداننده

هاي   جهات مشابه برنامهها از برخيDD.  را با زبانهاي سطح باال نوشتDDتوان  متأسفانه تحت داس نمي.  بنويسندDDاي يك  توانند براي هروسيله اسمبلي مي
COM00، اما از نشاني )هاي جابجاپذير ندارند نشاني( هستندH100شوند نه   شروع ميH يعني قبل از آنها ،PSPگيرد  قرار نمي.  

DDشدن آن، از طريق اطالعات فايل  ي كاربر توسط داس و در هنگام بوت هاي نوشته شده بوسيلهCONFIG.SYSشوند و همانند   نصب مي
: اينها عبارتند از. شوند طور خودكار نصب مي ي داس وجود دارند و به ها نيز در هستهDDبرخي .  از خط فرمان قابل اجرا نيستندEXE و COMهاي  امهبرن

$CLOCK ،CON، AUX ،PRN .هاي  به عالوه، گردانندهHD و FDشوند طور خودكار نصب مي  هم به .  
DDدر شكل زير اين زنجيره نشان داده شده است. دهند شوند و تشكيل يك زنجيره را مي به همديگر مرتبط ميطور ترتيبي در حافظه بارشده و  ها به:  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : قرار دهيمCONFIG.SYSشكل زير در  ي جديدي نصب كنيم، بايد دستوري به اگر بخواهيم گرداننده
DEVICE=NEWDD.DRV 

_________________________________________________________________________________ 
١ device drivers 
٢ portable 

NUL  
CON  
PRN  
AUX  

CLOCK  
CON  

  ANSI.SYSپس از نصب 

NUL  
CON  
PRN  
AUX  

CLOCK  

 افزايش نشاني حافظه
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كند، به صورت زير نصب   جديد را فراهم ميCONخروجي كاراكتر، و در واقع يك -ي جديدي را براي ورودي  كه گردانندهANSI.SYSال براي مث
  :شود مي

DEVICE=ANSI.SYS 

ها را دنبال DDي  ها، هرگاه كه از طريق داس بخواهيم كاراكتري را بر روي صفحه بنويسيم، داس چون زنجيرهDDي  با قرار گرفتن آن در زنجيره
  . كند كند و آنرا اجرا مي  جديد را پيدا ميCONكند، ابتدا تابع تعريف شده در  مي

 جديدي براي آن ايجاد شود، داس از آن DD بوده و اگر DD هميشه نخستين NULمثالً .  تعويض نمودCONتوان همانند  ها را نميDDي  همه
سازي انبوه اضافه نمود،  ي ذخيره ي جديدي براي يك وسيله توان گرداننده مي.  هم صادق استFD و HDهاي  ههمين مسأله در مورد گردانند. نظر خواهد نمود صرف

  . را تعويض نمود:A يا :Cي  توان گرداننده ولي نمي

  ها   انواع گرداننده25-3
  2(BDD) و بلوكي1(CDD)كاراكتري:  در داس وجود داردDDدو نوع 

  :ريي كاراكت ي وسيله گرداننده )الف

كليد، صفحه نمايش، چاپگر و مودم  كنند و با وسايلي نظير صفحه اي است و با هر بار فراخواني يك كاراكتر را منتقل مي  داراي ساختار سادهDDاين نوع 
 داراي دو DDاين نوع . ودهاي متفاوت در داس نصب شCDDبنابر اين براي وسايل مختلف بايد . تواند كنترل كند  فقط يك وسيله را ميCDDيك . كنند كار مي

  :حالت عملياتي است
كليد، كليدهايي   ي صفحه براي مثال يك گرداننده. شوند ها مي شوند و آنگاه تحويل برنامه  كاراكترها قبل از انتقال پردازش مي:Cookedحالت  •

كند و در مورد  نظر مي  شده، صرفكند و با زدن اولي، از كليدهاي بعدي زده  را پردازش و كنترل مي<CTRL+P> يا <ENTER>نظير 
  . كند ي حرفهاي زدن شده را عالوه بر نمايش، بر روي چاپگر هم چاپ مي دومي، همه

اگر برنامه . شوند شوند و تمامي كاراكترها از وسيله به برنامه و برعكس منتقل مي در اين حالت كاراكترهاي كنترلي پردازش نمي: Rawحالت  •
  . شود شود و هيچ پردازشي بر روي كاراكترها انجام نمي  كاراكتر به او تحويل داده مي10د، دقيقاً همان  كاراكتر بخوان10بخواهد 

  :ي بلوكي ي وسيله گرداننده) ب
ها  نندهاين نوع گردا. ي مشخص از آن هستند  دو نمونهHDD و FDDكنند، كه  سازي انبوه ارتباط برقرار مي ها عموماً با لوازم ذخيره اين نوع گرداننده

 بايت 512 يك بخش يا FD و HDي بلوك در مورد وسايل مختلف متفاوت است، براي نمونه در مورد  اندازه. كنند ها را منتقل مي هر بار يك يا چند بلوك از داده
 3ي بخش منطقي  بايد شمارهHD مثال در مورد براي. ي تبديل شماره بلوكهاي منطقي به بلوكهاي فيريكي را دارد گرداننده وسيله در مورد وسايل بلوكي وظيفه. است

 يا 4ها مثالً ولوم. ي هم نوع، سرويس دهد تواند در هر زمان به چند وسيله  ميBDD، يك CDDبرخالف . ي هد، سيلندر، و بخش فيزيكي تبديل كند را به شماره
  .  كنترل نمودHDي  توان با يك گرداننده  را ميHD يك چند HDدرايوهاي مختلف يك 

شود، بلكه با يك حرف،  استفاده نمي) PRN يا CONمثل ( به اين صورت است كه از نام وسيلهBDDي تشخيص وسايل مديريت شونده با يك  نحوه
يشه  و يك دايركتوري رFAT بايد يك BDDهر . درپي باشند صورت پي توانند تكراري باشند، ولي بايد به شوند، كه نمي  و غيره مشخص ميA ،B ،C ،Dنظير 

  .  ندارندRaw و Cooked حالتهاي عملياتي CDDداشته باشد و بر خالف 
  :ها دسترسي به گرداننده

 دسترسي پيدا نمود، كه اسم وسيله handle يا FCBتوان با استفاده از توابع   ميCDDبه . ها وجود دارند راههاي مختلفي براي دسترسي به گرداننده
روش ديگر دسترسي، . توان با استفاده از توابع داس براي فهرست، فايل و غيره دسترسي پيدا نمود ها ميBDDاما به . گيرد  ميجاي اسم فايل مورد استفاده قرار به

  .شود ي اين فصل صحبت مي  معروف است و داراي تعدادي زير تابع است كه در مورد آن در ادامهIOCTL5 داس است كه به 44Hفراخواني تابع 

  هاي وسيله ده  ساختار گردانن25-4
  : داراي اجزاء زير استDDهر .  با هم متفاوتند، اما هر دو داراي ساختار واحدي هستندBDD و CDDگرچه 

_________________________________________________________________________________ 
١ Character Device Driver 
٢ Block Device Driver 
٣ logical sector 
٤ volume 
٥ I/O Control 
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• Device header : در ابتداي هرDDوجود دارد و شامل اطالعات زير براي نصب وسيله توسط داس است :  
 Address  Contents     Type 

 00H  Offset address of next driver    1 word 
 02H  Segment address of next driver    1 word 
 04H  Device attribute       1 word 
 06H  Offset address of strategy routine    1 word 
 08H  Offset address of interrupt routine    1 word 
 0AH  Driver name(for CDD) or Number of device(for BDD) 8 bytes 

  .  استBDD=0 و براي CDD=1كند و براي   را مشخص ميDD آن، نوع 15 است كه بيت word فيلد سوم، يك * 
• Strategy routine:ي   براي مقداردهي اوليهDD توسط داس در هنگام فراخواني توابع گرداننده و قبل از اجراي روال وقفه، فراخواني 

  . شود مي
• Interrupt routine :شود و پس از روال استراتژي  لي وقفه متفاوت است و در حقيقت توابع گرداننده توسط آن انجام ميبا روالهاي معمو

  .شود فراخواني مي

  هاي وسيله   توابع گرداننده25-5
ند كه  بودند، حتي اگر مجبور بود0CH تا 00Hهاي  كرد، كه داراي شماره  تابع را پشتيباني مي13بايست    قابل نصب ميDD، هر DOS 2.0تحت 

  . طور اختياري وجود داشته باشند توانند به اما تحت نگارشهاي بعدي داس، توابع ديگري نيز مي.  را مقداردهي كنندDONE flagي خالي باشند و يك  داراي بدنه
  :شود در ادامه انواع توابع و كاربرد آنها تشريح مي

Function 00H: Driver initialization 

افزار  ي سخت مقداردهي اوليه)1(كند و براي اين منظور كارهايي چون   را مقداردهي اوليه ميDD توسط داس فراخواني شده و در هنگام نصب گرداننده
  . دهد ها را انجام مي تعويض وقفه)3 (DDي متغيرهاي داخلي  مقداردهي اوليه)2(

خروجي -براي ورودي( داس 1CH تا 01Hتواند تنها توابع  ر دهي ميطور كامل باال نيامده است، روال مقدا ، داس بهDDاز آنجايي كه در زمان نصب 
 با زبانهاي DD را فراخواني كند، و اين دليل اصلي عدم امكان نوشتن 35H (Get/Set Int. Vect) و 25H، و توابع )تعيين نگارش داس (30H، تابع )كاراكتر

  . سطح باال است
Function 01H: Media check 

 . كند ، تعويض ديسكت را بررسي ميFD دارد و براي نمونه در مورد  كاربردBDDفقط با 

Function 02H: Build BIOSParameter Block (BPB) 

اين اطالعات شامل . گيرد  براي دسترسي به وسيله در آن قرار ميBIOSكند كه اطالعات موردنياز   كاربرد دارد و يك جدول ايجاد ميBDDفقط با 
Media Descriptor Byte و نشاني بافر شامل FATاست .  

Function 03H: I/O control read 

 attribute در 14بيت . كند ي كاربردي را ميسر مي پذير نموده و انتقال اطالعات از وسيله به برنامه  و كاربردها را امكانDDارتباط مستقيم بين 
word 44 مقداردهي شود، تا وسيله فقط از طريق تابع 1 بايد بهH21ي  فه وقH (IOCTL)قابل دسترسي شود .  

Function 04H: Read 

  .دهد شود، قرار مي ها را از وسيله خوانده و در يك بافر كه نشاني آن داده مي  كاربرد دارد و دادهBDDفقط با 
Function 05H: Non-destructive read 

  . قابل خواندن است04Hدارد و با فراخواني مجدد اين تابع يا تابع  ر وسيله برنمي كاربرد دارد و داده را از وسيله خوانده، ولي آنرا از بافCDDفقط با 
Function 06H: Input status 

  .رود كار مي  بهCDDبراي تعيين آماده بودن داده در بافر ورودي يك 
Function 07H: Flush input buffers 

 ).كليد مثل كليدهاي بافر صفحه(ريزد آنرا دور ميهاي موجود در  كند و داده  را خالي ميCDDبافرهاي ورودي يك 

Function 08H: Write 



  هاي وسيله گرداننده: 25فصل 
  

25-4

  .دهد  نشان ميStatus wordنويسد و خطاي احتمالي را در  ها را از بافر در وسيله مي داده
Function 09H: Write with verify 

  .كند يهاي نوشته شده در وسيله را دوباره خوانده و وارسي م  كاربرد و دارد دادهBDDبا 
Function 0AH: Output status 

   تكميل شده است يا نه؟CDDكند كه آيا آخرين كاراكتر نوشته شده در  بررسي مي
Function 0BH: Flush output buffers 

  .كند اند را پاك مي كاراكترهاي نوشته شده در بافر خروجي را كه هنوز به وسيله منتقل نشده
Function 0CH: I/O control write 

  . دهد  اجازه ميIOCTLطور مستقيم و با تابع  ي كاربردي به وسيله را به انتقال اطالعات از برنامه
Function 0DH: Open 

 در موقع دسترسي اوليه، مثالً بازكردن فايل فراخواني شده و وسيله را براي نقل و انتقال BDDشود، ولي درمورد   هربار فراخواني ميCDDدر مورد 
  .كند آماده مي

Function 0EH: Device close 

  .هاي موجود در بافرهاي خروجي به وسيله ي و انتقال فيزيكي داده بستن يك وسيله
Function 0FH: Removable media 

  ).FDنظير (كند  كاربرد دارد و قابل تعويض بودن آنرا كنترل ميBDDدر مورد 
Function 10H: Output until busy 

  . كند ي كه وسيله مشغول نشده از بافر به وسيله منتقل مياطالعات را تا زمان
Function 11H: Get logical device 

 است يا double-densityكند كه فرمت آن   تعيين ميFDمثالً در مورد . دهد رود و اطالعات منطقي در مورد وسيله را بدست مي كار مي  بهBDDبا 
high-density .  

Function 12H: Set logical device 

  .كند ، نوع فرمت آنرا تنظيم ميFDمثالً در مورد . كند رود و اطالعات منطقي در مورد وسيله را تنظيم مي كار مي  بهBDDبا 

  ي ساعت    گرداننده25-6
 ديگري نيز توان از نام مي.  استCDDشود و يك  طور خودكار نصب مي  بوده و بهCLOCK$هاي اصلي داس است كه نام آن  يكي از گرداننده

 است، بيت CDDهمچنين چون .  مقداردهي شود1 به attribute word، بيت دوم device header براي آن استفاده نمود، اما بايد در CLOCK$جاي  به
  .  است1 آن نيز 15

 فقط داراي توابعي براي نقل و CDDاين . كنند  داس، براي تنظيم و نمايش تاريخ و زمان توابع اين گرداننده را فراخواني مي2DH تا 2AHتوابع 
با فراخواني تابع .  بايد فراهم شوند و مابقي بايد خالي باشند00H (Initialization) و 04H (Read) ،(Write) 08Hانتقال تاريخ است، و از اينرو توابع 

04H08شود و داس نيز با فراخواني تابع  ، تاريخ و زمان از گرداننده به داس منتقل ميHپارامترهاي زمان و تاريخ، در يك بافر . كند ريخ و زمان جديد را تنظيم مي، تا
  :شوند  بايت است، منتقل مي6كه 

Address  Contents    Type 

+00H  Number of days since Jan. 1, 1980  1 word 
+02H  Minutes     1 byte 
+03H  Hours     1 byte 
+04H  Hundredth of seconds   1 byte 
+05H  Seconds     1 byte 

  . كنند  براي تنظيم زمان استفاده مي1AHي   وقفه01H و 00H گرداننده هم از توابع 08H و 04H توابع *
، سال را با درنظر گرفتن تمامي جوانب تبديل/ماه/غير معمول است و داس بايد روز) 1980بر اساس تعداد روزها از اول ژانويه (ي نگهداري تاريخ   نحوه*

 .از قبيل سالهاي كبيسه به تعداد روز و برعكس تبديل نمايد
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     انواع دسترسي به گرداننده25-7
  دسترسي غيرمستقيم از طريق داس) 1

 CD-ROMمثالً اگر . شود ي فيزيكي با يك نام منطقي به سيستم متصل شده و ارتباط با آن ميسر مي شود، يك وسيله وقتي يك گرداننده نصب مي
 وجود دارد، DDدهيم، داس بر اساس نوع دسترسي، يكي از توابع تشريح شده را كه در كد   انجام مي:Eشود و دسترسي به   به آن منسوب مي:Eايم، درايو  نصب كرده

  .شود اني مي وجود دارد فراخوDD مخصوص گرداننده كه در كد readمثالً اگر دسترسي، از نوع خواندن است، تابع . كند فراخواني نموده و اجرا مي

  IOCTLدسترسي مستقيم از طريق ) 2

شود و از طريق تابع  پذير مي  مقداردهي شده باشد، امكان1 به attribute word در 14 است و درصورتي كه بيت DDروش ديگري براي ارتباط با 
44H داس كه به IOCTLتوان به   معروف است، ميDDد دسترسي پيدا نمود و كارهاي زير را انجام دا:  

  1بندي وسيله پيكره •
  2ها انتقال داده •
  وضعيت گرداننده •

IOCTLي آن بايد در   داراي تعداد زيادي زيرتابع است كه شمارهALي توابع داس، پس از اجرا   پاس شود و همانند همهCFي وقوع يا  دهنده  نشان
  :دشو در ادامه مختصري در مورد اين توابع توضيح داده مي. عدم وقوع خطا خواهد بود

گويد كه آيا وسيله قادر  گويد كه آيا وسيله قادر به ارسال داده است يا نه؟ و دومي مي اولي مي. دهند  را نشان ميCDD وضعيت 07 و 06 زير توابع * 
  .شود  برگردانده ميAL در FFH ارسال شود و اگر وسيله آماده باشد، مقدار BX وسيله بايد در handleبه دريافت داده است يا نه؟ 

  .شود  استفاده ميCDD در Raw و Cooked براي انتخاب حالتهاي عملياتي 01 زيرتابع *
  .خواند  ميCDDهاي كنترلي را از   داده02 زيرتابع *
  .نويسد  ميCDDهاي كنترلي را بر روي   داده03 زيرتابع *
  .خواند  ميBDDهاي كنترلي را از   داده04 زيرتابع *
  .نويسد  ميBDDلي را بر روي هاي كنتر  داده05 زيرتابع *
  . در وسيله فعال باشدhandleچون ممكن است چند .  استBDD در handle براي بدست آوردن اطالعات وسيله براي يك 00 زيرتابع *

  DDي نوشتن    نكاتي درباره25-8
  :آن پيش آيدسازي سيستم است و مشكالت زير ممكن است در موقع تست  ترين بخشهاي برنامه  از مشكلDDنوشتن 

  .نويس نامشخص است شود و در زمان تست و اشكالزدايي براي برنامه  در حافظه توسط داس تعيين ميDDنشاني بارشدن  •
  .كند  استفاده ميCON از debugچون خود .  داس، تست كردdebugي  توان با برنامه  را نميCONي جديد براي  گرداننده •
ي توابع آنرا تحت   همهDDست براي تك تك توابع با روشي مشابه داس بنويسيد و قبل از نصب ي ت نويسيد، يك برنامه  ميDDوقتي يك  •

  .كنترل خود تست كنيد
• BDDزيرا ممكن است مشكالتي مثل تداخل با ساير لوازم و مثالً خراب كردن . ها را تنها پس از تست كامل در سيستم نصب كنيدpartition 

tableديسك سخت و غيره پيش آيد .  

  DD به عنوان EXEهاي    برنامه25-9
هاي نصب شده در  توان از طريق گرداننده هاي مربوطه هم مي اند و به وسيله  ايجاد شدهEXEصورت فايلهاي  ها به طي سالهاي اخير، برخي گرداننده

 تحت خط فرمان داس و پس از بوت شدن  كهEXEهاي  ، دسترسي پيدا نمود و هم از طريق برنامهCONFIG.SYSزمان بوت شدن داس و معرفي شده در 
 DDهاي واقعي نيستند و از ساختار گفته شده براي  ها، گرداننده اين گونه گرداننده. گونه هستند  اينEMSهاي ماوس يك  براي مثال گرداننده. شوند داس اجرا مي
براي آنكه داس آنها را به . كند ستند و داس حرف درايو به آنها منسوب نمي هCDDها،  اغلب اين گونه گرداننده.  هستندTSRي  كنند، بلكه يك برنامه تبعيت نمي

  .  باشند تا گرداننده را مقداردهي اوليه نمايند00Hعنوان گرداننده بشناسد، بايد داراي تابع 
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  CD-ROMهاي    گرداننده25-10
است  اين در حالي.  باشدFATي بلوكي داشته و داراي  ي وسيله سازي انبوه است، بايد يك گرداننده ي ذخيره  كه يك وسيلهCD-ROMاز نظر داس، 

ي متفاوت با ديسك سخت، و مثالً  ها، بلوكهايي با اندازه  به صورتهاي خاصي بوده و براي خواندن ونوشتن دادهCD-ROMها در  سازي داده كه فرمت ذخيره
از اينرو، . شود  استفاده ميISOشود، بلكه از روشهاي خاص، نظير استاندارهاي  ري نمي نگهداFATاطالعات فايلها هم به صورت . شود  استفاده مي2KBبلوكهاي 
اما، براي آنكه بتوان از .  استفاده نمود، كه در اين صورت يك حرف درايو به آن منسوب نخواهد شدCD-ROM براي دسترسي به CDD از BDDجاي  بايد به

 استفاده نمود، و يك حرف درايو به آن منسوب كرد، بايد واسطهايي وجود داشته HDبوه و همانند وسايل بلوكي نظير سازي ان ي ذخيره اين وسيله به عنوان يك وسيله
  . باشد

  : اضافه شودCONFIG.SYS، بايد خطي مشابه زير به CD-ROMي  براي نصب گرداننده
DEVICE=HITACHI.SYS  /D:CDR1 

اما همانگونه كه . شود  به سيستم شناسانده ميCDR1 با نام CDDكند و اين  ي را نصب مHITACHI ساخت CD-ROMكه گرداننده براي 
  : را اجرا كنيمMSCDEX1ي  براي اين منظور، بايد برنامه.  به آن دسترسي داشته باشيمHDدهيم كه از طريق داس و همانند يك ولوم  گفته شد، ترجيح مي

MSCDEX.EXE /D:CDR1 /V /M:8 /L:E 

/L:E حرف درايو E:  را بهCDR1ي  در اين صورت، برنامه. كند  منسوب ميMSCDEX دسترسي ،CDD را به صورت BDDپذير   امكان
  .كند مي

  

_________________________________________________________________________________ 
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  سيستم فايل داس: 26فصل 
(DOS File System) 

  
  

    ساختار مبنايي سيستم فايل26-1
 تحت عنوان ولوم دسترسي پيدا نموده و به هر ولوم 2سازي انبوه از ديدگاه كاربر، داس به لوازم ذخيره.  است1سيستم فايل داس مبتني بر ساختار ولوم

اي  توانست داراي اندازه ، هر ولوم ميDOS 3.3قبل از .  است:D و :C و ديسكهاي سخت، :B و :Aكند، كه براي ديسكتها،  مجزا يك حرف درايو منسوب مي
  . شدند  مي3بندي  تقسيم32MBبه تعدادي ولوم منطقي از اينرو، ديسكهاي سخت با ظرفيت باالتر، .  باشد32MBمعادل حداكثر 

هاي مديريتي ساختار، تفاوت  داده هر ولوم داراي ساختار منطقي خاصي بوده، كه به ديسكت يا ديسك بودن و ميزان ظرفيت آن بستگي ندارد و فقط اندازه
  . ماً داراي يك فهرست ريشه و احتماالً تعدادي زيرفهرست استهر ولوم حت.  منسوب نمود4توان يك نام برچسب ولوم به هر ولوم مي. خواهد داشت

صورت  ي  بخش منطقي است كه به  بايت است و داراي يك شماره512هر بخش . بيند سر هم مي داس هر ولوم را يك سري بخش پشت: 5بخشها
داس كنترلي بر مديريت .  هستند20,479 تا 0هايش از  رد، كه شماره بخش دا20,480 مگابايتي 10براي نمونه، يك ولوم . شوند گذاري مي  شماره0درپي و از  پي

  .  شود  انجام ميHDDDشود و كار تبديل بخشهاي منطقي به فيزيكي توسط   انجام مي6هاي وسيله ديسك سخت فيزيكي بخشها ندارد و اين كار توسط گرداننده

FAT :كنند و براي اين منظور از ساختار جدول   به دسترسي به بخشهاي منطقي ميتوابع داس براي مديريت فايلها، دسترسي به فايل را تبديل
  .شود ي آن مفصالً صحبت مي شود، كه در ادامه در باره  استفاده ميFAT يا 7تخصيص فايلها

  :صورت زير است سازي انبوه به ساختار اغلب لوازم ذخيره: سازي انبوه ساختار لوازم ذخيره

Sector 0: Manufacturer’s name, device drivers, boot routine 
  First FAT 
  One or more copies of FAT 
  Root directory with volume label names 
  Data for files directories 
  ... 
  ... 
 

  .شود  ايجاد ميFormatساختار فوق توسط فرمان 
Boot Sector :ي  كننده اي يك بخش صفر است و در صورتي كه اين بخش حاوي روالهاي بوتكننده است و هر ولوم دار بخش صفر، بخش بوت
اي ولوم است، و به  هاي مختلف و ساختارهاي داده اين بخش حاوي اطالعات موردنياز براي دسترسي به ناحيه. شود  گفته مي8كننده سيستم عامل باشد، به آن بوت

  :شكل زير است
Address  Contents     Type 

00H  Jump to boot routine (E9xx or EBxx90)  3 bytes 
03H  Manufacturer’s name and version no.  8 bytes 
0BH  Bytes per sector     1 word 

_________________________________________________________________________________ 
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0DH  Sector per cluster     1 byte 
0EH  Number of reserved sectors   1 word 
10H  Number of FATs     1 byte 
11H  Number of enteries in root directory  1 word 
13H  Number of sectors in volume   1 byte 
15H  Media descriptor     1 byte 
16H  Number of sectors per FAT   1 word 
18H  Sectors per track     1 word 
1AH  Number of read/writes heads   1 word 
1CH  Number of hidden sectors    1 word 
1EH-1FFH Boot routine     483 bytes 

 است كه اولي دو بايتي EBxx90 (normal jump) يا EBxx (short jump)بايت بوده و دستورالعمل پرش است كه كد آن،  اولين فيلد سه
ي فرمت،  ي برنامه در فيلد دوم، نام سازنده. ردگي  در بايت سوم قرار ميNOP، كد دستورالعمل يك بايتي EBxxبايتي است و در حالت اول پس از  است و دومي سه

  . گيرد  و غيره قرار ميPCTools يا MSنظير 

26-2  FAT  
 است، متناظر با wordبيت يا يك 16، كه FAT در 1هر ورودي. شوند ساختاري است كه اطالعات مربوط به بخشهاي يك فايل در آن نگهداري مي

كند و بايد   در بخش صفر، تعداد بخشها در هر كالستر را معين مي0DHنشاني .  تعدادي بخش پشت سر هم است است كه شامل3 يا واحد تخصيص2يك كالستر
  :باشد. 8 يا 4، 2، 1، نظير 2تواني از 

Device   Sectors per cluster 

Single sided FD  1 
Double sided FD  2 
AT HD   4 
XT HD   8 

 

.  بايد مقادير بيشتري در نظر گرفته شود32MBمت به مقادير فوق محدود نيستند و در مورد ولومهاي بزرگتر از هاي فر رغم جدول فوق، برنامه ولي علي
 به بعد، مفهوم فوق DOS 4.0به اين دليل در . بيتي مشخص نمودFAT 16توان ولومهاي بزرگ را با   محدود بوده و با آن نمي65536زيرا تعداد كالسترها به 

 تا 32MBتوان تعداد بخشهاي بيشتري را مشخص نمود، كه براي ولومهاي  ون آنكه منطق كار عوض شود، و به اين ترتيب در هر كالستر ميگسترش داده شد، بد
2GBصورت زير است  به:  

Volume cluster sizes of  DOS 4.0 

Volume size:  128M 256M 520M 1GB 2G 

Cluster size:  2K 4K 8K 16K 32K 

Sectors per cluster: 4 8 16 32 64 

ي زيادي تلف شود و اين امر در صورتي كه تعداد فايلهاي  شود كه براي فايلهاي كوچك، حجم حافظه زياد شدن تعداد بخشها در هر كالستر باعث مي
  . تر خواهد بود كوچك زياد باشد، قابل مالحظه

ي سرعت دسترسي به فايلها  خش بر روي ديسك، مشكالتي را در زمينهروش داس براي نگهداري فايلها در قالب تعدادي ب: 4شدن فايل تكه تكه
زيرا پس از مدتي و با بهنگام سازي فايل، كالسترهاي يك فايل پشت سر هم قرار نخواهند داشت و براي دسترسي به كالسترهاي مختلف، نياز به . كند ايجاد مي

دهند، قرار دادن اين كالسترها به صورت پشت سر هم   كاري كه انجام ميNorton Speed Disk يا Defragهايي نظير  برنامه.  خواهد بودHDحركت زياد هِد 
  . است

 بخش باشد، با 4كند و اگر هر كالستر حاوي   كالستر را مشخص مي4,096بيتي بود كه FAT ،12، هر ورودي DOS 2.0در : FATساختار 
توان براي ولومهاي  از اينرو، در نگارشهاي بعدي داس، مي.  دسترسي پيدا نمود32MB =4096*512*4توان به ولومي با ظرفيت   ميFATاستفاده از اين نوع 

 بخش داشته 4اگر هر كالستر .  كالستر را مشخص نمود65,536توان   بيت است و با آن ميFAT16 ،16 نيز استفاده كرد، كه هر ورودي FAT16بزرگتر، از 
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توان به ولومي با ظرفيت   بخشي، مي64  باشد، و بر اساس ستون آخر جدول فوق، براي كالسترهاي 132MB =65536*512*4تواند تا  باشد، ظرفيت ولوم مي
64*512*65536=2GB دسترسي پيدا نمود، كه در اين حالت مشكل بزرگ بودن كالسترها و اتالف فضاي HDبه اين دليل در . آيد  پيش ميWin98 ،

FAT32توان كالسترهاي كوچكتر داشت و درنتيجه مشكل اتالف فضاي  ز آن مي معرفي شده است كه با استفاده اHDشود  برطرف مي.  
  : به شكل زير استFATاما ساختار 

Entry   Content 

0H    FDFH 

1H    FFFH 

...     ... 

100H    120H  

...     .... 

120H    130H 

...      .... 

130H    FF8H 

...    .... 
  

مابقي فضاي دو .  استHD ،FFH و براي F8H مقدار FD هستند، كه براي 1گر وسيله ي توصيف دهنده ، رزرو هستند و نشانFATدو ورودي اول 
  . شود  پر ميFFHورودي اول با 

اراي سه كالستر است، در شكل مثالً براي يك فايل خاص كه د. شود  نگهداري ميFATي نخستين كالستر در  در فهرست فايلها، براي هر فايل، شماره
در .  است130Hي سومين كالستر،   و شماره120Hي دومين كالستر   است و شماره100Hشود،  ي اولين كالستر، كه در فهرست فايلها نگهداري مي فوق، شماره

 نوشته شده كه مشخص FFF8Hد ، ك120H نوشته شده و در ورودي 130H، عدد 120H نوشته شده و در ورودي 120H، عدد 100Hي  ورودي شماره
  . ي پايان ليست پيوندي كالسترها است كننده

  : بيتي است، كه انواع آن طبق جدول زير است16 يا 12 يك كد FATمحتوي هر ورودي 
FAT12  FAT16  Meaning 

000H  0000H  Cluster is available 
FF0H-FF6H FFF0H-FFF6H Reserved cluster 
FF7H  FFF7H  Cluster damaged, not used 
FF8H-FFFH FFF8H-FFFFH Last file cluster 
xxxH  xxxxH  Next file cluster 

 65536 و اندكي كمتر از 0002H-FFEFH بين FAT16 و در 4096  و اندكي كمتر از 002H-FEFH بين FAT12پس عمالً وروديها در 
  . خواهد بود

 است، به نحوي كه برخي وروديها 2شده افتد، خراب شدن ليست پيوندي وروديها يا كالسترهاي گم  در اغلب اوقات اتفاق ميFATمشكلي كه در مورد 
 اينگونه كالسترها را ScanDisk  سا ChkDskهايي مثل  برنامه. حاوي كدهاي خاص نبوده و كد موجود در آن، مربوط به هيچكدام از فايلهاي سيستم نيست

  .زنند ي عالمت مavailableيافته و تحت عنوان 

    فهرست ريشه26-3
بيتي است كه حاوي 32فهرست ريشه همانند زيرفهرست، يك ساختار . شود  در ولوم ذخيره ميFATي  ، بالفاصله پس از اولين نسخه3فهرست ريشه

  :اين اطالعات عبارتند از. اطالعات فايلها يا زيرفهرستها يا برچسب ولوم است

_________________________________________________________________________________ 
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Addr.  Contents  Type 

00H  File name  8 bytes 
08H  File extention  3 bytes 
0BH  File attribute  1 byte 
0CH  Reserved  10 bytes 
16H  Time of loast update 1 word 
18H  Date of loast update 1 word 
1AH  First cluster of file 1 word 
1CH  File size   2 words 

  : اولين بايت فيلد نام فايل يا همان اولين بايت ورودي، حاوي يك كد خاص استاگر اطالعات ورودي مربوط به فايل نباشد،
Code  Meaning 

00H Last directory entry 
05H First character of file name has ASCII code E5H 
2EH File applies to current directory (?!) 
E5H File is deleted 

  :ي اطالعات زير است كننده  در اطالعات ورودي فهرست، مشخصfile attributeبيتهاي مختلف فيلد 
Bit  Meaning 

0 1=Write-Protected (or Read-Only) 
1 1=Hidden 
2 1=System file 
3 1=Volume name 
4 1=Subdirectory 
5 1=Archive  
6 Reserved 
7 Reserved 

، Backupي  كردن فايل در رسانه  و پس از كپيBackupن بيت توسط دستور اي.  بودن يا نبودن فايل استArchiveكننده   بيت پنجم مشخص*
، تنها از Backupبه اين ترتيب در اجراي بعدي دستور . شود  مقداردهي مي1شود و با اولين دستيابي توسط توابع داس، به  به صفر مقداردهي مي

  . اند شود كه در اين فاصله بهنگام شده  تهيه ميBackupفايلهايي 
  :شود  مجزا نگهداري ميWordصورت زير در دو  ي فايل است كه به  حاوي اندازهFile Size فيلد *

File Size = Word1 + Word2 * 65535 

* Volume label nameتوان معرفي نمود ي هر ولوم مي  را تنها براي فهرست ريشه.  
  .شود و برخالف فهرست ريشه، محدوديت تعداد فايل را ندارد  مي براي زيرفهرستها، ساختار فوق در قالب يك فايل در سيستم نگهداري*



   

Original handler for Int 09H in ROM-BIOS  

1st installed TSR program  

 

 
No

No

activete Yes    Hotkey? Call Old Handler  

  
  

  هاي مقيم در حافظه برنامه: 32فصل 
(Terminate and Stay Resident Programs) 

  

   مقدمه32-1
توانند برخي از   مي(TSR)ظههاي مقيم در حاف اما برنامه. تواند بيش از يك برنامه را در هر زمان اجرا كند  نيست و نمي1داس يك سيستم عامل چندكاره

دهند و دوباره به   به اين صورت هستند كه با زدن يك كليد، فعال شده و كاري را انجام ميTSRهاي  اغلب برنامه. همراه بياورند بودن را براي داس به مزاياي چندكاره
هايي چندكاره نيستند، بلكه يك  ، برنامهTSRهاي  در حقيقت برنامه. اب و غيره استهاي تقويم، ماشين حس ها، برنامه مثالي از كاربرد اين گونه برنامه. روند  مي2زمينه

 ممكن است كارهاي متفاوتي انجام دهند، ولي مفاهيم و ساختار TSRهاي  گرچه برنامه. شوند طور همزمان اجرا نمي ها به زيرا برنامه.  هستند3اي روش چندبرنامه
  .شويد م و ساختار آشنا ميدر ادامه با اين مفاهي. يكساني دارند

  TSRهاي   سازي برنامه   فعال32-2
هاي  ، از جمله برخي از برنامهTSRهاي  برخي ديگر از برنامه. شوند شود، فعال مي  ناميده ميHotkey با زدن يك كليد كه TSRهاي  عموماً، برنامه
سازي قابليت  براي فراهم. شود ي اين فصل در مورد آن صحبت مي شوند، كه در ادامه مي معروف است، فعال 4كننده  كه به تسهيم2FHي  داس، با استفاده از وقفه

در .  مورد نظرش را كنترل نمايدHotkey را تعويض كند، و در اين روال (09H)كليد ي صفحه  بايد روال سرويس وقفهTSRي  ، برنامهHotkeyشده با  فعال
  :نمودار زير اين روش نمايش داده شده است

  
  

_________________________________________________________________________________ 
١ multitask 
٢ background 
٣ multiprogramming 
٤ multiplexer 

Keyboard 

    Read char from keyboard and convert to ASCII code 

INT 09H  

activete Yes    Hotkey? Call Old Handler  

return to main program 
2nd installed TSR program  
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 است كه در آن ابتدا روال قبلي را 09Hي   داراي يك روال سرويس وقفهTSRي   رسم شده است، هر برنامهTSRي  بر اساس شكل فوق كه براي دو برنامه
با اين روش . دهد توابع مربوط به خود را انجام مي موردنظرش زده شده است يا نه؟ در صورتي كه زده شده باشد، Hotkeyكند كه  فراخواني نموده و سپس بررسي مي

 نوشت كه زدن كليدهاي TSRي  توان يك برنامه با اين روش، نمي. اي كه ابتدا نصب شود الويت دريافت و پردازش كليد با او خواهد بود هر برنامه
Alt+Ctrl+Del09ي   را كنترل نمايد، زيرا اين كار در روال اصلي سرويس وقفهH كه در ROM-BIOSشود و سيستم   قرار دارد كنترل ميrestartشود  مي .

 و كنترل بايت 60Hخواندن درگاه (اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم، بايد ابتدا و قبل از فراخواني روال قبلي، صفحه كليد را با روش دسترسي مستقيم بخوانيم
  ).وضعيت صفحه كليد از ثباتهاي آن

هاي سطح باال، قابل كنترل  الخصوص در برنامه اين مسأله علي.  ممكن است توابع داس را فراخواني كنندTSRهاي  رنامهب: فراخواني توابع داس
كاره نوشته شده است ولي وقتي در  چون داس براي حالت تك.  كدهاي داس است1مشكلي كه وجود دارد، عدم قابليت اجراي مجدد. نويس نيست ي برنامه بوسيله

ي در حال اجرا، توسط  ي برنامه آيد كه ثباتهاي مورد استفاده كنيم، اين مشكل پيش مي  را فعال ميTSRي   يك برنامهHotkeyمه، با زدن يك داخل يك برنا
 توابع داس استفاده  بهتر است ازTSRهاي  به اين دليل در برنامه. شود ي درحال اجرا دچار اختالل مي شوند و لذا پس از برگشت، برنامه  دستكاري ميTSRي  برنامه

 popي ثباتها   و در انتهاي كار همهpushي ثباتها در پشته   همهISRشود، ابتداي  اي كه در كامپايلرهاي بورلند توليد مي نشود و نيز همانند روالهاي سرويس وقفه
  .شوند

   عمليات بحراني نسبت به زمان32-3
 BIOS INT 13Hي  ، كه در سطح پايين بوسيلهHD يا FDقفه نيستند، نظير دسترسي به برخي اعمال بايد در زمان كوتاهي تكميل شوند و قابل و

، در خالل عمل TSRي  يك مثال خوب حالتي است كه يك برنامه. شوند گونه اعمال در زمان كوتاهي تكميل نشوند، با مشكل مواجه مي اگر اين. شوند مديريت مي
طور نشود،  كند، و اگر هم اين  ميcrashدر چنين مواقعي اغلب سيستم دچار اختالل شده و . يسك دسترسي پيدا نمايدي اصلي، بخواهد به د دسترسي به ديسك برنامه

ي فعال  دهنده كند تا نشان  را مقداردهي ميFlagشود، يك   آن فعال ميISRوقتي كه .  است13Hي  يك راه اجتناب از اين امر، تعويض وقفه. شوند ها خراب مي داده
 در صورت TSRي  در اين صورت اين برنامه.  دسترسي نداشته باشد و آنرا اجرا نكندISR به اين TSRي  شود تا برنامه ن باشد و به اين وسيله كنترل ميبودن آ

، يك كد بحراني INT 13Hدر حقيقت كد مربوط به . تواند كارهايش را درست انجام دهد، اما حداقل با اين روش سيستم دچار اختالل نخواهد شد فعال شدن، نمي
  .طريقي محافظت شود است و بايد به

سازي قادر به انجام   كنترل شود كه آيا در صورت فعالTSRي  سازي يك برنامه با توجه به مشكل فوق، بايد قبل از فعال: سازي با تأخير فعال
در صورت فراهم نبودن شرايط اجراي . كنند نيز نصب مي) تايمر (INT 08H روال سرويس جديدي براي TSRهاي  وظايفش است يا نه؟ به اين دليل اغلب برنامه

كنند كه   بودن بررسي مي1كنند و در صورت   را كنترل ميflagي تايمر،   وقفهISRكند و در  ، مقداردهي مي09Hي   وقفهISR را در Flag، يك TSRي  برنامه
  . شود  با تأخير انجام ميTSRي  سازي برنامه صورت، فعال  در اين. كند  را فعال ميTSRي  امهآيا شرايط آماده است يا نه؟ در صورت آماده بودن شرايط، برن

  . انجام شودTSRي  اين كار بايد در قسمت اصلي برنامه.  جلو گيري شودTSRهاي   بايد از اجراي مجدد برنامه*

  2  تعويض زمينه32-4
زمينه يا محيط يك برنامه، اطالعات مورد نيازش براي عمليات و شامل موارد زير . شود فته مي، تعويض زمينه گTSRي  سازي يك برنامه به فرآيند فعال

  :است
 يا در پشته ذخيره شوند و قبل TSRاطالعات ثباتهاي پردازنده و از جمله ثباتهاي قطعه بايد در متغيرهاي داخلي : محتوي ثباتهاي پردازنده •

  . تهاي ذخيره شده، بار شوندثباتهاي پردازنده با ثبا از تعويض زمينه،

 بافري است كه براي خواندن بلوكهاي بزرگ DTA آشنا هستيد، اما PSPبا .  استDTA3 و PSPشامل : اطالعات مهم سيستم عامل •
 و تنظيم نشاني براي خواندن. بايد نشاني آنها هم ذخيره شود و در تعويض زمينه، آنها نيز تعويض شوند. گيرد داده از ديسك مورد استفاده قرار مي

DTA 1 توابعAH 2 وFH داس قابل استفاده هستند و براي PSP 50 نيز تابعH 62 براي تنظيم و توابعH 51 وH براي خواندن نشاني 
  .قابل استفاده هستند

  .كه به دليل مقيم بودن برنامه در حافظه، مشكلي از اين نظر نداريم: ي برنامه شده بوسيله ي اشغال حافظه •

  TSRهاي  اي برنامه  اجز32-5
  : بايد ماجولهاي زير نوشته شوند:در زبان اسمبلي

_________________________________________________________________________________ 
١ re-enterant 
٢ context switch 
٣ Disk Transfer Area 
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• :TsrInitي   برنامه را تبديل به يك برنامهTSRدهد كند و آنرا خاتمه مي كند، برنامه را درحافظه بارمي  نموده، مدير وقفه را نصب مي .  
• TsrIsInst :ر حافظه مقيم شده است يا نه؟ي برنامه، قبالً د كند كه آيا بخش مقيم در حافظه تعيين مي  
• TsrCanUnInst :كند كه آيا بخش مقيم در حافظه قابل خارج شدن است يا نه؟ تعيين مي  
• TsrUnInst :ي  برنامهTSRكند  را از حافظه خارج مي.  
• TsrSetPtr :كند گر به نشاني روالي كه قرار است در داخل برنامه اجرا شود، ايجاد مي يك اشاره.  
• TsrCall :كند شده را فراخواني مي زده  عالمتروال.  
• TsrSetHotKey :كند سازي برنامه را تنظيم مي كليد فعال.  

  : بايد اعمال زير انجام شوند:در زبان بورلند پاسكال

  : هاي تعويضي، تعريف شودISRروال جديدي براي  •
 procedure NewISRn(...); Interrupt; 

  :ف شودمتغيري براي نگهداري نشاني روال قبلي تعري •
 var  OldISRn : procedure; 

  : ذخيره شودOldISRnي اصلي نشاني روال قبلي در  در برنامه •
 OldISRn := GetIntVec (n); 

• ISRجديد نصب شود :  
 SetIntVec(NewISRn, n); 

  :سازي برنامه در حافظه مقيم •
Keep(0); 

  . است كه كد برگشتي به داس است0، هميشه مقدار Keep مقدار پارامتر *
  : بايد اعمال زير انجام شوند:Cدر زبان بورلند 

  : هاي تعويضي، تعريف شودISRروال جديدي براي  •
 void interrupt NewISRn(); 

  :متغيري براي نگهداري نشاني روال قبلي تعريف شود •
 void interrupt (*OldISRn)(); 

  : ذخيره شودOldISRnي اصلي نشاني روال قبلي در  در برنامه •
 OldISRn = getvect(n); 

• ISRجديد نصب شود :  
 setvect(NewISRn, n); 

  :سازي برنامه در حافظه مقيم •
keep(0, ProgSize); 

  . است كه كد برگشتي به داس است0، هميشه مقدار keep مقدار پارامتر اول *
  :آيد ، طبق فرمول زير بدست ميsmallي برنامه در حافظه است كه وابسه به مدل برنامه بوده و براي مدل  ، اندازهkeep پارامتر دوم *

ProgSize = (_SS + _SP / 16) - _PSP)+1 
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Original Mux-handler 

1. Mux-handler  
          AH=xx 
              Own  
            function?           yes   execute function 
             no 

2. Mux-handler 

  

              AH=yy 
              Own  
            function?           yes   execute function 
             no 

  كننده  تسهيم32-6
 هستند و در صور نياز، فعال شده و عملي را انجام TSRصورت   بهDoskey و Print ،Share ،Assign ،Appendهاي داس، نظير  برخي برنامه

هاي   در حقيقت يك واسط ارتباطي بين برنامهMux.  معروف است(Mux) 1كننده كننده كه به تسهيم مي استفاده 2FHي  دهند و براي اين منظور، از وقفه مي
TSRي  ها است و هر برنامه  و ساير برنامهTSRتواند از طريق   ميHotkeyهاي  برنامه.  يا امكانات اين وقفه فعال شودTSR استفاده كننده از Mux بايد اين 

 استفاده Muxبراي اين منظور به اين روش عمل شود كه قبل از آنكه برنامه از . كنند  استفاده ميMuxهاي متعددي از  هر زمان برنامهنكته را رعايت كنند كه در 
اند  هاي داس تخصيص داده شده  به برنامهBFH تا 00Hهاي Mux Code. شود به خود منسوب كند  گفته ميMux Code هشت بيتي كه به آن idكند، يك 
عالوه بر  ،Muxشود، بايد يك روال سرويس وقفه براي   نصب ميTSRي  وقتي اين نوع برنامه. كنند توانند استفاده  ها مي  ساير برنامهFFH تا BFHهاي و از كد

، قبل از AH قرار داده شده در Mux Code، چك كند كه اگر ISR را نيز تعويض نمايد و در INT 2FHيعني بايد . هاي مورد نيازش نصب كندISRساير 
  : آن است، توابع خود را اجرا كند، وگرنه روال قبلي را كه نشاني آنرا حفظ نموده، فراخواني كندINT 2FH ،idفراخواني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 AH بايد در ثبات Mux Code نه؟ براي اين منظور  را فراخواني كند ياHandlerخواهد آن   ي فراخواننده مي در ابتدا بايد تعيين شود كه آيا برنامه
 قرار AHشوند، كه بايد شماره تابع در ثبات ديگري، غير از   باشد، توابع مربوط به آن برنامه فراخواني ميAHدر صورتي كه كد مخصوص برنامه در . قرار داده شود

  :صورت هستند هاي داس به هاي برنامهMux Codeبرخي از . دداده شده و ساير پارامترها نيز در ثباتهاي ديگر قرار داده شده باشن
DOS Program   Mux Code 
Print   01H 
Assign   06H 
Share   10H 
ANSI.SYS  1AH 
GRAFTABL  B0H 
HIMEM.SYS  43H 
DOSKEY  48H 
DBLSPACE.BIN  4AH 
KeyB   ADH 
Append    B7H 

  
_________________________________________________________________________________ 

١ Multiplexer 

Application Program Calls 
INT 02H  



   

  
  

  شده و داس حالت محافظت: 33فصل 
(Protected Mode and DOS) 

  

   مقدمه33-1
تواند از   است و نمي(RM)2اما داس سيستم عاملي براي حالت واقعي.  را فراهم نمود(PM)1شده  امكان استفاده از حالت محافظت80286ي  پردازنده

  چرا؟. استفاده نيست قابل PM است و در RM هم براي BIOS است و BIOSمشكل اصلي اين است كه داس بر اساس .  استفاده كندPMمزاياي 

ي فيزيكي   معتبر است، نه مديريت حافظهRMكنند كه تنها در   عمل مي3)مبدأ، قطعه(ي منطقي   براساس مديريت حافظهBIOSي  زيرا روالهاي وقفه
  .استفاده نخواهند بود ديگر قابل BIOS روالهاي PMكردن به  به اين دليل به محض سوئيچ. شود  استفاده ميPM كه در 4گر قطعه و براساس توصيف

 و از 6 بود، نه صفحه بندي5شده بندي صورت قطعه  را فراهم نمود، ولي داراي يك نقطه ضعف عمده بود و آن مديريت حافظه بهPM، 80286گرچه 
دهند و پس  را در اختيار قرار مي PM تمامي قدرت i486 و 80386اما . سازي نبودند   قابل پيادهUnix نظير privilidgedاين نظر بر روي آن سيستمهاي عمل 

  : تحت داس نمودند و براي اين منظور كاربردهاي زير پيشنهاد شدPMاز آمدن آنها افراد و شركتهاي زيادي شروع به دورزدن مشكالت داس و استفاده از مزاياي 
• EMS Emulator : نظيرUMB در XMS يا QEMM386  
  XMS در EMBنظير : هاي مديريت حافظه برنامه •
  VCPI و DPMIمثل : 7هاي داس سطب •
• Multitaskers : مثلDesqView  

  شده  حالت محافظت33-2
PM 8 و براي استفاده در سيستمهاي عمل چندكاره80286 و همزمان با 82 در سال (MTOS)كند و  اما داس در حالت واقعي كار مي.  معرفي شد

به اين دليل ميكروسافت و . هاي موجود را داشت شد، كه اين مشكالت عدم سازگاري با برنامه مي بشود، بايد بازنويسي MTOSخواست يك   است و اگر مي9كاره تك
IBM سيستم عامل جديدي را به نام OS/2اما ميكروسافت بعداً، ابتدا اقدام . ي زياد، چندان مرسوم نشد افزار قدرتمند و حافظه دليل نياز به سخت  معرفي كردند، كه به

، كار بر روي آن را متوقف نموده SCO نمود، ولي بعداً با فروش آن به شركت XENIX، با نام PC براي كامپيوترهاي Unixاز سيستم عامل اي  ي گونه به عرضه
 MTOSتمامي اين سيستمهاي عامل نام برده شده، .  بيتي نمود32 و آنگاه ساير ويندوزهاي Windows NT و سپس Windows 3.1ي  و اقدام به عرضه

  .كنند  كار ميPMدر بوده و 
  :صورت زير است  بهMTاي در محيط  نيازهاي پردازنده: MTOSمشخصات يك 

ي همديگر فراهم  منظور جلوگيري از تداخل كارها در محيط و حافظه سازي محافظت به پردازنده بايد امكانات كاملي را براي فراهم: محافظت •
  .نمايد

  . فراهم شوند12 و برش زمان11بودن غيرانحصاري نظور بايد چندكاره براي اين م:10امكانات مربوط به تعويض كارها •
 داراي امتياز كمتري بوده و 1هاي كاربر ي سيستم عامل در يك حالت داراي امتياز كار كند و پردازه اينكه هسته: 13امتيازات سيستم عاملي •

  .  را بازنويسي كنندي سيستم عامل ي سايرين يا هسته هاي داراي امتياز كمتر نتوانند حافظه برنامه

_________________________________________________________________________________ 
١ Protcted Mode 
٢ Real Mode 
٣ Segment:Offset 
٤ Segment Descriptor 
٥ segmented 
٦ paging 
٧ DOS extentions 
٨ multitasking OSs 
٩ single-task 
١٠ task switching 
١١ preemptive multutasking 
١٢ time slicing 
١٣ OS privilidges 
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ي اصلي و  اي زياد است و بنابر اين سيستم عامل بايد بتواند از حافطه اي در محيطهاي چندكاره نيازهاي حافظه: (VM) 2ي مجازي حافظه •
  . استفاده كند و مسائل مديريتي را پردازنده تسهيل كندswapعنوان  ديسك به

  80286شده در    حالت محافظت33-3
  :، ثباتهاي زير را دارد8086 بيتي 16 و 8ده عالوه بر ثباتهاي اين ريزپردازن

• MSW: Machine Status Word 

• TR: Task Register 

• GDTR, LDTR, IDTR: Pointers to Descriptor Tables 

  IOPL و NT:  اضافه شده استFALGS ديگر به ثبات flagهمچنين دو 
  :استفاده است و داراي بيتهاي زير است قابل PMاين ثبات براي سوئيچ كردن به :  MSWثبات 

Bit  Name  Description 
0 PE Operating mode selection 
1 MB Co-processor available 
2 EM Emulate co-processor 
3 TS Task Switch command 

 مقداردهي شود، يعني 0 به PEت  بايد بيPMكردن به   است و براي سوئيچRMشود، ريزپردازنده در   روشن شده و داس بوت ميPCوقتي 
PE(RM)=1 و PE(PM)=0اما براي برگشت به .   استRM 1 يك مشكل وجود داشت و آن اين بود كه دستورالعمل مشخصي براي اين كار و 80286 در 

 شدن سيستم است و لذا برگشت resetد  شده و هماننROM-BIOSي   بتوان اين كار را نمود، منجر به  مقداردهي اوليهtrickاگر هم با يك .  نداشتPEكردن 
هاي  اما پردازنده.  بود80286 تحت داس در PMكند، ميسر نخواهد شد، و اين مشكل اساسي در استفاده از   عمل ميRMي فراخواننده كه در داس و  به برنامه

  .دپذير گردي بعدي، اين مشكالت را مرتفع نموده و ايجاد كاربردهاي ذكر شده در مقدمه، امكان

  80286  مديريت حافظه در 33-3
كردن كارها مورد استفاده   در زمان سوئيچGDT.  است(LDT) 4گر محلي  و جدول توصيف(GDT)3ي سراسري گر قطعه مبتني بر جدول توصيف

گيرد و اطالعات  مورد استفاده قرار مي پس از آنكه به يك كار سوئيچ شد، LDTاما . شود گيرد و اطالعات كلي در مورد قطعات سراسري در آن توصيف مي قرار مي
  . شود  براي اين منظور استفاده ميLLDT6 و LGDT5دستورالعملهاي . شوند ي برنامه در آن توصيف مي قطعات مورد استفاده
گر داشته  صيف تو8192تواند  همچنين هر كدام از اين دو جدول مي.  باشدLDTگر يك  تواند توصيف  ميGDTگر در  هر توصيف: ي مجازي حافظه

ي مجازي  تواند به فضاي حافظه به اين ترتيب، پردازنده مي.  را توصيف كند64Kي  تواند يك قطعه  ميLDTگر  همچنين هر توصيف. باشد
8192*8192*64KB = 1GBعنوان  به(ي اصلي و ديسك تواند شامل حافظه  دسترسي داشته باشد، كه ميswap (باشد .  

  86  حالت مجازي33-4
 و EMM386.SYS، نظير EMSبسياري از تسهيالت مربوط به .  ايجاد شدRM و PM براي ايجاد سازش بين V867 يا 86مجازي حالت 

 است، در حاليكه RMكامپيوتر در حالت اجرا در  كند، وقتي يك سيستم در اين حالت كار مي. كنند  استفاده ميV86 از DescView386محيطهاي چندكاره، نظير 
كنيد، آن برنامه نظير يك كار مستقل در   اجرا ميV86وقتي يك برنامه را در . كنند  عمل ميPM، مديريت كارها، و قواعد مربوط به امتيازات، در مديريت حافظه

RMكند و   عمل ميPMرمول تبديل دهي در آن طبق همان ف كند كه يك مگابات فضاي نشاني دارد و نشاني برنامه فكر مي.  در حقيقت از ديد آن پنهان است
 در اختيار DOS-promptهاي داسي كه در  براي مثال در ويندوز، پنجره.   استSegmentAddress * 16 + OffsetAddressنشاني منطقي به فيزيكي 

  .گيرند، كاربردي از اين حالت است قرار مي

_________________________________________________________________________________ 
١ user processes 
٢ vitual memory 
٣ Global Descriptor Table 
٤ Local Descriptor Table 
٥ Load GDT 
٦ Load LDT 
٧ Virtual-86 mode 



  شده و داس حالت محافظت: 33 فصل
  

33-3

  شده نويسي حالت محافظت   واسطهاي برنامه33-5
اما واسطهايي نظير .  بايد حتماً با زبان اسمبلي انجام شودPMي سوئيچ كردن به  ار مشكل است و كارهاي اوليهشده بسي نويسي در حالت محافظت برنامه

DPMI1 وVCPI2اين واسطها، استفاده از . كنند اند كه اين كار را تسهيل مي  معرفي شدهPMاز نظر مقايسه، . كنند  را تحت داس آسان ميDPMI از VCPI 
  .تر از آن است آن استفاده شده و پيشرفتهبهتر است و بيشتر از 

  .شود در ادامه شرح مختصري از اين دو نوع واسط ارائه مي
VCPI : ي گروهي از شركتهاي كامپيوتري تحت رهبري   بوسيله1989در سالPhar Lap و Quadrateckاين واسط هدف برطرف .  معرفي شد

  . نمود  را دنبال ميi486 و 80386هاي مديريت حافظه در ماشينهاي  ، و برنامهDOS ،multitaskersنمودن مشكالت ناشي از وجود همزمان بسطهاي 
VCPI به توابع خودش، تحت نام Serverهاي استفاده كننده از اين توابع، تحت نام   و به برنامهClientاين واسط سرويسهاي زير را . كند  ارجاع مي

  :كند فراهم مي
  VCPIسه تابع مخصوص مقداردهي اوليه  •
  يافته ي بسط چهار تابع ابتدايي براي مديريت حافظه •
  و ثباتهاي اشكالزدايي پردازنده) اولين ثبات كنترل (CR0سه تابع براي دسترسي به  •
  دو تابع براي مديريت كنترلر وقفه •
  PM و V86كردن بين حالت  يك تابع براي سوئيچ •
• DPMI :نويسي  عنوان استانداردي براي برنامه اين واسط ابتداً بهPM معرفي نشده بود، بلكه در طراحي Win 3.0 ،ايجاد شد و به داليل نامعلوم 

 و غيره تشكيل گروهي را براي استاندارد IBM، شركتهاي معروفي چون ميكروسافت، اينتل، بورلند، 1990اما بعداً در سال . ميكروسافت آنرا منتشر نمود
  :دهد، كه شامل موارد زير است  در اختيار قرار ميPMانات  پوشش كاملتري را از امكDPMI. نمودن آن دادند

  PMي  گر يك برنامه مديريت جدولهاي توصيف •
  يافته ي بسط مديريت و تخصيص حافظه •

  3ها و استثنائات مديريت وقفه •
   RMي  هاي وقفه كننده ها و مديريت ارتباط با برنامه •
  دسترسي به ثباتهاي گوناگون پردازنده •

  DMA4سازي  مجازي •
  

_________________________________________________________________________________ 
١ DOS Protected Mode Interface 
٢ Virtual Control Programming Interface 
٣ exceptions 
٤ DMA Virtualization 


