
مبانی برنامه سازی سیستم: 2جلسه 

:  مدرس

اعظم کبوتری کهنه شهری



 ًَػی تزًاهِ ساسی جْت دستزسی ٍ هذیزیت هٌاتغ سخت افشاری سیستن
کاهپیَتزی تِ غَرت دلخَاُ

(ٍاتستِ تِ سیستن)ًیاسهٌذ اطالع اس هؼواری ٍ جشئیات سخت افشاری کاهپیَتز ◦
جْت ساخت تزًاهِ ّای سیستوی◦
(هستقل اس سیستن)در هقاتل تزًاهِ ساسی کارتزدی ◦
کاهپیَتزّای ضخػی: توزکش درس◦

2 2جلسه  -بزنامه ساسی سیستم 



3 2جلسه  -بزنامه ساسی سیستم 



4

 پزداسنده(CPU : ) یکی اس ریشپزداسًذُ ّای سزیx86  ضزکتIntel

 گذرگاه(Bus :)اتػال دٌّذُ اجشا هختلف

حافظه :RAM  ٍROM

تزاشه های پشتیبانی یا کنتزلز(Support Chips : ) تخطی اس ٍظایف پزداسًذُ را اًجام
:اس هْن تزیي کٌتزلز ّا. هی دٌّذ تا پزداسًذُ تزای اًجام کارّای هْن تز آساد تاضذ

DMA Controller : کٌتزل کٌٌذُ تاس ّا تزای اًتقال اطالػات تِ طَر هستقین تیي دستگاّْایI/O ِحافظ ٍ
Interrup Controller  :هذیزیت کٌٌذُ ٍقفِ ّای سخت افشاری
Timer  ضوارضگز ٍ ًگْذارًذُ سهاى سیستن

 ِضکاف ّای تَسؼ(Expansion Slots :)اس قثیل
◦CRT Controller  :در کارت ٍیذئَیی ٍظیفِ هذیزیت ًحَُ ًوایص اطالػات رٍی غفحِ ًوایص
◦Disk Controller  : حزکت ّذ تزای خَاًذى ٍ ًَضتي اطالػات رٍی )هذیزیت گزداًٌذُ دیسک

(دیسک
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 ُاس خاًَادx86

x86 (8086/8088/80186/80286/80386/80486/Pentium/…)

تیتی 8،16،32،64: ثثات ّا
ُدارای سِ ًَع گذرگا:

تیتی 8،16،32،64: گذرگاُ دادُ ◦
تیتی 20،24،25،32،36: گذرگاُ آدرس◦
ٍ ( MRDC,MRWC)حذاقل چْار گذرگاُ تزای خَاًذى ٍ ًَضتي حافظِ : گذرگاُ کٌتزل◦

I/O (IORC,IOWC)خَاًذى ٍ ًَضتي 
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 ُاٍلیي هذل اس ریشپزداسًذُ ّای خاًَادx86  است کِ تَسطIntel  طزاحی
.ضذُ است

 (:تیتی 16ریشپزداسًذُ ) 8086جشئیات
.تیتی ّستٌذ 16ّوِ ثثات ّا ٍ گذرگاّْای دادُ ◦
 1MBتزاتز ( فضای آدرس فیشیکی) RAMاًذاسُ ← تیتی است  20گذرگاُ آدرس ◦

.است
.فضای آدرس تا استفادُ اس سگوٌت تٌذی آدرس دّی هی ضَد◦
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تقسین حافظِ تِ قطؼاتی تِ ًام سگوٌت

 ضزٍع هی ضًَذ( هزس پاراگزاف) 16سگوٌت ّا اس آدرس ّای هضزب.
، آدرس ّایی اًذ کِ رقن آخز آدرس در هثٌای ّگشادسیوال کِ هؼادل  16آدرس ّای هضزب ◦

.چْار تیي آخز آدرس در هثٌای دٍدٍیی است، غفز است
KB=216 64اًذاسُ ّز سگوٌت در حالت حقیقی ّوَارُ  ◦ bit  است تا تتَاى ّز ػٌػز داخل

  .تیت آدرس دّی ًوَد 16سگوٌت را تا 

 تیت  4ٍ ) تیت  16فاغلِ سگوٌت اس اتتذای حافظِ است ٍ  تا آدرس سگمنت
.تؼییي هی ضَد( پیص فزؼ غفز در سوت راست

 آدرسoffset   ِفاغلِ یک ػٌػز اس اتتذای سگوٌتی است کِ در آى قزار گزفت
.تیت است 16است ٍ 
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ّز آدرس در حافظِ تِ غَرت سیز تیاى هی ضَد:

 هاًٌذ آدرس  :

 تِ غَرت سیز ػول هی ضَد( هؤثز)تزای تذست آٍردى آدرس فیشیکی:

8 2جلسه  -بزنامه ساسی سیستم 



  ّز تزًاهِ اسوثلی در حافظِ اس سِ ًَع سگوٌت اغلی کذ، دادُ ٍ پطتِ تطکیل
:هی ضَد

(تِ ستاى هاضیي)حاٍی دستَرات تزًاهِ : سگوٌت کذ◦
حاٍی هقذار هتغیزّا ٍ  ثاتت ّای تؼزیف ضذُ در تزًاهِ: سگوٌت دادُ◦
فضای حافظِ هَقتی حاٍی آدرس ّای تاسگطت تِ تزًاهِ ٍ پاراهتزّای : سگوٌت پطتِ◦

تَاتغ در ٌّگام اجزا

 ِّز سگوٌت تزًاهِ تز حسة اًذاسُ هوکي است در یک یا چٌذ سگوٌت حافظ
.قزار تگیزد
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 ثبات های عمومی(Main Registers:)

◦AX (ُثثات اًثار : ) ٍ قاتل استفادُ در ػولیات ٍرٍدی، خزٍجی ٍ تزخی ػولیات رضتِ ای، هحاسثاتی
اًتقال

◦BX (ِثثات پای : )قاتل استفادُ تِ ػٌَاى یک ضاخع تزای تَسؼِ دادى آدرس دّی ٍ هحاسثات
◦CX (ُثثات ضوارًذ : )قاتل استفادُ تزای کٌتزل کزدى تکزار حلقِ، در ػول ضیفت ٍ هحاسثات
◦DX (ُثثات داد : ) ٍ قاتل استفادُ در ػولیات ٍرٍدی، خزٍجی، ػولیات هحاسثاتی اس قثیل ضزب

تقسین هقادیز تشرگ

ثبات های شاخص(Index Registers:)

◦SI (ضاخع هثذا :)قاتل استفادُ در ػولیات رضتِ ای تزای اضارُ تِ آدرس ضزٍع هثذا
◦DI (ضاخع هقػذ :)قاتل استفادُ در ػولیات رضتِ ای تزای اضارُ تِ آدرس ضزٍع هقػذ
◦BP (ِاضارُ گز پای : )ِاضارُ گز تِ ّز خاًِ ای در ٍسط پطت
◦SP (ِاضارُ گز پطت : )ِاضارُ گز تِ تاالتزیي خاًِ پطت
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 ثبات شمارنده بزنامه(Program Counter:)
◦IP (اضارُ گز دستَر :)آدرس افست دستَر تؼذی کِ تایذ اجزا ضَد.

ثبات های سگمنت(Segment Registers:)
◦CS :آدرس ضزٍع سگوٌت کذ
◦DS :ُآدرس ضزٍع سگوٌت داد
◦SS :ِآدرس ضزٍع سگوٌت پطت
◦ES :آدرس ضزٍع سگوٌت اضافی

Flags  : داللت تز ًتیجِ اجزای آخزیي دستَر ٍ ٍضؼیت جاریCPU
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دستزسی هستقین
اس طزیق دٍ ٍاسط ًزم افشاری:

◦ROM-BIOS (Read Only Memory-Basic Input Output System)
◦DOS (Disk Operating System)

2جلسه  -بزنامه ساسی سیستم 

هذل سِ الیِ



ِهختلف افشاری سخت قطؼات تِ دستزسی تزای استاًذارد تَاتغ اس ای هجوَػ 
 ٍ دٌّذ اًجام را ًظز هَرد کار ضًَذ، فزاخَاًی تزًاهِ تَسط تَاًٌذ هی کِ

 آگاُ ػول ًتیجِ اس تزًاهِ تا تزگزداًٌذ تزًاهِ تِ را ٍضؼیت اطالػات سپس
.ضَد

 هشایا:
غزف سهاى ٍ ّشیٌِ کوتز← ػذم ًیاس تزًاهِ تِ دستزسی هستقین ◦
ػذم ٍاتستگی تزًاهِ تِ هطخػات فیشیکی سخت افشار◦
هؼایة:

هذل سِ الیِ ای ٍ ػوَهی تَدى تَاتغ: کٌذ تَدى تَاتغ◦
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 ِدر حافظROM رٍی تزد اغلی کاهپیَتز
 تالفاغلِ پس اس رٍضي ضذى کاهپیَتز قاتل دستزس تَدُ ٍ کارّایی اس قثیل

.تزرسی حافظِ ٍ ٍسایل جاًثی کاهپیَتز را اًجام هی دّذ
دارای تَاتؼی تزای دستزسی ٍ هذیزیت سخت افشارّای:

کارت ٍیذئَیی◦
RAMحافظِ ◦

دیسک سخت ٍ دیسکت◦
غفحِ کلیذ◦
(LPT1, LPT2)ٍ هَاسی ( Com1, Com2)پَرت ّای سزی ◦
ساػت ػول کٌٌذُ تا تاطزی◦

 اس هؼزٍفتزیي اًَاعBIOS  :AMI, Phoenix, Award, Quadtel
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داضتي تَاتؼی جْت کار تا دیسک: دلیل ًاهگذاری
 قزار دارد ٍ تَسط ( سخت)رٍی دیسکBIOS  ِدر حافظ(RAM ) قزار

.دادُ ضذُ ٍ اجزا هی ضَد
اغلة اس طزیق : دستزسی تِ سخت افشارBIOS گاّی تِ طَر هستقین ،
 تَاتغDOS:

هذیزیت فایل تز رٍی دیسک◦
هذیزیت حافظِ◦
قزاردادى تزًاهِ اس رٍی دیسک تز رٍی حافظِ ٍ هقذاردّی اٍلیِ آى: تارگذاری تزًاهِ◦
ٍرٍد دادُ اس سیستن ٍ اًتقال دادُ تِ سیستن: خزٍجی/ٍرٍدی◦
دستکاری ٍقفِ ّا◦
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 ٍ ُهکاًیسوی کِ پزداسًذُ را هجثَر هی کٌذ تا اجزای تزًاهِ جاری را هتَقف ًوَد
.را اجزا کٌذ( هذیزیت ٍقفِ)رٍال خاغی 

انواع وقفه:
DOS  ٍBIOSتَلیذ تَسط تزًاهِ ّا تزای فزاخَاًی تَاتغ : ًزم افشاری◦
تَسط اجشای سخت افشاری تَلیذ هی ضًَذ ٍ اس طزیق کٌتزلز ٍقفِ تِ پزداسًذُ  : سخت افشاری◦

.هٌتقل هی ضًَذ
 ٍقفِ  . رسیذگی یا ػذم رسیذگی تِ ایي ًَع ٍقفِ ّا را تزًاهِ ًَیس هطخع هی کٌذ:  قاتل اغواؼ

I/Oّای دستگاّْای 

 غیز قاتل اغواؼ(NMI :)هاًٌذ ٍقفِ تایوز.ٍقفِ ّایی کِ حتوا رسیذگی هی ضًَذ

رسیدگی به وقفه:
 ِ(حاٍی ضوارُ تاتغ ٍ آدرس ضزٍع کذ آى در حافظِ)رجَع تِ جذٍل تزدار ٍقف
پیذاکزدى آدرس ضزٍع تاتغ ٍ پزش تِ آى آدرس
ُاجزای تاتغ فزاخَاًی ضذ
تزگطت تِ تزًاهِ اغلی
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برنامه Sourceفایل 

p.asm

برنامه Objectفایل 

p.obj

فایل اجرایی برنامه
p.exe

p.com
ترجمه

Assembler

پیوند
Linker

سگمنت بندی بزنامه اجزایی:
◦exe  :ِضاهل سگوٌت ّای جذاگاًِ تزای کذ، دادُ ٍ پطت

هفیذ تزای تزًاهِ تشرگ ٍ هْن
◦Com  :ِضاهل یک سگوٌت تزای کذ، دادُ ٍ پطت

 هقین در حافظِ( کیلَ تایت 64تا حذاکثز اًذاسُ )هفیذ تزای تزًاهِ ّای کَچک ٍ

 پیش سگمنت بزنامه(PSP:Program Segment Prefix:)
کِ اطالػات هختلف در هَرد ٍضؼیت تزًاهِ ( ّگشا دسیوال 100)تایت  256رکَردی تِ طَل ◦

.اجزایی در آى ًگْذاری هی ضَد
.تَسط سیستن ػاهل تخػیع دادُ هی ضَد PSPحافظِ هَرد ًیاس تزای ◦



 دستیاتی تِ تزًاهِ رٍی دیسک(دادُ+ضاهل کذ+header)
 ساختPSP تز رٍی هزس پاراگزاف در حافظِ در دستزس
 قزار دادى تزًاهِ در حافظِ تالفاغلِ تؼذ اسPSP

 قزادادى آدرس ضزٍعPSP  در ثثات ّایDS  ٍES

را در اٍلیي دستَرات تزًاهِ، تِ  DS  ٍESتزًاهِ ًَیس خَد تایذ هقادیز ثثات ّای ◦
.تزتیة تِ آدرس ضزٍع سگوٌت دادُ ٍ سگوٌت اضافی هقذاردّی کٌذ

 قزار دادى آدرس سگوٌت کذ در ثثاتCS  قزار دادى آدرس اٍلیي دستَر ٍ
IPسگوٌت کذ در 

 قزاردادى آدرس سگوٌت پطتِ در ثثاتSS  اًذاسُ پطتِ در ٍSP

.پطتِ را خَد تزًاهِ ًَیس ٍ تا طَل ثاتت تؼزیف هی کٌذ◦
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 (دادُ+ ضاهل کذ )دستیاتی تِ تزًاهِ رٍی دیسک
 ساختPSP  تِ ( ّگشادسیوال) 100ٍ اختػاظ آدرس غفز تا قثل اسPSP

 ِدر حافظِ تالفاغلِ تؼذ اس ( کذ ٍ دادُ)قزار دادى تزًاهPSP  یؼٌی اس آدرس
تِ طَل هَرد ًیاس 100

.تزًاهِ ًَیس آدرس ضزٍع را در تزًاهِ هطخع هی کٌذ◦
 ِاختػاظ حافظِ تاقی هاًذُ اس اًتْای کذ ٍ دادُ تا اًتْای سگوٌت تِ پطت

(تا طَل هتغیز)تَسط سیستن ػاهل 
 قزادادى آدرس ضزٍعPSP  در ثثات ّایDS ،CS ،SS  ٍES

 100قزار دادى آدرسH  درIP
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HomeWork  : بزنامه هایcom  وexe را با هم مقایسه کزده و تفاوت هایشان را بیان کنید.



 اغلی تزیي ٍ تی هحذٍدیت تزیي ستاى: اسوثلی
دستزسی تِ سخت افشار تا پاییي تزیي سطح◦
ًیاس تِ حافظِ ٍ سهاى اجزای کوتز◦
ASM.: پسًَذ تزًاهِ ّای اسوثلی ◦

هتزجن اسوثلز◦

 ستاى ّای دیگز :C پاسکال ٍ
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