
نمایش اطالعات روی صفحه نمایش: 4جلسه 

:  مدرس

اعظم کبوتری کهنه شهری



 عولیبت رٍی هبًیتَر ثب ٍقفِ ّبی:
◦INT 10H (Bios:)

 00سرٍیسH :تغییر هذ هبًیتَر
 01سرٍیسH :تغییر اًذازُ هکبى ًوب
 02سرٍیسH :تغییر هحل هکبى ًوب
...

◦INT 21H (Dos)
 02سرٍیسH  :ًوبیص یک کبراکتر رٍی هبًیتَر
 09سرٍیسH  :ًوبیص یک رضتِ رٍی هبًیتَر
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اغلی کبر هی کٌذ( حبلت)هبًیتَر در دٍ هذ:
(:پیش فرض)متنی ◦

غفحِ هبًیتَر ثِ تعذادی سطر ٍ ستَى تقسین هی ضَد.
سطر ٍ ستًَْب هَقعیت ّبیی را ثرای ًوبیص کبراکترّب فراّن هی سبزًذ.
هحل هکبى ًوب، تعییي کٌٌذُ جبیی است کِ کبراکتر ثعذی ثبیذ ًوبیص دادُ ضَد.
کبرثر ثِ کبراکترّب دسترسی دارد.
کبراکترّب ثب رٍضي ضذى هجوَعِ ای از پیکسل ّب در سطر ٍ ستَى تَلیذ هی ضًَذ.

:  گرافیکی◦
غفحِ هبًیتَر ثِ تعذادی پیکسل در ّر سطر ٍ ستَى تقسین هی ضَد.
 هطخع هی ضَد...( رًگ، ضذت ًَر ٍ )ّر پیکسل ثب هحل ٍ غفت آى.
  کبرثر ثِ ّر پیکسل هبًیتَر دسترسی دارد ٍ هی تَاًذ ثب رٍضي کردى پیکسل ّبی ثخػَظ ثب

.رًگ دلخَاُ ّر ضکل گرافیکی را رسن کٌذ
هکبى ًوب را پطتیجبًی ًوی کٌذ.
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(هذ هتٌی) ًوبیص یک کبراکتر (هذ گرافیکی) ًوبیص ضکل دلخَاُ
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 تطکیل ضذُ( 79تب  0)ستَى  80ٍ ( 24تب  0)سطر 25غفحِ ًوبیص در حبلت استبًذارد هتٌی، از.
هحل هکبى ًوب در غفحِ ثَسیلِ ضوبرُ سطر ٍ ستَى آى هطخع هی ضَد.
ِ80×25;2000:تعذاد کبراکترّبی قبثل ًوبیص در ّر غفح
یک ثبیت کذ اسکی، یک ثبیت غفت ّب هثل رًگ،  )ثبیت  2: حبفظِ هَرد ًیبز ثرای ّر کبراکتر

...(ضذت ًَر ٍ 
 ثبیت 4000: کبراکتر 2000حبفظِ هَرد ًیبز ثرای ًوبیص
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00,00
00,00(hex)

00,79
00,4F(hex)

ٍسط غفحِ
12,39

0C,27(hex)

24,00
18,00(hex)

24,79
18,4F(hex)



ُثخطی از حبفظِ کِ ثرای ًوبیص هحتَیبت غفحِ ًوبیص اختػبظ دادُ ضذ.

 (:ّر قسوت یک غفحِ حبفظِ)کیلَثبیتی  4هتطکل از چْبر قسوت
B8000Hضرٍع از  ( : پیص فرؼ)غفحِ غفر ◦
B9000Hضرٍع از  : غفحِ یک◦
BA000Hضرٍع از  : غفحِ دٍ◦
BB000Hضرٍع از  : غفحِ سِ◦

 ثب قراردادى اطالعبت در ّر یک از غفحبت حبفظِ، آى اطالعبت رٍی غفحِ هبًیتَر
(در ّر لحظِ اطالعبت یک غفحِ. )ًوبیص دادُ هی ضَد

ثرای قراردادى اطالعبت در ّر یک از غفحبت حبفظِ ، دٍ رٍش ٍجَد دارد:
(هطوئي تر اهب کٌذتر) INT 10H  ٍINT 21Hدستَرات ◦
(سریعتر اهب هخبطرُ آهیس)اًتقبل هستقین اطالعبت ثِ حبفظِ هبًیتَر ثب دستَرات اسوجلی ◦
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شماره بیت 7 6 5 4 3 2 1 0

BL R G B I R G B

 چطوک
زدى حرف رًگ زهیٌِ کبراکتر ضذت ًَر رًگ کبراکتر
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رنگ IRGB رنگ IRGB

سیبُ 0000 خبکستری 1000

آثی 0001 آثی کورًگ 1001

سجس 0010 سجس رٍضي 1010

آثی آسوبًی 0011 آثی آسوبًی کورًگ 1011

قرهس 0100 قرهس رٍضي 1100

زرضکی 0101 زرضکی رٍضي 1101

قَُْ ای 0110 زرد 1110

سفیذ 0111 سفیذ ثراق 1111

 ٌِآثی رًگ ثب ترکیت سِ رًگ اغلی 8: رًگ زهی(B  ) سجس ،(G )قرهس ٍ(R )
ترکیت رًگ ّبی  حبغل از رًگ 16 :رًگ کبراکترّبRGB  ثبI (ضذت ًَر)



رًگ زهیٌِ رًگ کبراکترّب
حبلت  

چطوک 
زى

رًگ زهیٌِ رًگ کبراکترّب
ثبیت غفت 

R G B I R G B

سیبُ سفیذ 0 0 0 0 0 1 1 1 07H

آثی قرهس 0 0 0 1 0 1 0 0 14H

سجس
خبکستری  

(چطوک زى) 1 0 1 0 1 0 0 0 A8H
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(ّگسا)ضوبرُ حبلت  تعذاد پیکسل در ّر کبراکترتعذاد حرٍف(پیکسل)دقت تعذاد رًگ
حبلت ّبی  

هبًیتَر

900× 4016×36025×400تک رًگ

ی
متن

ی  
ها

ت 
حال 16400×36025×4016 ×901

902× 8016×72025×400تک رًگ

16400×72025×8016 ×903
( حبلت استبًذارد)

907× 8016×72025×400تک رًگ

4200×320--04 , 05

ی
یک

راف
 گ

ی
ها

ت 
حال

06--640×200تک رًگ

16200×320--0D

16200×640--0E

0F--640×350تک رًگ

16350×640--10

2480×640--11

16480×640--12

256200×320--13
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عملیات شماره سرویس عملیات شماره سرویس

غفت در  /خَاًذى کبراکتر
هحل فعلی هکبى ًوب 08H تغییر هذ هبًیتَر 00H

غفت در هحل  /ًوبیص کبراکتر
فعلی هکبى ًوب 09H اًذازُ هکبى ًوب تغییر 01H

ًوبیص کبراکتر در هحل فعلی  
هکبى ًوب 0AH هحل هکبى ًوبتغییر  02H

رٍضي کردى یک پیکسل در  
حبلت گرافیکی 0CH اًذازُ ٍ هحل هکبى ًوبخَاًذى  03H

خَاًذى یک پیکسل در حبلت  
گرافیکی 0DH اًتخبة غفحِ فعبل 05H

کبراکتر ٍ تغییر   ًوبیص یک
خَدکبر هکبى ًوب 0EH غفحِ ثِ ثبال حرکت طَهبری 06H

هذ هبًیتَر خَاًذى 0FH غفحِ ثِ پبییي حرکت طَهبری 07H
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در توبم سرٍیس ّب، غفحِ غفر حبفظِ، غفحِ پیص فرؼ است
ًُحَُ استفبد:
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mov AH, n AHقرار دادى ضوبرُ سرٍیس در ثجبت •

… قرار دادى پبراهترّبی الزم در سبیر ثجبت ّب•

int 10h INT 10Hفراخَاًی دستَر •



 دستَر  00سرٍیس : حبلت هبًیتَرتغییرINT 10H
AHدر  00قرار دادى ◦
ALقرار دادى ضوبرُ حبلت در ◦
INT 10Hفراخَاًی ◦

0سرٍیس : خَاًذى حبلت فعلی هبًیتَرFH دستَرINT 10H
AHدر  0Fقرار دادى ◦
INT 10Hفراخَاًی ◦
ٍ ضوبرُ غفحِ جبری   AH، تعذاد کبراکترّبی ّر سطر در ALپس از اجرای ایي سرٍیس، حبلت هبًیتَر در ◦

.قرار هی گیرًذ BHدر 
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03قرار دادى هبًیتَر در حبلت  -خَاًذى حبلت فعلی هبًیتَر : هثبل•
mov ah,0FH
int 10h
…
mov ah,00
mov al,03
int 10h



یک خط تیرُ: ضکل عبدی هکبى ًوب
 سطر ترسین کرد 15هکبى ًوب را هی تَاى ثِ ضکل هستطیلی تب.
 دستَر  01سرٍیسINT 10H

AHدر  01قرارداى ◦
 CXقراردادى اًذازُ هکبى ًوب در ◦

 ضرٍع هستطیل هکبى ًوب در خطCH  ٍ خط پبیبى هستطیل هکبى ًوب درCL

INT 10Hفراخَاًی ◦
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10تب  5ترسین هکبى ًوب از سطر : هثبل•
mov ah,01
mov ch,05
mov cl,0Ah
int 10h



 دستَر  02سرٍیسINT 10H

AHدر  02قرارداى ◦

DXقراردادى هختػبت جذیذ هکبى ًوب در ◦

 ُسطر در ضوبرDH  ضوبرُ ستَى در ٍDL

BHقراردادى ضوبرُ غفحِ حبفظِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦
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15ٍ ستَى  8تٌظین هکبى ًوب ثِ سطر : هثبل•
mov ah,02
mov dh,08
mov dl,15
mov bh,00
int 10h



 دستَر  03سرٍیسINT 10H

AHدر  03قرارداى ◦

BHقراردادى ضوبرُ غفحِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦

 ثب اجرای ایي سرٍیس هحل هکبى ًوب درDX  اًذازُ آى در ٍCX  قرار هی
:گیرد

DLٍ ضوبرُ ستَى هکبى ًوب در  DHضوبرُ سطر هکبى ًوب در ◦

CLٍ خط پبیبى هستطیل هکبى ًوب در  CHخط ضرٍع هستطیل هکبى ًوب در ◦
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دستَراتی ثٌَیسیذ کِ هکبى ًوب از هحل فعلی اش ثِ ستَى ثعذی ثرٍد:

mov ah,03 ;service 03 int 10h

mov bh,00 ;set page number to 00

int 10h

mov ah,02 ; service 02 int 10h

inc dl ;increment column value

int 10h
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 دستَر  05سرٍیسINT 10H

AHدر  05قرارداى ◦

AL (0،1،2،3)قراردادى ضوبرُ غفحِ در ◦
INT 10Hفراخَاًی ◦

حبفظِ هبًیتَر 2فعبل کردى غفحِ : هثبل

mov ah,05H

mov al,02

int 10h
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 دستَر ( حرکت ثِ پبییي) 07( / حرکت ثِ ثبال) 06سرٍیسINT 10H
AHدر  07/06قرارداى ◦
(ثرای کل غفحِ 00) ALقراردادى تعذاد خطَطی کِ ثبیذ چرخص کٌذ در ◦
BHرًگ زهیٌِ ٍ حرٍف در ◦
(CHٍ ضوبرُ سطر در  CLضوبرُ ستَى در ) CXهختػبت گَضِ سوت چپ ثبال در ◦
(DHٍ ضوبرُ سطر در  DLضوبرُ ستَى در ) DXهختػبت گَضِ سوت راست پبییي در ◦
INT 10Hفراخَاًی ◦

(:ثب حرکت کل سطرّب ثِ ثبال)دستَراتی کِ غفحِ ًوبیص را پبک کٌذ: هثبل

mov ax,0600H ;ah=06 , al=00
mov bh,61H ;bh=01100001B
mov cx,0000 ;cl=ch=00
mov dx,184FH ;dh=18H=24 , dl=4FH=79
int 10H
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 دستَر  08سرٍیسINT 10H

AHدر  08قرار دادى ◦

BHقراردادى ضوبرُ غفحِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦

 ثب اجرای ایي سرٍیس، کذ اسکی کبراکتر درAL  غفت آى در ٍAH  قرار
.هی گیرد
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mov ah,08H

mov bh,00

int 10h



 09سرٍیسH(ًوبیص کبراکتر ٍ غفت ) دستَرINT 10H

AHدر  09قراردادى ◦

ALقراردادى کذ اسکی کبراکتر در ◦

BLقراردادى غفت کبراکتر در ◦

CXقراردادى تعذاد دفعبت تکرار کبراکتر در ◦

BHقرار دادى ضوبرُ غفحِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦
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(:رًگ کبراکتر سفیذ ثب زهیٌِ سیبُ)ثِ تعذاد دُ ثبر در هحل فعلی هکبى ًوب  *ًوبیص کبراکتر : هثبل 

mov ah,09h
mov al,’*’
mov bl,07h
mov cx,10
mov bh,00h
int 10h

 0سرٍیسAH (ًوبیص کبراکتر ) دستَرINT 10H

AHدر  0AHقراردادى ◦

ALقراردادى کذ اسکی کبراکتر در ◦

CXقراردادى تعذاد دفعبت تکرار کبراکتر در ◦

BHقرار دادى ضوبرُ غفحِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦



 0سرٍیسEH(ًوبیص کبراکتر ٍ غفت ) دستَرINT 10H

AHدر  0EHقراردادى  ◦

ALقراردادى کذ اسکی کبراکتر در ◦

BLقراردادى غفت کبراکتر در ◦

BHقرار دادى ضوبرُ غفحِ در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦

در ایي سرٍیس کذّبی زیر ًیس قبثل استفبدُ ّستٌذ:
(Backspace)ثِ عقت ثرٍ :  08◦
(Beep)ثَق : 07◦
◦0D : سر سطر ثرگرد(CR)
◦0A :ِیک خط فبغل(LF)
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 02سرٍیسH  دستَرINT 21H

AHدر  02Hقرار دادى ◦

  DLقراردادى کذ اسکی کبراکتر در◦
INT 21Hفراخَاًی ◦

در ایي سرٍیس  ًیسکذّبی زیر قبثل استفبدُ ّستٌذ:
◦0D : سر سطر ثرگرد(CR)
◦0A :ِیک خط فبغل(LF)
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رضتِ ثبیذ در سگوٌت دادُ ثرًبهِ تعریف ضَد.
 هطخع هی ضَد $پبیبى رضتِ ثب عالهت.
 09سرٍیسH  دستَرINT 21H

AHدر  09Hقرار دادى ◦
LEAثب دستَر  DXقراردادى آفست آدرس ضرٍع رضتِ در ◦
INT 21Hفراخَاًی ◦

ًوبیص پیغبم : هثبل“Hello World”

msg1 db ’Hello World’,’$’
…
mov ah,09H
lea dx,msg1 ; mov dx,offset msg1
int 21h
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 00سرٍیسH  دستَرINT 10H (الزهِ عولیبت گرافیکی)
AHدر  00Hقرار دادى ◦

ALدر ( 10اسالیذ )قرار دادى ضوبرُ حبلت گرافیکی ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦

12قراردادى هبًیتَر در هذ گرافیکی : هثبلH

mov ah,00h

mov al,12h

int 10h
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رنگ باینری هگسا رنگ باینری هگسا

سیبُ 0000 0 خبکستری 1000 8

آثی 0001 1 آثی کورًگ 1001 9

سجس 0010 2 سجس رٍضي 1010 0A

آثی آسوبًی 0011 3 آثی آسوبًی کورًگ 1011 0B

قرهس 0100 4 قرهس رٍضي 1100 0C

زرضکی 0101 5 زرضکی رٍضي 1101 0D

قَُْ ای 0110 6 زرد 1110 0E

سفیذ 0111 7 سفیذ ثراق 1111 0F



 0سرٍیسCH  دستَرINT 10H
AHدر  0CHقرار دادى ◦
ALقرار دادى ضوبرُ رًگ پیکسل در ◦
CXقراردادى ضوبرُ ستَى پیکسل در ◦
DXقراردادى ضوبرُ سطر پیکسل در ◦
BHقراردادى ضوبرُ غفحِ فعبل در ◦
INT 10Hفراخَاًی ◦

 رٍضي کردى پیکسلی در هختػبتx=75  ٍy=175 ثِ رًگ سجس:
mov ah,0ch
mov al,02
mov cx,75
mov dx,175
mov bh,00h
int 10h
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 0سرٍیسDH  دستَرINT 10H

AHدر  0DHقرار دادى ◦

CXقراردادى ضوبرُ ستَى پیکسل در ◦

DXقراردادى ضوبرُ سطر پیکسل در ◦

BHقراردادى ضوبرُ غفحِ فعبل در ◦

INT 10Hفراخَاًی ◦

 پس از اجرای ایي سرٍیس رًگ پیکسل هطخع ضذُ درAL قرار هی گیرد.
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 ًوبیص دّذثبر  30ثِ تعذاد  20ٍ ستَى  20را ثب ضرٍع از سطر  ‟*„ثرًبهِ ای ثٌَیسیذ کِ کبراکتر .
(int 10hدستَر  09ٍ  02ثب استفبدُ از سرٍیس ّبی )

 ِای ثٌَیسیذ کِ پیبم زیر را ثِ کبرثر ًوبیص دّذثرًبه( : دستَر  09ثب استفبدُ از سرٍیسint 21h)
„Press A or B or C:‟

 ِ0ثب استفبدُ از سرٍیس : )ای در حبلت گرافیکی ثٌَیسیذ کِ اضکبل زیر را رسن ًوبیذثرًبهch  
(int 10hدستَر 

آثییک خط افقی ثِ رًگ ◦
سجسیک خط عوَدی ثِ رًگ ◦
قرهسیک خط هَرة ثِ رًگ ◦

 ِرا رٍی هبًیتَر ثِ رًگ ّبی هختلف ًوبیص   ایرانثرًبهِ ای در حبلت گرافیکی ثٌَیسیذ کِ کلو
(int 10hدستَر  0chثب استفبدُ از سرٍیس . )دّذ
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