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هَلتا سا جاسی بشًاهِ اجشای تا کٌذ هی هجبَس سا پشداصًذُ کِ است  هکاًیسوی 
  یا ٍلفِ سشٍیس سٍتیي خاظ، سٍال ایي .کٌذ اجشا سا خاغی سٍال ٍ کٌذ هتَلف

.داسد ًام ٍلفِ هذیشیت سٍال
ٍلفِ اًَاع:

.تَلیذ هی ضًَذ DOS  ٍBIOSّا بشای فشاخَاًی تَابغ ایي ٍلفِ ّا تَسط بشًاهِ : ًشم افضاسی◦
تَسط اجضای سخت افضاسی تَلیذ هی ضًَذ ٍ اص طشیك کٌتشلش ٍلفِ بِ پشداصًذُ : سخت افضاسی◦

:ایي ٍلفِ ّا بشدًٍَػٌذ. هٌتمل هی ضًَذ
 ٍلفِ ّایی کِ لابل ًاتَاى ساصی ّستٌذ تا سخت افضاس ًتَاًذ بِ پشداصًذُ ٍلفِ بذّذ:  لابل اغواؼ  .

.ًاتَاى کشد IFایي ٍلفِ ّا سا هی تَاى با غفش کشدى پشچن . I/Oّای دستگاّْای هاًٌذ ٍلفِ 
 غیش لابل اغواؼ(NMI :)ٍلفِ ّایی کِ حتوا سسیذگی هی ضًَذ.
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ِدستَس اص استفادُ اثش دس کِ ّایی ٍلف int N (N 255 تا غفش بیي ػذدی) 
 سٍتیي ایي ٍلفِ ضذى فؼال با کِ ّستٌذ سٍتیٌی داسای یک ّش ضًَذ هی فؼال
 سٍتیي سٍتیي، ایي بِ .دّذ هی اسئِ سا ًظش هَسد سشٍیس ٍ ضَد هی اجشا

ISR:Interrupt) ٍلفِ سشٍیس Service Routine) ِضَد هی گفت.
 جذٍل بشداس ٍلفِ هحلی اص حافظِ است کِ بشای ًگْذاسی آدسس ضشٍع سٍتیي

.ٍلفِ استفادُ هی ضَد
 بایت ًگْذاسی هی ضَد 4آدسس ضشٍع ّش سٍتیي ٍلفِ، دس:

(CS)دٍ بایت پاییي بشای آدسس ضشٍع سگوٌت سٍتیي ٍلفِ ◦
(IP)دٍ بایت باال بشای آدسس افست سٍتیي ٍلفِ دس داخل سگوٌت ◦
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 ُ1=1024=4×256بشای جذٍل بشداس ٍلفِ حافظِ ای بِ اًذاصKB  فضا با
.اختػاظ یافتِ است 0000:0000ضشٍع اص ابتذای حافظِ اغلی یؼٌی آدسس 

 ِضواسُ ٍلف(N ) ُبِ ػٌَاى اًذیسی بشای هشاجؼِ بِ جذٍل بشداس ٍلفِ استفاد
:هی ضَد

بِ کذام آدسس دس جذٍل بشداس ٍلفِ  Nبشای بذست آٍسدى آدسس افست سٍتیي ٍلفِ ◦
N×4هشاجؼِ هی کٌین؟

بِ کذام آدسس دس جذٍل بشداس  Nبشای بذست آٍسدى آدسس سگوٌت سٍتیي ٍلفِ ◦
N×4+2ٍلفِ هشاجؼِ هی کٌین؟
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 صهاًی کِ دس بشًاهِ ای یک سشٍیس ٍلفِ فشاخَاًی هی ضَد، چِ هشاحلی اًجام
هی ضَد؟

.1PUSH ِکشدى هحتَای فؼلی ثبات ّا دس پطت:
 لشاسدادى هحتَای ثبات ّایCS:IP ِثبات پشچن دس پطت ٍ
هشاجؼِ بِ جذٍل بشداس ٍلفِ ٍ پیذا کشدى آدسس سٍتیي ٍلفِ ٍ لشاسدادى آى دس 2.

CS:IP :
 لشاسدادى آدسس سگوٌت سٍتیي ٍلفِ دس ثباتCS

 لشاسدادى آدسس افست سٍتیي ٍلفِ دس ثباتIP

اجشای دستَسات سٍتیي ٍلف3ِ.

.4POP  کشدى ثبات ّا اص پطتِ با سسیذى بِ دستَسIRET (ِآخشیي دستَس سٍتیي ٍلف:)
 باصیابی همادیش ثبات ّایCS:IP ثبات پشچن اص پطتِ ٍ لشاسدادى آًْا دس ثبات ّا ٍ
اداهِ بشًاه5ِ.
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 TSR: Terminate and Stay Resident Programs

ِدیسک اص ػاهل سیستن تَسط اجشا ٌّگام بِ ٍ داسًذ لشاس دیسک سٍی ّا بشًاه 
 بشًاهِ بِ یافتِ تخػیع حافظِ فضای اجشا پایاى دس ضًَذ، هی باسگزاسی حافظِ بِ

.گیشد هی لشاس دیگشی بشًاهِ اختیاس دس ضذُ آصاد

ِبالی حافظِ دس ّوچٌاى اجشا، اص بؼذ کِ است ای بشًاهِ حافظِ دس همین بشًاه  
 سٍضي کاهپیَتش ٍلتی تا ٍ ضَد هی همین حافظِ دس دیگش ػباست بِ ٍ هاًذ هی

:داسد لشاس حافظِ دس است
سشػت اجشای بشًاهِ: هضیت◦
اضغال حافظِ: ػیب◦
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 ِاست“ بازنویسی وقفه”سٍش کلی بشای ساختي بشًاهِ همین دس حافظ.

کِ است هؼٌی بذیي ٍلفِ باصًَیسی:
 ضَد ًَضتِ سٍالی داخل دس ضَد، اًجام حافظِ دس همین بشًاهِ تَسط است لشاس  کِ کاسی
 تا یابذ تغییش ضذُ ًَضتِ سٍال آدسس بِ ٍلفِ، یک سٍتیي آدسس ٍلفِ، بشداس جذٍل دس سپس

.ضَد اجشا کاسبش سٍال ٍلفِ، سٍتیي جای بِ ٍلفِ، آى فشاخَاًی با

 ٍلفِ سٍتیي آدسس با کاسبش سٍال آدسس کشدى جایگضیي ضاهل ٍلفِ، باصًَیسی بٌابشایي
.است

ضًَذ هی استفادُ کِ ّایی ٍلفِ هؼوَال:
◦int 08h (ٍلفِ تایوش)
◦int 09h (ٍلفِ غفحِ کلیذ)
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ضَد بِ غَست صیش   ساختاس سٍالی کِ لشاس است جایگضیي سٍتیي ٍلفِ ضذُ ٍ دس حافظِ همین
:است

newISR proc near newISRتؼشیف سٍال جایگضیي با ًام دلخَاُ •

push AX .دس پطتِ تا اص بیي ًشٍد AXرخیشُ کشدى همذاس ثبات •

;

دستَسات بشًاهِ همین  دس حافظِ;

;

pop AX دس آى AXلشاس دادى هحتَای لبلی ثبات •

jmp cs:oldvect هشاجؼِ بِ همذاس لبلی سٍتیي ٍلفِ تا ٍلفِ کاس ػادی خَد سا اًجام •
.دّذ

newISR endp •oldvect هتغیشی است کِ آدسس سٍتیي ٍلفِ سا دس خَد داسد.



باصًَیسی ٍلفِ دس دٍ هشحلِ اًجام هی ضَد:
سٍتیي ٍلفِ اص جذٍل بشداس ٍلفِ ٍ رخیشُ کشدى آى دس یک  CS:IPاستخشاج آدسس ◦

هتغیش
جایگضیي کشدى آدسس سٍتیي ٍلفِ با آدسس سٍال همین دس حافظِ دس جذٍل بشداس ٍلفِ◦
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:بِ غَست صیش اًجام هی ضَد int 21hدستَس  35hایي کاس تَسط سشٍیس 

 با اجشای دستَسات فَق، همذاسCS:IP  ِ09سٍتیي ٍلفh   دس ثبات ّایES:BX 
.لشاس هی گیشد

 همادیش استخشاج ضذُ دس یک هتغیش هثلoldvect رخیشُ هی ضَد.

710جلسه  -برنامه سازی سیستم 

mov ah,35h AHدس ثبات  35hلشاس دادى •

mov al,09h
لشاس دادى ضواسُ ٍلفِ ای کِ هی خَاّین آدسسص سا  •

(  09hیا  08h)  ALاستخشاج کٌین دس ثبات 

int 21h int 21hاجشای دستَس •



:بِ غَست صیش اًجام هی ضَد int 21hدستَس  25hایي کاس تَسط سشٍیس 

سٍال ضشٍع آدسس فَق، دستَسات اجشای اص پس newISR ِآدسس جای ب 
.گیشد هی لشاس )ٍلفِ بشداس جذٍل دس( 09h ٍلفِ سٍتیي
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mov ah,25h AHدس ثبات  25hلشاس دادى •

mov al,09h ALدس ثبات ( 09hیا  08h) لشاس دادى ضواسُ ٍلفِ •

mov dx, offset newISR DXلشاسدادى افست آدسس ضشٍع سٍال دس ثبات •

int 21h int 21hاجشای دستَس •



 دس اًتْای بشًاهِ ای کِ ضاهل سٍال جایگضیي است ، بِ جای بشگطت بِ سیستن
:ػاهل کِ با دستَسات صیش اًجام هی ضَد

mov ax,4C00h

int 21h 

.لشاس گیشد dxدس ثبات ( بشحسب پاساگشاف)ابتذا اًذاصُ سٍال جایگضیي1.

:استفادُ هی ضَد int 21hدستَس  31hسپس سشٍیس 2.
mov ah,31h

int 21h
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 بشًاهِ ّای همین دس حافظِ بایذ بِ غَستcom ًَضتِ ضًَذ.
بشًاهِ اص دٍ لسوت تطکیل هی ضَد:

.تؼشیف سٍال جایگضیي ٍلفِ کِ دس حافظِ همین هی ضَد: لسوت اٍل ◦
ایي لسوت فمط یکباس دس هَلغ همین کشدى سٍال جایگضیي اجشا هی ضَد ٍ : لسوت دٍم◦

:ضاهل دستَسات صیش است
ِدستَسات استخشاج آدسس سٍتیي ٍلف
دستَسات جایگضیي کشدى آدسس سٍتیي ٍلفِ با آدسس سٍال
ِهمین کشدى بشًاهِ دس حافظ
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 بشًاهِ ای بٌَیسیذ کِ دس حافظِ همین ضَد ٍ ّش لحظِ کِ کلیذّایAlt+F10 
.فطاسدادُ ضًَذ، کاهپیَتش بَق بضًذ

 بشًاهِ ای بٌَیسیذ کِ دس حافظِ همین ضَد ٍ ّش لحظِ کِ کلیذّایAlt+F10 
.فطاسدادُ ضًَذ، کاهپیَتش بشای هذتی بَق بضًذ

 ثاًیِ کاهپیَتش بَق بضًذ 30بشًاهِ ای بٌَیسیذ کِ دس حافظِ همین ضَد ٍ ّش.
  ٍ 09h ٍلفِ اص ضًَذ اجشا کلیذّایی فطاسدادى با بایذ کِ ّایی بشًاهِ بشای :ساٌّوایی

.کٌیذ استفادُ 08h ٍلفِ اص دٌّذ اًجام کاسی صهاًی فَاغل دس بایذ کِ ّایی بشًاهِ بشای
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