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  فصل اول

  EXEو  COMفایلھای 

 
 برنامھ ھای زبان اسمبلی کھ در درس زبان ماشین و اسمبلی فرا گرفتھ شد باید در یک ویرایشگر متنی نوشتھ شود. بھترین ویرایشگر متنی در

پس از ذخیره برنامھ  ذخیره می کنیم. asm.ویندوز بوده کھ پس از تایپ دستورات در آن فایل مربوطھ را با پسوند  Notepadدسترس محیط 
 Assemblerنوشتھ شده باید آنرا بھ زبان ماشین ترجمھ کرد. برنامھ ای کھ کدھای نوشتھ شده بھ زبان اسمبلی را بھ زبان ماشین ترجمھ می کند 

  نام دارد.

  

 EXEایی فایل ھای اجر

Turbo Assembler  دستور زیر را اجرا می کنیم:یکی از این برنامھ ھا می باشد. برای ترجمھ یک برنامھ با توربو اسمبلر  

TASM   فایل برنامھ 

  را بھ زبان ماشین ترجمھ می کند: Text.asmمثال زیر برنامھ ای با نام ذخیره شده 

TASM    Text 

پس از اصالح و ترجمھ برنامھ بھ پس از ترجمھ برنامھ اگر خطای دستوری در برنامھ موجود بود گزارش شده تا نسبت بھ اصالح آن اقدام شود. 
  شده کھ ھنوز قابل اجرا نیست. ایجاد  obj.زبان ماشین فایلی با پسوند 

د از دلیل غیر قابل اجرایی بودن این فایل این است کھ فایل ترجمھ شده نیازمند زیر برنامھ ھای سیستمی دارد کھ در برنامھ موجود نیست و بای
یوند پزیر برنامھ ھای موجود در سیستم عامل استفاده کند. برای تبدیل این فایل بھ فایل اجرایی اید مرحلھ دوم ترجمھ انجام شود کھ بھ مرحلھ 

  انجام می شود. Linkerبوده کھ این عمل توسط معروف  Linkزدن یا 

  توسط آن بھ صورت زیر بھ فایل اجرایی تبدیل می شود: Text . objبوده کھ فایل  TLINKلینکر توربو اسمبلر 

TLINK   Text 

  ایجاد شده کھ در محیط سیستم عامل قابل اجرا است.   Text . EXEپس از اجرای این دستور در صورت عدم وجود خطا فایل 

  

 COMفایلھای اجرایی 

برای دانستن تفاوت بین فایلھای می باشند. این گونھ فایلھا ویژگی ھای خاص خود را دارند.  COMنوع دیگری از فایلھای اجرایی فایلھای 
COM  وEXE  باید نکاتی را در باره عملکردDOS  بررسی کرد. یکی از کارھایی کھDOS  در مورد فایلھای اجرایی انجام می دھد تشکیل
 PSPاست. این جدول حاوی اطالعاتی در مورد برنامھ بوده کھ در ھنگام بار شدن ھر برنامھ اجرایی در ابتدای آن قرار می گیرد.  PSPجدول 

  بایتی است. ٢۵۶یک بلوک 

 

  EXEو  COMتفاوت ھای بین فایلھای اجرایی 

  این دو نوع فایل اجرایی در موارد زیر با ھم تفاوت دارند:
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 حجم برنامھ  
 سگمنت داده  
 سگمنت پشتھ  
 سگمنت کد  
 مقدار دھی اولیھ ثباتھا  
 سرعت اجرای برنامھ ھا 

  

  تفاوت در حجم برنامھ

فقط یک سگمنت کد داشتھ و داده ھای  COMدلیل اصلی آن این است کھ برنامھ ھای از حجم کمتری برخوردار ھستند.  COMبرنامھ ھای 
نمی توانند بیش از  PSPبرنامھ پشتھ ایجاد شده و کد برنامھ ھمگی در سگمنت کد قرار می گیرند. بھ ھمین دلیل این برنامھ ھا بھ ھمراه بالک 

تعریف شوند. ھمانطور کھ می دانید این  EXE  نیاز دارند باید در قالبکیلوبایت  ۶۴کیلوبایت باشند. بنابراین برنامھ ھایی کھ نیاز بھ بیش از  ۶۴
  گونھ برنامھ ھا باید دارای سگمنت کد ، سگمنت داده و سگمنت پشتھ جداگانھ باشند.

  

 تفاوت در سگمنت پشتھ

سگمنت پشتھ بھ صورت خودکار توسط سیستم تعریف  COMدرحالی کھ در برنامھ ھای  باید سگمنت پشتھ را تعریف کرد EXEدر برنامھ ھای 
  نبود اسمبلر پشتھ را در حافظھ باالتری از بنامھ ایجاد می کند. کیلوبایت برای اندازه برنامھ کافی ۶۴می شود. اگر 

  

  سگمنت داده

سگمنت  COMا در برنامھ ھای قرار می گیرد. ام DSدارای سگمنت داده بوده و آدرس شروع سگمنت داده در ثبات  EXEاغلب برنامھ ھای 
  داده در سگمنت کد تعریف می گردد.

  

  سگمنت کد

کیلوبایت  ۶۴، سگمنت داده و سگمنت پشتھ در سگمنت کد قرار می گیرند و طول سگمنت کد محدود بھ  PSP، برنامھ ،  COMدر برنامھ ھای 
  می باشد. 

  مقدار دھی اولیھ بھ ثباتھا

برای اینکھ برنامھ بھ صورت نرمال خاتمھ یابد باید آدرس برگشت بھ سیستم عامل در پشتھ قرار گیرد. این کار با دو  EXEدر برنامھ ھای 
انجام می دھند و نیازی بھ ذخیره سازی آدرس  PSPاین عمل را  COMانجام می شوند. در فایل ھای PUSH  0و DS PUSHات دستور

  بازگشت بھ سیستم عامل در پشتھ نیست.

برای دسترسی بھ داده ھا پس از ذخیره سازی آدرس بازگشت بھ سیستم عامل ، باید آدرس شروع شروع سگمنت داده را  EXEبرنامھ ھای در 
  منتقل کنیم کھ این کار توسط دستورات زیر انجام می شود:DSبھ ثبات 

MOV AX , datasegment 

MOV DS , AX 
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  نیست. DSبھ دلیل یکی بودن سگمنت کد و داده نیازی بھ مقدار دھی ثبات  COMاما در برنامھ ھای 

 100hحتما باید از آفست  COMاولین دستور برنامھ می تواند از ھر آفست سمنت کد شروع شود ولی در برنامھ ھای  EXEدر برنامھ ھای 
  شروع شود.

  

 COMسرعت اجرای برنامھ ھای 

و حجم کمتری دارند از سرعت اجرای باالتری  مان طریقی کھ در دیسک قرار دارند در حافظھ قرار گرفتھبھ ھ COMبھ دلیل اینکھ برنامھ ھای 
  بھ دلیل قرار گرفتن در سگمنت ھای مختلف شکل قرار گیری شان در حافظھ و دیسک تفاوت دارد. EXEبرخوردارند. برنامھ ھای 

  

 COMطراحی برنامھ ھای 

گمنت کھ س آنھمگی در  PSPکیلوبایتی داشتھ کھ سگمنت داده ، سگنت پشتھ ، سگمنت اضافی و  ۶۴نیاز بھ یک سگمنت COMیک برنامھ 
  سگمنت کد است قرار گیرند. 

  

 COMایجاد برنامھ 

بھ فایل اجرایی از دستور  OBJتبدیل می کنیم. سپس برای تبدیل فایل  OBJآنرا بھ یک فایل  TASMپس از طراحی برنامھ ابتدا با دستور 
TLINK استفاده کرده کھ در ھنگام لینک برنامھ پیغامNO Stack  بھ معنای یافت نشدن پشتھ صادر شده کھ مشکلی در روند ایجاد برنامھ ایجاد
  نمی کند. 

  تبدیل می کنیم. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است: COMایجاد شده را بھ یک فایل  EXEفایل  EXE2BINسپس با استفاده از دستور 

EXE2BIN     EXE نام فایل     COM نام فایل    

تبدیل کرد. شکل کلی این دستور بھ  COMرا بھ فایل  Objیک فایل  TLINKو در فرمان  t\می توان بھ طور مستقیم و با استفاده از سویچ 
  صورت زیر است:

Tlink    \t نام فایل . obj 
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  فصل دوم

  برنامھ ھای مقیم در حافظھ

  

 برنامھ ھای مقیم در حافظھ معموال بھ زبان اسمبلی نوشتھ می شوند. نوشتن این برنامھ ھا بھ زبان اسمبلی موجب می شود کھ دسترسی بیشتری
می تواند ھمزمان با اجرای برنامھ ھای دیگر در حافظھ مقیم یک برنامھ مقیم حافظھ برنامھ ای است کھ داشتھ باشیم.  ROM BIOSبھ حافظھ و 

دیده شدن یک ویروس توسط یک ویروس یاب) اجرا بوده و با یک وقفھ خارجی (مانند فشدن یک کلید یا آیکن برنامھ) یا یک وقفھ داخلی (مانند 
  تا راه اندازی مجدد سیستم در حافظھ باقی بماند.  شود. یک برنامھ مقیم حافظھ می تواند پس از اجرا و یا ھمزمان با روشن شده سیستم

ھا آنھا  بنا بھ دالیل فوق این گونھ برنامھ ھا باید دارای حجم کمی بوده کھ فضای زیادی از حافظھ را اشغال نکنند. برای کم شده حجم این یرنامھ
  می نویسند.  COMرا بھ صورت 

  

  تقسیم بندی حافظھ بھ صورت زیر است:

  قسمت مقدار دھی اولیھ  
 قسمت برنامھ ھای مقیم در حافظھ  
 بردار وقفھ  
  فایلھایcommand.com , MSDOS.SYS , IO.SYS 
  باقیمانده قابل استفادهمقدار حافظھ 

  

  بخشھای مختلف یک برنامھ مقیم حافظھ عبارتند از:

 :روال مقدار دھی اولیھ  

این روال امکانات الزم  آدرس شروع برنامھ را برابر با آدرس شروع بردار وقفھ برابر کند. این روال فقط در بار اول اجرای برنامھ اجرا شده تا
  برای اجرای برنامھ را فراھم کرده و سپس خودش از حافظھ حذف می شود.

 .مشخص کردن آن بخشی از برنامھ کھ باید در حافظھ مقیم بماند  
 قفھپایان دادن بھ اجرای برنامھ موجود در حافظھ توسط یک و 

در کامپیوترھای امروزی ممکن است کھ آدرس بردار وقفھ از آدرس صفر شروع نشود. بھ ھمین دلیل برای بدست آوردن آدرس شروع بردار 
  استفاده می شود. 21hوقفھ از دو تابع موجود در وقفھ 

  

  بدست آوردن آدرس بردار وقفھ

  استفاده می کند.  21hوقفھ  35hسیستم عامل برای بدست آوردن آدرس بردار وقفھ از تابع 

  

  عبارتند از:35hپارامترھای ورودی تابع 
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Ah= 35h 
Al= شماره وقفھ 
Int  21h 

  عبارتند از:35hتابع  خروجیپارامترھای 

Es : bx                 آدرس افست است bx آدرس سگمنت و es   

 

 تنظیم بردار وقفھ

  برای تعیین وقفھ جدید توسط سیستم عامل استفاده می شود. شکل کلی استفاده از آن بھ صورت زیر است: 21hاز وقفھ  25hتابع شماره 

Ah = 25h                   ھگزا برای تنظیم بردار وقفھ ٢۵تابھ شماره  
Al = شماره وقفھ 
Dx = آدرس شروع وقفھ جدید 
Lea    dx , newadder 
Mov   dx , offset newadder 
Int      21h              فراخوانی وقفھ 
ھ بعد از اجرای این تابع ، آدرس جدید در آدرس فعلی بردار وقفھ قرار گرفتھ و در صورت رخ دادن یک وقفھ پاسخگویی بھ وقفھ از آدرس برنام

  تفاده می شود.مقیم در حافظھ اس

  

  مقیم کردن برنامھ در حافظھ

  

  استفاده می کند. شکل کلی این دستورات بھ شکل زیر می باشد: 21hوقفھ  31hھ در حافظھ از تابع سیستم عامل برای مقیم کردن یک برنام

Mov    ah , 31h             برنامھ در حافظھبرای مقیم کردن  ٣١تابع شماره  
Mov    dx , اندازه برنامھ 
Int       21h                   فراخوانی تابع 

قرار می گرفتھ و در صورت بروز خطا عددی غیر صفر در این ثبات قرار می گیرد. کد  alپس از اجرای این تابع کد برگشتی در ثبات 
  برگشتی مقداری است کھ اطالعات الزم را بھ برنامھ فراخواننده برگشت می دھد.

بخش حافظھ الزم برای مقیم کردن حافظھ را رزرو زمانی کھ روال مقدار دھی اولیھ یک برنامھ مقیم درحافظھ اجرا می شود ، سیستم عامل 
 کرده و برنامھ ھای دیگر در آدرسھای بعدی قرار می گیرند.
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  فصل سوم

  ورودی و خروجی فایل ھا

استفاده از فایلھا یکی از ضروریات بھره برداری بھینھ از سیستم است. بدون استفاده از  ++Cھمانطور کھ می دانید در زبانھای سطح باال مانند 
قرار گرفتھ RAMفایل در یک بنامھ داده ھا در ثباتھا ، متغیرھا ، ثابت ھا ، آرایھ ھا و لیستھای پیوندی ذخیره می شوند کھ این داده ھا در حافظھ 

استفاده  و با پایان یافتن برنامھ یا خاموش شدن سیستم از بین می روند. ھمچنین این یاختارھای داده در مواردی کھ حجم داده زیاد شود و نیاز بھ
و تحت یک نام بر روی مکرر از آنھا باشد کارایی چندانی ندارند. بھ ھمین دلیل در این موارد داده ھا را  مجموعھ ای از اطالعات مرتبط بھ ھم 

در اینجا در این فصل شیوه ایجاد فایلھای داده و نحوه پردازش آنان را مورد بررسی قرار می دھیم. می گوییم.  فایلدیسک ذخیره کرده کھ بھ آن 
  بھ چند مفھوم در مورد ایجاد و پردازش فایل می پردازیم:

  

  ختم می شوند NULLرشتھ اسکی فایل بھ کاراکتر 

ختم NULL ذخیره نام و مسیر فایل استفاده می شود. این رشتھ ھا باید بھ کاراکترده از توابع مربوط بھ فایلھا معموال از رشتھ ھایی برای در استفا
را برای  fp1با نام مشخص می گردد. دستور زیر یک رشتھ اسکی  00hیک خانھ حافظھ با مقدار صفر بوده کھ با  NULLشوند. کاراکتر 

   ختم می شود: NULLتعریف می کند کھ بھ  p1نشان دادن نام و مسیر فایل 
Fp1 db ‘C:\asm\test.dat’ , ooh 

  

 سازمان فایل

 روشھای مختلفی برای خواندن و نوشتن اطالعات در فایل بھ کار می روند و قوانینی بر نحوه ذخیره و بازیابی اطالعات در این فایلھا وجود
  ین قوانین سازمان فایل می گویند. در این مبحث بھ دو نوع سازمان اشاره می شود کھ عبارتند از سازمان فایل ترتیبی و تصادفی.دارد کھ با ا

  

در این نوع فایلھا ، اطالعات بھ ھمان ترتیبی کھ از صفحھ کلید خوانده می شوند در فایل نوشتھ شده و بھ ھمان ترتیبی کھ سازمان فایل ترتیبی: 
بھ فایل نوشتھ شده اند از درون فایل خوانده شده و بھ خروجی برده می شوند. مرتب سازی داده ھا در این نوع فایلھا بر اساس فیلدی است کھ در 

  آن فیلد کلیدی می گویند.

  

ن ناحیھ ھا دارای آدرس و بھ نواحی با طول معین تقسیم شده کھ ھر کدان از ایدر این نوع سازمان فایل ، فضای فایل  سازمان فایل تصادفی: 
را شماره ای منحصر بھ فرد بوده کھ می توان در این ناحیھ ھا اطالعاتی را ثبت کرد. در ھر زمان می توان در ھر ناحیھ ای دلخواه اطالعاتی 

  ذخیره کرد و یا از آن ناحیھ بازیابی کرد.

  

  پردازش فایلھا

بستن و یا نوشتن اطالعات در یک فایل می باشد. دو روش برای کار بر روی فایلھا وجود منظور از پردازش فایلھا اعمالی مانند باز کردن ، 
  دارد:

 FCB  ،(File Control Block)روش بالک کنترل فایل یا  -١
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 (File Handle)روش شماره گذاری فایل  -٢

بھ دلیل عدم قابلیت انعطاف این ریبا مورد استفاده قرار نمی گیرد. دلیل عدم استفاده از این روش یک روش قدیمی بوده و اکنون تق FCBروش 
  روش می باشد. بھ عنوان مثال در این روش باید با فایلھای فھرست جاری کار کرد.

  

طھ با ھمان شماره شناختھ شده و ی کھ باز شود یک شماره اختصاص داده می شود و پس از آن فایل مربوبھ ھر فایل file handleدر روش 
 پردازش می شود. پس از بستھ شدن فایل مورد نظر شماره مورد نظر آزاد شده و ممکن است در اختیار فایل دیگری قرار گیرد. بھترین مثال در

شماره ارزشی نداشتھ و  این مورد شماره ای است کھ بھ یک بازیکن فوتبال در زمین اختصاص داده می شود و پس از خارج شدنش از زمین آن
  ممکن است بھ بازیکنی دیگر اختصاص یابد. 

توسط وقفھ  ۴می باشد. شماره ھای بین صفر و  ٢۵۵تا  ۵شماره ای بین اختصاص دھی این شماره ھا بھ فایل توسط وقفھ باز کننده فایل بوده کھ 
  مربوطھ رزرو شده و بھ دستگاه ھای استاندارد زیر اختصاص داده شده است:

  دستگاه استاندارد  شماره فایل
  دستگاه ورودی صفحھ کلید  صفر

  دستگاه خروجی صفحھ نمایش  ١
  خروجی خطا در صفحھ نمایش  ٢
  دستگاه ھای کمکی  ٣
  چاپگر  ۴

  

  خطا ھای عملیات در فایلھا

ذخیره می شود. برخی از این  AXاگر ھنگام پردازش یک فایل توسط توابع مربوط بھ آن خطایی اتفاق بیفتد ، کد خطای ایجاد شده  در ثبات 
  خطاھا عبارتند از:

  شرح خطا  کد خطا  شرح خطا  کد خطا
  دیسک محافظت شده در مقابل نوشتن  ١٩  شماره تابع نامعتبر  ٠١
  بودن درایو آماده  ٢١  پیدا نشدن فایل  ٠٢
  ناشناختھ بودن فرمان  ٢٢  پیدا نشدن مسیر  ٠٣
 CRCخطای داده   ٢٣  تعداد فایلھای باز بیش از حد مجاز  ٠۴
  نادرست بودن طول ساختار  ٢۴  دستیابی غیر مجاز  ٠۵
  خطای جستجو  ٢۵  شماره فایل غیر معتبر  ٠۶
  ناشناختھ بودن نوع رسانھ  ٢۶  از بین رفتن بالک کنترل حافظھ  ٠٧
  پیدا نشدن سکتور  ٢٧  کافی نبودن حافظھ  ٠٨
  چاپگر بون کاغذ است  ٢٨  آدرس بالک حافظھ نامعتبر  ٠٩
  خطا  در نوشتن  ٢٩  محیط نامعتبر  ١٠
  خطا در خواندن  ٣٠  قالب نامعتبر  ١١
  عدم موفقیت در حالت کلی  ٣١  کد دستیابی نامعتبر  ١٢
  فایلاشکال در اشتراک گذاشتن   ٣٢  داده ھای نامعتبر  ١٣
  اشکال در قفل گذاری  ٣٣  درایو نامعتبر  ١۵
  سرریز بافر اشتراکی  ٣۴  سعی در حذف پوشھ با فایل باز  ١۶
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  اشاره گر فایل

با بار شدن ھر فایل در حافظھ یک اشاره گر بھ آن اختصاص داده می شود کھ مکانی کھ قرار است درفایل نوشتھ شود یا خوانده شود را نشان 
ھنگام باز شدن یک فایل مقدار اشاره گر صفر بوده کھ بھ اول فایل می دھد و این بستگی دارد کھ فایل برای نوشتن یا خواندن باز شده باشد. 

  ره می کند. با نوشتھ شدن مقداری در فایل بھ اندازه تعداد کاراکترھای نوشتھ شده بھ مقدار اشاره گر افزوده می شود.اشا

  اشاره گر فایل در فایلھای ترتیبی اھمیت چندانی نداشتھ اما در فایلھای تصادفی نقش مھمی دارد.

  

  صفت فایل

باید آنرا مشخص کرد. برخی از صفات فایل را در بعد از ایجاد نیز می توان تغییر داد. ھر ایجاد فایل ھر فایل دارای صفتی بوده کھ در ھنگام 
  صفت فایل دارای شماره ای بوده کھ در زیر نشان داده شده اند:

  صفت  شماره  صفت  شماره
00h 08  فایل معمولیh  برچسب دیسک  
01h  10  فایل فقط خواندنیh  زیر فھرست  
02h  20  فایل مخفیh   آرشیوفایل  
04h  فایل سیستمی      

  

  بافر

بلی بافر فضایی است کھ برای تعیین میزان نقل و انتقال داده را بین حافظھ اصلی و دیسک بکار می رود. برای تعریف اندازه بافر در زبان اسم
  استفاده می شود. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است: bdاز دستور 

(مقدار)        dup     طول بافر      db    نام بافر  

  تعریف کنید. p1بھ نام  ۵١٢بافری بھ طول مثال: 

P1 db 512 dup(?) 

 

  اشکال مختلف دستیابی بھ فایل

  یل بھ سھ صورت قابل دستیابی است. این سھ حالت عبارتند از:ایک ف

 حالت ورودی: فایلی کھ بھ صورت ورودی باز شود فقط می توان اطالعاتی را در آن نوشت. -١
 حالت خروجی: فایلی کھ بھ صورت خروجی باز شود فقط می توان اطالعاتی را از آن خواند. -٢
 .و ھم در آن نوشت می توان اطالعاتی را از آن خواندھم خروجی: فایلی کھ بھ این صورت باز شود  –حالت ورودی  -٣

  ایجاد فایل

د. اگر در ھنگام ایجاد فایل جدید با این تابع فایل دیگری با ھمین نام در استفاده می شو 21hوقفھ  3chدر حالت ورودی از تابع برای ایجاد فایل 
بع بھ ھمان مسیر وجود داشتھ باشد محتویات فایل موردنظر از بین رفتھ و فایل آماده دریافت اطالعات جدید می شود. شکل کلی استفاده از این تا

  صورت زیر است:
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AH = 3ch نام تابع 
DX =   حافظھ کھ حاوی نام فتیل جدید استآدرس محلی از  
CX =   صفت فایل 

  خروجی این تابع در صورت موفقیت بھ صورت زیر می باشد:

AX = شماره اختصاص یافتھ بھ فایل 
CF = 0 

  خروجی این تابع در صورت عدم موفقیت بھ صورت زیر است:

AX = کد خطای ایجاد شده 
CF = 1 
 

در آن ذخیره شده باشد مشخص شده کھ خطایی  ١چک می شود و در صورت اینکھ مقدار  CFفلگ  3CHدر برنامھ ھا ھمیشھ پس اجرای تابع 
  رخ داده کھ پس از رفع خطا دوباره سعی در ایجاد فایل می شود.

. بھ دلیل اینکھ ممکن است کھ قرار می گیرد AXل و در صورت موفق بودن شماره ای کھ بھ فایل اختصاص داده شده در ثبات پس از ایجاد فای
ھای بھ فضای این ثبات در طی برنامھ نیاز باشد باید متغیری جدید ایجاد و محتویات این ثبات بھ متغیر ایجاد شده منتقل شود تا جھت دسترسی 

  ایجاد می کند: Cدر مسیر درایو   text1. Datبعدی مورد استفاده قرار گیرد. قطعھ کد زیر فایلی بھ نام 

P1 db ‘C:\test.Dat’ 
 Mov  ax , 3ch 
 Mov cx , 00h 
 Lea dx , p1 
 Int 21h 
 Jc perror ;file successfully opend. 
 ….. 
Perror:  ;file not opened 

  نوشتن اطالعات در فایل

  استفاده می کنیم. جھت استفاده از این تابع ثباتھای زیر بھ این صورت باید مقدار بگیرند: 21hوقفھ  40hبرای نوشتن اطالعات در فایل از تابع 

  شرح  ثبات
BX شماره فایل  
CX  تعداد بایتھایی کھ باید نوشتھ شوند  
DX  آدرس بافری کھ اطالعات در آن قرار دارند  

  

  در صورت موفقیت  بھ صورت زیر است: 40hخروجی تابع 

AX =  بایتھای واقعی نوشتھ شده در فایلتعداد  
CF = 0  

  در صورت عدم موفقیت  بھ صورت زیر است: 40hخروجی تابع 

AX = کد خطا 
CF = 1 

  قطعھ کد زیر نوشتن اطالعاتی را در فایل نشان می دھد:

P1 db 256 dup(?) 
 Mov bx , filenumber 
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 Mov cx ,256 
 Mov ah , 40h 
 Lea dx , p1 
 Int 21h 
 Jc error ; if error , exit 
 ….. 
Error : ….. 

  بستن فایل

ک پس از اینکھ کار وعملیات بر روی فایل باز شده تمام شد برای جلوگیری از اشکاالت احتمالی بر روی اطالعات باید آنرا بست. برای بستن ی
قرار می گیرد. پس  AH  ، شماره تابع در BXاستفاده می کنیم. برای اجرای این تابع شماره فایل در ثبات  21Hتابع  3EHفایل باز شده از تابع 

و در صورت عدم موفقیت عدد یک در آن قرار می گیرد. در صورت وجود خطا و  CFفلگ از اجرای تابع در صورت موفقیت مقدار صفر در 
  را می بندد: p1رار می گیرد. قطعھ کد زیر فایل باز شده ق AXعدم موفقیت در بستن فایل کد خطا در ثبات 

Mov bx , p1 
Mov ah , 3eh 
Int 21h 
Jnc ok 
….. 
Ok : … 

  باز کردن فایل موجود

 3DHگاھی نیاز است فایلی کھ قبال ایجاد شده است را باز کرده و اطالعات موجود در آن را بخوانیم. برای باز کردن یک فایل موجود از تابع 
با باز کردن یک فایل موجود امکان سھ نوع دسترسی بھ فایل فراھم می شود. پس از باز کردن فایل موجود نوع  استفاده می کنیم. 21Hوقفھ 

  می توان مشخص کرد. جدول زیر این اعداد و نوع دسترسی را مشخص می کند: ALدسترسی بھ آن را با قرار دادن عدد مربوطھ در ثبات 

  نوع دسترسی ALدر ثبات  تھعدد قرار گرف
00h  فایل بھ صورت ورودی باز شود  
01h  فایل بھ صورت خروجی باز شود  
02h   خروجی باز شود –فایل بھ صورت ورودی  

  

  قطعھ کد زیر فایل را بھ صورت خروجی باز می کند:

Al = 01h 
Ah = 3dh 

قرار گرفتھ و در  CFو عدد صفر در فلگ  AXموفقیت شماره فایل در ثبات خروجی ھای این تابع نیز مانند توابع قبل بوده و در صورت 
  قرار می گیرد. CFو مقدار یک در  AXصورت عدم موفقیت کد خطا در 

  

  خواندن اطالعات از فایل

، تعدادبایتھایی  BXثبات  ت از فایل بکار می رود. برای اجرای این تابع باید شماره فایل رادر ثبا طالعابرای خواندن ا 21Hاز وقفھ  3FHتابع 
این تابع مانند توابع قبل در صورت موفقیت موجب می شود کھ عدد قرار داد. خروجی  DXو آدرس بافر در  CXکھ باید خوانده شود در ثبات 

 AXنیز مقدار صفر را بگیرد. ھمچنین در صورت عدم موفقیت کد خطای ایجاد شده در ثبات  CFقرار گرفتھ و فلگ  AXشماره فایل در ثبات 
  نیز مقدار یک را بگیرد. CFقرار گرفتھ و فلگ 

  



 برنامھ سازی سیستم ..... محمد عبدالھی
 

١٢ 
 

  تغییر موقعیت اشاره گر فایل

برنامھ نویس اشاره گر  وقتی کھ یک فایل باز می شود بھ طور پیش فرض اشاره گر فایل در ابتدای فایل قرار می گیرد. اما گاھی الزم است کھ
 فایل را در مکان دیگری قرار داده و در آن نقطھ عملیاتی را انجام دھد. این کار بخصوص در دستیابی تصادفی در فایل کارایی زیادی دارد.

خص شده با شاز سھ مبدا ماستفاده می کنیم. این تابع موقعیت جدید فایل را  21hوقفھ  42hتابع جھت تغییر در موقعیت اشاره گرفایل باز شده از 
  قرار می گیرند:ALاعداد مربوط بھ موقعیت اشاره گر فایل را مشخص می کند. این اعداد در ثبات . جدول زیر عدد تعیین می کند

  موقعیت اشاره گر فایل ALعدد قرار گرفتھ در ثبات 
  مبدا فایل ابتدای فایل است  0
  مبدا فایل موقعیت فعلی است  1
  انتھای فایل استمبدا حرکت   2

  

  قطعھ کد زیر موقعیت اشاره گر فایل را در انتھای فایل قرار می دھد:

Mov ah , 42h 

Mov  al , 2 

Mov bx , filenumber 

Int 21h 
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  چھارمفصل 

  کار با دیسکھا

  

جھت نوشتن برنامھ ھایی و دیسکھای نرم تقسیم می شوند. امروزه مھمترین حافظھ ھای جانبی دیسکھا ھستند. دیسکھا بھ دو دستھ ھارد دیسکھا 
راجع بھ کار با دیسکھا باید با ساختار آنھا آشنایی داشت. از آنجایی کھ دیگر نوع دیسک نرم کاربردی ندارد خصوصیات دیسکھای سخت 

  نیز آنھا را تعمیم داد.بررسی می شود. بیشتر این خصوصیات با خصوصیات دیسک نرم یکسان بوده کھ می توان در آن حوزه 

  

  شیارھا و سکتورھا

برای اینکھ مدیریت داده ھا بر روی دیسک راحت تر شود بر روی ھر دیسک تقسیمات خاصی وجود دارد. سطح یک دیسک دارای دوایر ھم 
شیار شماره صفر داشتھ و بھ  نام داشتھ کھ ھر کدام این شیارھا شماره ای منحصر بھ فرد دارند. بیرونی ترین (Track)مرکزی بوده کھ شیار 

  ترتیب تا مرکز دیسک ادامھ می یابد. تعداد این شیار ھا در دیسک ھای متفاوت بوده و بستگی بھ میزان حافظھ دیسک دارد.

وی بایت بوده و کوچکترین واحد قابل آدرس دھی بر ر ۵١٢ھر شیار بھ بخش ھای کوچکتری تقسیم شده کھ بھ آن سکتور می گویند. ھر سکتور 
  یک دیسک است. 

شتھ کھ ھر صفحھ دارای دو رویھ بوده و اطالعات بر روی آنھا دخیره می شوند. بھ شیار ھای ھم شماره و اکثر دیسکھای امروزی چند صفحھ دا
اال بھ ھم فاصلھ از مرکز دیسک کھ بھ صورت مجازی تشکیل یک استوانھ را می دھند سیلندر گفتھ می شود. سطوح رویھ ھای دیسک نیز از ب

  پایین و از شماره صفر نامگذاری می شوند. 

نام دارد. دیسک ھا بخشی سخت افزاری بھ نام کنترلر دارند کھ وظیفھ آن  (Head)ھد العات بر روی دیسک اطوسیلھ خواندن و نوشتن از
حرکت ھد بر روی شیار ھای حاوی داده و انتقال اطالعات بین دیسک وحافظھ می باشد. ھر طرف ھر صفحھ دارای یک ھد بوده کھ بھ صورت 

  موازی با ھم بر روی شیارھای موجود بر روی یک سیلندر حرکت می کنند. 

  در ھنگام نوشتن اطالعات بر روی یک دیسک کنترلر ابتدا شیار ھای موجود بر روی یک سیلندر را پر کرده و سپس بھ سیلندر بعدی می رود. 

  در دو مورد زیر است:تمامی موارد باال بین دیسک سخت و نرم یکسان بوده اما دو تفاوت عمده این دو نوع رسانھ ذخیره سازی 

  صفحھ داریم ولی در دیسک سخت تعداد صفحھ ھا می تواند بیشتر از یکی باشد.در دیسک نرم فقط یک  -١
بین ھد و صفحھ دیسک در دیسک ھای سخت فاصلھ اندکی بوده و نوک ھد با صفحھ تماس فیزیکی ندارد ولی در دیسکھای نرم ھد  -٢

  مماس بر روی صفحھ می باشد.

  

  شماره گذاری سکتورھا

  نجام می شود:شماره گذاری سکتورھا بھ دو روش ا

شماره گذاری سکتورھای فیزیکی: در این نوع شماره گذاری شماره سکتورھا از یک شروع شده و اولین سکتور دیسک در سیلندر  -١
 صفر و سطح صفر و دومین سکتور در سیلندر یک و سطح یک و بھ ھمین ترتیب انجام می شود. 
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دای دیسک شماره گذاری می شوند. شماره گذاری سکتئر در این روش در این روش سکتوره از ابتشماره گذاری سکتورھای منطقی:  -٢
از صفر شروع شده و اولین سکتور بر روی سیلندر صفر از صفحھ صفر ، سکتور صفر بوده و دومین سکتور از سلندر صفر و 

 صفحھ صفر سکتور یک و بھ ھمین ترتیب شماره گذاری می شوند. 

  

  کنترلر دیسک

کل عمل انتقال داده ھا بین پردازنده و دیسک سخت توسط کنترلر دیسک انجام می شود. کنترلر داده ھا را از پردازنده دریافت کرده و تغییر ش
 می دھد تا قابل استفاده توسط دیسک باشد.  این عمل بھ صورت عکس نیز انجام می شود. بھ طور مثال وقتی کھ پردازنده داده ای را درخواست

 کند ، کنترلر دستورات الزم برای انتقال ھد بھ سیلندر ، شیار و سکتور مورد نظر را صادر کرده و پس از خواندن داده ھای مورد نظر آنھا می
  انجام پردازش الزم در پردازنده آماده و ارسال می کند.را برای 

  

  مفھوم کالستر

حافظھ دیسک در نظر گرفتھ می شود. تعداد سکتورھای تشکیل دھنده یک  ھر کالستر از تعدادی سکتور تشکیل شده کھ بھ عنوان یک واحد
 کالستر باید توانی از دو باشد. سیستم عامل برای ذخیره سازی یک فایل از مرز کالستر شروع می کند. اگر اندازه یک فایل کمتر از کالستر

  د مورد استفاده قرار گیرد.بقیھ آن کالستر غیر قابل استفاده بوده و توسط فایل دیگر نمی توانباشد 

  

  تقسیم بندی فضای دیسک

  فضای دیسک بھ دو دستھ زیر تقسیم می شود:

اطالعات مربوط بھ فایلھای موجود در دیسک در اینبخش ذخیره می شود. این اطالعات توسط سیستم عامل ذخیره شده فضای مربوط بھ سیستم: 
  و توسط آن قابل ویرایش است.

  قابل ذخیره ، بازیابی و ویرایش است.داده ھای موجود در فایلھا در این ناحیھ ذخیره شده کھ توسط کاربر فضای مربوط بھ داده ھا: 

  

  فضای مربوط بھ سیستم دیسک

زیر تشکیل شده ) قرار داشتھ کھ از سھ قسمت ١این ناحیھ اولین ناحیھ دیسک بوده کھ در خارجی ترین شیار (سطح صفر ، شیار صفر ، سکتور 
  است:

  یا رکورد راه اندازBoot Record 
  جدول تخصیص فایلFile Allocation Table (FAT) 
  فھرست ریشھRoot Directory 

  

  رکورد راه انداز

در این بخش قرار دارد. سیستم عامل توسط این بخش راه اندازی می شود. اطالعات برنامھ ای کھ موجب بار کردن سیستم عامل می شود 
، اطالعات مربوط بھ سیستم عامل و فرمت بندی دیسک نیز در این  FATمربوط بھ اندازه و نوع دیسک ، اطالعات اساسی مربوط بھ جدول 
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ل رکورد راه انداز یک دستور زبان ماشین است کھ موجب پرش بھ بھ سھ بایت او بخش قرار دارد. رکورد راه انداز در سکتور یک قرار دارد.
  برنامھ راه انداز کامپیوتر می شود. 

  

  جدول تخصیص فایل

توسط این جدول مشخص می شود کھ چھ بخشھایی از دیسک توسط فایلھا اشغال شده است و چھ بخشھایی از دیسک خالی است. بخشھایی از 
دیسک کھ امکان فرمت شدن آنھا فراھم نشده بھ عنوان بخشھای خراب سیستم در نظر گرفتھ شده و توسط این جدول مشخص می شود. دو جدول 

FAT را اشغال می کنند. جدول  ٣و  ٢شتھ کھ سکتورھای در سیستم وجود داFAT  دوم بھ عنوان پشتیبان بوده کھ در صورت خراب شذن اولی
  از آن بتوان استفاده کرد و سیستم قابل راه اندازی باشد.

ھ یک فایل ایجاد وجود دارد. وقتی ک FATوضعیت کالستر ھای دیسک در این جدول ذخیره شده و بھ ازای ھر کالستر یک رکورد در جدول 
  اطالعات مربوط بھ کالستر آن در جدول تغییر می کند. شده یا تغییر می کند 

  فھرست ریشھ

این بخش حاوی اطالعاتی در مورد تمام فایلھای موجود بر روی دیسک است. ھر فایل دارای رکوردی در این بخش بوده کھ مشخصات خود را 
  قرار دارد. FATپس از جدول در آن ذخیره می کند. این فھرست بالفاصلھ 

  

  خواندن و نوشتن سکتورھای دیسک

  سکتورھای یک دیسک بھ دو صورت خوانده می شوند:

در خواندن فیزیکی شماره سطح ، شیار و سکوررا باید مشخص استفاده می شود.  13hجھت خواندن فیزیکی سکتورھا از وقفھ : روش فیزیکی
  کرد. 

  استفاده می شود. در این حالت شماره درایو و سکتور را باید مشخص کرد. 25hجھت خواندن منطقی سکتورھا از وقفھ روش منطقی: 

  نشده و برنامھ نویس خودش باید پشتھ را خالی کند. POPثبات فلگھا از پشتھ  25hدر ھنگام خواندن بھ صورت منطقی با وقفھ 

  

  تعیین میزان حافظھ دیسک

  استفاده می شود. این تابع ثباتھا را بھ صورت زیر مقدار دھی می کند: 21hاز وقفھ  36hبرای مشخص کردن فضای دیسک از تابع 

AX = تعداد سکتورھای موجود در یک کالستر 

BX = تعدادکالسترھای خالی 

CX = اندازه ھر سکتور بھ بایت 

DX = تعداد کل کالستر ھای دیسک 

  باتھا فضای آزاد و فضای کل دیسک بھ صورت زیر محاسبھ می شود:با توجھ بھ مقادیر ث

AX * CX * BX     فضای خالی دیسک  
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AX * CX * Dx    فضای کل دیسک 

 

 حذف فایل

  استفاده می کنیم. شکل کلی استفاده از این تابع بھ صورت زیر است: 21hوقفھ  41hبرای حذف یک فایل از تابع شماره 

DX =  کھ باید حذف بشود و مسیر آن نام فایلیآدرس رشتھ حاوی  

AH = 41h فراخواندن تابع مربوطھ برای حذف فایل     

قرار می گیرد. اگر تابع با موفقیت انجام شود یعنی فایل مربوطھ حذف شده و  CFخروجی تابع نامبرده عددی صفر یا غیر صفر بوده کھ در 
  قرار می گیرد. AXیی اتفاق افتاده کھ کد خطای ایجاد شده در ثبات قرار می گیرد. در غیر این صورت خطا CFمقدار صفر در 

 قادر بھ حذف فایلھای فقط خواندنی و زیرفھرست نمی باشد. 41hالزم بھ ذکر است کھ تابع 

  قرار دارد حذف می کند: p2قطعھ کد زیر فایلی را کھ نام آن در رشتھ 

Lea       dx , p2 
Mov     ah , 41h 
Int        21h 
jnc        ok 
call       errer 
ok : 
….. 
Errer : 

  

  تغییر نام یک فایل

  استفاده می کنیم. شکل کلی استفاده از این تابع بھ صورت زیر است:21hوقفھ  56hاز تابع  برای تغییر نام یک فایل

DX =  و مسیر آننام فایلی کھ باید تغییر کند آدرس شروع رشتھ حاوی  

ES : Dl  رشتھ حاوی نام فایل جدید 

AH = 56h فایل   تغییر نامفراخواندن تابع مربوطھ برای    

قرار می گیرد. اگر تابع با موفقیت انجام شود یعنی فایل مربوطھ تغییر نام پیدا  CFخروجی تابع نامبرده عددی صفر یا غیر صفر بوده کھ در 
  قرار می گیرد. AXرت خطایی اتفاق افتاده کھ کد خطای ایجاد شده در ثبات قرار می گیرد. در غیر این صو CFکرده و مقدار صفر در 

نتقال در صورتی کھ بخواھیم نام یک فایل را تغییر دھیم نام فایل قدیم و جدید ھر دو باید در یک مسیر باشند. در صورتی کھ بخواھیم فایل را ا
  دھیم مسیر مقصد باید قبال ایجاد شده باشد.

م جدید و بھر در استفاده از این تابع اگر محل قدیم و جدید فایل یکی باشد تغییر نام سریعا انجام می شود. اما اگر مسیر یکی نباشد فایل قدیم با نا
  تغییر نام می دھد: p2را در ھمان مسیر قبل بھ  p1مسیر جدید منتقل می شود. قطعھ کد زیر فایل با نام 

Lea       dx , p1 
Les       di , p2 
Mov     ah , 56h 
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Int        21h 
jnc        ok 
call       errer 
ok : 

  نمایش و تغییر صفات یک فایل

  استفاده می کنیم. شکل کلی استفاده از این تابع بھ صورت زیر است: 21hوقفھ  43hبرای نمایش تغییر صفات یک فایل از تابع 

AL = 0  دھدصفت فعلی فایل را نمایش می  

AL = 1 صفت فعلی فایل را تغییر می دھد 

CX = صفت جدید فایل  

DX = آدرس فایل مورد نظر 

قرار می  CFقرار می گیرد. اگر تابع با موفقیت انجام شود مقدار صفر در  CFخروجی تابع نامبرده عددی صفر یا غیر صفر بوده کھ در   
  قرار می گیرد. AXای ایجاد شده در ثبات گیرد. در غیر این صورت خطایی اتفاق افتاده کھ کد خط

برای تغییر یا نمایش صفات یک فایل استفاده می کند و بقیھ بیت ھای آن برابر صفر قرار  CXثبات  ۵و  ١تابع مورد نظر از سھ بیت صفر ، 
  خواھند گرفت. وضعیت این بیت ھا بھ صورت زیر خواھند بود:

  بیت پنج  بیت یک  بیت صفر
  صفر = فایل غیر آرشیو  صفر= فایل غیر پنھان  خواندنیصفر = فایل غیر 

  یک = فایل آرشیو  یک = فایل پنھان  یک = فایل خواندنی
  

 خواندنی می کند: قرار دارد را فقط p1قطعھ برنامھ زیر صفت فایلی کھ نام آن در 

Dc         db    “p1” , 00h 
Mov         al , 1  فایل را تغییر دادبا یک شدن این ثبات می توان صفت  
Mov         cx , 0000000000000001b فایل فقط خواندنی می شود 
Lea           dx , Dc رشتھ ای کھ نام فایل در آن قرار دارد  آدرس شروع   
Move       ah , 43h 
Int            21h 
Jnc            ok 
Call          error 
Ok : 
….. 
Error 

  

  ایجاد یک پوشھ

  استفاده می کنیم. شکل کلی استفاده از این تابع بھ صورت زیر است: 21hوقفھ  39hبرای ایجاد یک پوشھ از تابع 

DX = نام فھرست جدیدرشتھ حاوی  آدرس  

AH = 39h  
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قرار  CFقرار می گیرد. اگر تابع با موفقیت انجام شود مقدار صفر در  CFمانند توابع قبل خروجی تابع نیز عددی صفر یا غیر صفر بوده کھ در 
قرار می گیرد. پوشھ ای کھ قبال ایجاد شده باشد را نمی  AXمی گیرد. در غیر این صورت خطایی اتفاق افتاده کھ کد خطای ایجاد شده در ثبات 

  توان دوباره ایجاد کرد.

  ایجاد می کند: C در درایو p1قطعھ کد زیر یک پوشھ جدید نام 

Dc         db    “C:\p1” , 00h 
Lea        dx , dc 
Mov       ah , 39h 
Int          21h 
Jnc          ok 
Call         error 
Ok : 

  حذف یک پوشھ 

  استفاده می شود. برای حذف یک پوشھ باید سھ شرط زیر برقرار باشد: 21hوقفھ  3Ahبرای حذف یک پوشھ از تابع  

 تمامی فایلھی موجود در آن حذف شده باشند. -١
 پوشھ مزبور فھرست جاری نباشد. -٢
 پوشھ مزبور فھرست ریشھ نباشد. -٣

  شکل کلی استفاده از این تابع بھ صورت زیر است:

DX = آدرس شروع رشتھ حاوی نام پوشھ حذف شونده 

AH = 34h 

را در  p1ثبات وضعیت مانند دستورات قبلی نشاندھنده وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت تابع نامبرده می باشد. قطعھ کد زیر پوشھ  CFبیت 
  صورت برقراری شرایط حذف شدن ، حذف می کند:

Pdel     db      p1 
Lea       dx , Pdel 
Mov     ah , 34h 
Int        21h 
Jnc        ok 
Call       error  
Ok : 

  تعیین درایو جاری

  استفاده می شود. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است: 21hوقفھ  19hبرای تعیین درایو جاری از تابع شماره 

Ah = 19h  پارامتر ورودی تابع 

Al = شماره درایو جاری 

، اگر دو بود  B، اگر یک بود  Aدرایو مشخص کننده درایو جاری می باشد. اگر برابر صفر بود درایو جاری  Alمقدار قرار گرفتھ درون ثبات 
C .و بقیھ درایوھا نیز بھ ھمین ترتیب مشخص می شود 
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  تغییر درایو جاری

 ر است:استفاده می شود. شکل کلی این دستور بھ صورت زی 21hوقفھ  0Ehبرای تغییر درایو جاری از تابع شماره 

DL= شماره درایو جاری 

  و بھ ھمین ترتیب... Bیعنی انتخاب درایو  dl=1، اگر  Aدر نظر گرفتھ شود یعنی انتخاب درایو  dl=0اگر 

  را بھ عنوان درایو جاری انتخاب می کند: Cقرار می گیرد. قطعھ کد زیر درایو  ALپس از اجرای این تابع تعداد کل درایوھای سیستم در ثبات 

Mov     dl , 2 
Mov     al , 0Eh 
Int        21h 

  قطعھ کد زیر ابتدا درایو جاری را مشخص کرده و سپس درایو بعدی را بھ عنان درایو جاری انتخاب می کند.

Mov     ah , 19h 
Int        21h 
Mov     dl , al 
Mov     ah , 0Eh 
Int        21h 

  

  تعیین مسیر جاری

 استفاده می شود. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است: 21hوقفھ  47hبرای تعیین مسیرجاری از تابع شماره 

DL = شماره درایو 

SI   =  آدرس شروع رشتھ ای کھ مسیر جاری در آن قرار دارد 

 Cو یثبات وضعیت مانند دستورات قبلی نشاندھنده وضعیت موفقیت یا عدم موفقیت تابع نامبرده می باشد. قطعھ کد زیر مسیر جاری درا CFبیت 
  قرار می دھد: DLو شماره درایو جاری را در ثبات  p1را در 

mov    al , 3 
lea       si , p1 
mov    ah , 47h 
int       21h 
jnc       ok 
call      error ok: 

  تغییر مسیر جاری

ثبات  CFقرار می دھیم. بیت  DXآدرس رشتھ مسیر جدید را در ثبات استفاده می شود کھ  3Bhوقفھ  21hبرای تغییر مسیر جاری از تابع 
  را بھ عنوان مسیر جدید انتخاب می کند: ”C:\i1389“وضعیت نیز نشان دھنده موفقیت و یا عدم موفقیت تابع نامبرده می باشد. قطعھ کد زیر 

Path     db     “C:\i1389” 
Lea      dx , path 
Mov    ah , 3bh 
Int       21h 
Jnc       ok 
Call      error 
Ok: 
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  جست و جوی فایل بر روی دیسک

و صفت  DXاستفاده می شود. برای اجرای این تابع باید نام فایل را  در ثبات  21hوقفھ  4Ehبرای جست و جوی فایل بر روی دیسک از تابع 
نیز استفاده کرد. قطعھ کد زیر موجب می شود کھ فایل ھایی با  ? , *قرار داد. می توان در نام فایل از کاراکترھای جایگزین  CXآنرا در ثبات 

  جستجو شوند: C:\picدر مسیر  mpgپسوند 

. data 
Fileseek   db    “C:\pic \ *.mpg” 
. code 
Mov   ah , 4eh 
Mov   dx , fileseek 
Mov   cx , 0 
Int      21h 

 

قرار  DTAبایتی در بخشی از حافظھ بھ نام  ۴٣قطعھ توصیفی پس از اجرای قطغھ کد مورد نظر در صورت وجود فایلی بھ شرایط ذکر شده 
فلگ رقم در جدول زیر آمده است. اگرپس از اجرای تابع فوق فایلی با این مشخصات پیدا نشد  DTAمی گیرد. مقادیر قرار گرفتھ در بایت ھای 

و اگر  ٢خواھد شد. اگر مسیر تعریف شده نامعتبر باشد این مقدار برابر  ١٨یا  ٢برابر  AXنقلی در ثبات وضعیت برابر یک شده و مقدار ثبات 
  خواھد شد.  ١٨فایل پیدا نشود این مقدار برابر 

پیدا می کند. برای پیدا کردن موارد بعدی با ھمان اگر جستجو مانند قطعھ کد باال با کاراکترھای جایگزین باشد این تابع اولین مورد جستجو را 
  د.استفاده می کنیم. اگر موارد بعدی توسط این تابع ھم پیدا نشد فلگ رقم نقلی صفر می شو 21hوقفھ  4fhمشخصات و در ھمان مسیر از تابع 

می توان بدون باز کردن فایل بھ اندازه ، زمان و تاریخ فایل و ھمچنین صفت آن دست  4ehبا استفاده از تابع پیداست ھمانطور کھ از جدول زیر 
    پیدا کرد.

 افست اطالعات مر بوط بھ فایل
 20 – 0 بایت رزروشده توسط سیستم

 21 صفت فایل
 23 – 22 زمان ایجاد فایل

فایلتاریخ ایجاد   24 – 25 
 29 – 26 اندازه فایل

 42 - 30  ختم می شود) NULL نام فایل (رشتھ ای کھ بھ 
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  پنجمفصل 

  ارتباط اسمبلی با زبانھای سطح میانی و سطح باال

  

و سطح باال  ++C امکان برقراری ارتباط آن با زبانھای برنامھ نویسی سطح میانی مانند  یکی از مھمترین مزایای زبان برنامھ نویسی اسمبلی
  مانند پاسکال می باشد. اسمبلی بھ دو صورت با زبانھای فوق ارتباط برقرار می کند:

  و پاسکال از یک یا چند دستور اسمبلی استفاده کرد. این روش دارای محدودیتھای زیر است: Cمی توان از ھر نقطھ از زبان : روش اول

 محدودیت در استفاده از آدرسھا و عملوندھا  
 فقدان تنظیم اولیھ مقادیر و متغیرھا  
 نیاز بھ ذخیره ثباتھا  
 کاھش قابلیت حمل برنامھ  
 کم بودن سرعت اجرای برنامھ بھ نسبت زبان اسمبلی  
  در بھینھ سازی برنامھمحدودیت  
 محدودیت در اشکال زدایی 

  

  می توان زیر برنامھ ای بھ زبان اسمبلی نوشت و پس از ذخیره آن در یک فایل جداگانھ آنرا در زبان مورد نظر فراخوانی کرد.روش دوم: 

  

  ارتباط زبان اسمبلی با پاسکال

  بھ صورت زیر استفاده می شود: asmاز دستور  (روش اول) برای نوشتن دستورات اسمبلی در پاسکال در میان برنامھ

Asm 

 دستورات اسمبلی 

End 

توسط سمی کالن از ھم جدا شده و دستورات اسمبلی کھ بھ این صورت در پاسکال  Cھمانطور کھ می دانید دستورات در زبان ھای پاسکال و 
. اما اگر قرار باشند کھ از چند دستور اسمبلی در یک خط استفاده شود باید دقرار داده می شوند نیازی بھ درج سمی کالن در انتھای خود ندارن

  بین آنھا سمی کالن را قرار داد.

  

  استفاده از زیر برنامھ ھای اسمبلی در پاسکال (روش دوم)

 objآنرا بھ فایل  tasmھمانطور کھ قبال ذکر شد در این روش زیر برنامھ ابتدا باید در فایل جداگانھ ای تایپ و ذخیره شده ، سپس با استفاده از 
برای لینک کردن این زیر برنامھ اسمبلی در پاسکال در پاسکال آنرا فراخوانی کرد.  Externalتبدیل کرده و سپس بھ صورت یک زیر برنامھ 

  بھ صورت زیر استفاده می کنیم: L$از راھنمای کامپایلر 

$L  <اسمبلی obj نام فایل > 
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و خارجی تعریف می شود و لینکر این دو برنامھ را بھ ھم پیوند  publicکھ بھ صورت ، یک زیر برنامھ بھ زبان اسمبلی بوده  objفایل 
 CLSتبدیل می شود. زیر برنامھ  objبھ یک فایل  tasamتوسط دستور  انند خود برنامھ ھای دیگر اسمبلی این فایل زیر برنامھمی دھد. م

  در یک برنامھ در زبان پاسکال فراخوانی شده است: objزیر با زبان اسمبلی نوشتھ شده و پس از تبدیل شدن بھ یک فایل 

Program test; 
 Uses dos; 
Procedure cls; far; external; {$L cls.obj} 
Begin 
 Cls; 
 Write(‘New cursor location’); 
End. 
Cseg       segment    pare      public ‘code’ 
         Public      cls 
         Assume   cls 
Cls         proc         near 
         Mov         ax , 6h 
         Mov         bh , 7 
         Mov         cx , 0 
         Mov         dx , 184fh 
         Int             10h 
         Retf 
Cls         endp 
Cseg       ends 
         End 

  انتقال پارامترھا از پاسکال بھ اسمبلی

روش می توان عمل کرد. در روش اول می توان با انتقال پارامترھا  دوبھ زیر برنامھ اسمبلی بھ  لبرنامھ پاسکابرای انتقال پارامترھا از 
  بھ ثبات و استفاده از ثباتھا در زبان اسمبلی این انتقال را انجام داد. روش دوم استفاده از پشتھ می باشد.

  ھ برنامھ زیر دقت کنید:مقادیر متغیرھا را بھ ثبات منتقل کرد. بھ شب asam … endدر روش اول باید درون خود برنامھ با دستور 

Program test; 
 Uses dos; 
 Var row , col : integer;                                                تعریف متغیرھا 
 Procedure cls ; far ; external ; {$1cls.obj} 
 ….  
Begin                                                                                      شروع برنامھ پاسکال 
 Cls;                                                                                   فراخوانی زیربرنامھ اسمبلی 
 ….. 
Asm                                       انتقال پارامترھا بھ ثبات درون برنامھ پاسکال 
 Mov bx , row 
 Mov dx , col 
End; 
Cseg segment …..     شروع زیر برنامھ اسمبلی 
 ……. 
end 

 Cارتباط اسمبلی با زبان 

 

  بھ صورت زیر استفاده می شود: asmاز دستور  Cبرای نوشتن دستورات اسمبلی در زبان 
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Asm 
{ 
اسمبلی دستورات   
} 
مانند زبان پاسکال دستورات اسمبلی کھ در این ناحیھ وارد می شوند نیازی بھ عالمت سمی کالن در انتھا ندارند ولی اگر بیش از یک 

  دستور در یک خط وارد شد باید بین دستورات کاراکتر سمی کالن را قرار داد.

  

  

 Cچند  نکتھ در مورد ارتباط بین زبان اسمبلی و 

  در برخی از نسخھ ھای زبانC  بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت وجود دارد اما توربو اسمبلر تفاوتی بین حروف کوچک و
و سعی شود کھ در ھر دو زبان از بزرگ قائل نمی شود. لذا بھتر است این مھم را در ارتباط بین دو زبان مورد توجھ قرار داد 

 تمالی جلوگیری شود.حروف کوچک استفاده شود تا از اشکاالت اح
  نوع و ترتیب سگمنتھا در توربو اسمبلر و توربوC .باید تطبیق کامل داشتھ باشند 
  ھمانطور کھ می دانید توربوC  شش مدل حافظھtiny , small , compact , medium , large , huge  وجود داشتھ و در

 بھمدل حافظھ مورد نظر دست پیدا کرد. model.اسمبلی نیز می توان با دستور 
  در برنامھ ھای اسمبلی در ابتدای برنامھ نیازمند تعریف سگمنتھا ھستیم. اما در ھنگام ارتباط بینC  و اسمبلی و در زمان استفاده

 می کند.را مقدار دھی  DSو  CSبھ صورت پیش فرض ثباتھای  C، توربو  asmبا دستور  Cاز دستورات اسمبلی درون برنامھ 
  اسمبلی می تواند بھ تمامی متغیرھا و توابع توربوC  .دسترسی داشتھ باشد و این ارتباط بھ صورت برعکس نیز امکان پذیر است

 شروع شوند.  ) _ باید تمامی شناسھ ھا و توابع عمومی در اسمبلی با خط زیر (برای این منظور 

  

تعریف کرده و در برنامھ اسمبلی یک واحد بھ آن اضافھ کرده و سپس مقدار آن در  C مھبرنامھ ای بنویسید کھ یک متغیر را در برنامثال: 
  چاپ شود. Cبرنامھ 

#include <stdio.h> 
Extern void far inci( )p 
Main( ) 
{ 
 Int I; 
 Inci( ); 
 Cout << I; 
} 
.model    small 
.data 
Extern_i : word 
.code 
Public _inci 
_inci proc far 
 Inc         _i 
 Retf 
_inci endp 
 End 
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مانند زبان پاسکال می توان بھ دو صورت انتقال با ثبات و پشتھ عمل کرد. بھ عنوان مثال برای  Cپارامترھا بین اسمبلی و توربو  برای انتقال
  ن از دستورات زیر استفاده کرد:تعریف و مقدار دھی شده است می توا Cکھ در بخش توربو  t1 , t2انتقال بھ ثبات دو مقدار متغیر 

Asm { 
 Mov ax , t1 
 Mov bx , t2 
} 

 را توضیح دھید. PSPنقش جدول  -١
 را توضیح دھید. EXEو  COMتفاوت ھای برنامھ ھای اجرایی  -٢
 است؟ EXEبیشتر از فایلھای  COMچرا سرعت اجرای فایلھای  -٣
 بخش ھای یک برنامھ مقیم در حافظھ را بنویسید. -۴

  

  


