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 8 صلف

 مانیتور و کارت های گرافیکی مقدمه

 ویدیویی D-15کانکتور  نوع اتصال دهنده :

 

 المپ تصویر با صفحات انحراف دهنده

 

الکترونها توسط صفحات انحراف دهنده الکترومغناطیسی در جهت های افقی و عمودی هدایت می شوند . با برخورد این الکترونها به سطح 

در مانیتورهای رنگی هر نقطه  موجب درخشش آنها و در نتیجه ایجاد تصویر می شود . پوشانده شده استمقابل مانیتور که توسط فسفر 

در  فسفری از سه رنگ ساخته شده اند در اینگونه مانیتورها سه نوار متفاوت برای حمل سه شعاع الکترونی الزم است ) مانیتورهای قدیمی ( اما

. صفحه مانیتور دارای گروهی خطوط افقی نزدیک به هم است که رنگ را ایجاد می کند  مانیتورهای جدیدتر تنها یک نوار هر سه

raster . نامیده می شود . هر خط شامل صدها نقطه موسوم به پیکسل است که خود شامل سه نقطه فسفری قابل روشن شدن است 
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 گانه را شامل شود .بسته به رزولوشن تصویر موجود هر پیکسل ممکن است چندین نقطه سه 

مثالً برای یک  با دو عدد نشان داده می شود اولین عدد تعداد پیکسل های موجود در خطوط عمودی و دومی افقی است رزولوشن مانیتور

خط  351پیکسل و در هر صفحه  721ذکر شده است یعنی در هر خط  350*720مانیتور با توجه به کارت گرافیک تعداد پیکسل ها 

پیکسل را دارا خواهد بود . تعداد پیکسل ها عامل مهمی در ارزیابی رزولوشن می باشد . رزولوشن مهم ترین  252111رد که در کل وجود دا

 مشخصه مانیتور است .

 

 

 بر حسب قطر صفحه نمایش المپ تصویر اندازه صفحه نمایش مانیتور :

عبارتست از فاصله بین پیکسل های مجاور یکدیگر بر حسب میلی متر که هر چقدر کمتر باشد وضوح تصویر باالتر است . ) این  گام نقطه :

همانطور که در اشکال فوق دیدیم گام  داده می شود ( 300dpiعامل همانند چاپگرهای لیزری بصورت تعداد نقاط در اینچ مربع مثالً 

 ورت فاصله بین دو نقطه همرنگ توصیف می شود .نقطه در مانیتورهای رنگی بص

 )اندازه قطر تصویر (2)گام نقطه * تعداد پیکسل های افقی ( = 2)گام نقطه * تعداد پیکسل های عمودی (+2

ضرب تا بر  0.039رابطه فوق فیثاغورثی است که چون اندازه گام بر حسب میلی متر است بنابراین اندازه تصویر بدست آمده را بایستی در 

 حسب اینچ بدست آید .

اعالم کرده است . اندازه قطر تصویر روی صفحه نمایش را محاسبه  0.28با گام  768*1024مثال : سازنده ای رزولوشن مانیتوری را 

 کنید . ) اندازه قطر تصویر از اندازه قطر المپ تصویر کمی کوچکتر است (

2(768*0.28mm +)2(1024*0.28mm  = )2) اندازه قطر تصویر( 

 358mm*0.039 = 13.99 ====== 14 inch =اندازه قطر ) اینچ (

RAM : نمایش تصویر 

تبادل اطالعات بین مادربورد و مانیتور از طریق کارت گرافیک صورت می گیرد . اطالعاتی که روی مانیتور نمایش داده می شود در حافظه 

 تصویر هم خوانده می شود ذخیره می گردد .که بافر  VDRنمایش تصویر  RAMای به نام 
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تصویر خوانده و آنرا  RAMتصویر ذخیره و سپس بوسیله یک کنترلگر اطالعات از  RAMآنرا در  CPUابتدا بایستی جهت نمایش اطالعات 

به سیگنالهای الزم برای نمایش روی صفحه تبدیل کند . این کنترلگرها نوعی پردازنده محسوب می شوند و چون خصوص کارهای تصویری 

 انجام می دهند . 80X86طراحی شده اند کارهای متعلق به تصویر را بسیار کاراتر از پردازنده های همچون خانواده 

RAM تی توسط هر دو پردازنده )تصویر بایسCPU  و کنترلگر ( قابل دسترس باشد . )استفاده ازRAM های دو پورتی البته کنترلگر تصویر

تصویرکنار گذاشته شده است .  RAMبرای  BFFFFHالی  A0000Hحافظه قابل آدرس دهی ازآدرس  1MBاولویت باالتری دارد( از 

(128KB) 

ار می گیرد . در حالت متن حروف ) مجموعه ای از پیکسل ها در شکل زیر ( و در حالت گرافیک مانیتور در دوحالت متن و گرافیک قر

این پیکسل های عمودی و افقی بصورت گروهی هایی که آنها را جعبه کاراکتر می خوانند در می  پیکسل ها در اختیار کاربر قرار می گیرد .

کیل شده است . ابعاد جعبه کاراکتر از کارتی به کارت دیگر متفاوت است . جهت از سه جعبه کاراکتر تش ONEآیند . در شکل زیر کلمه 

 بدست اوردن کاراکترهای زیباتر اندازه جعبه کاراکتر باید افزایش یابد که بیانگر تعداد پیکسل های بیشتر خواهد بود .

 

حرف داشته  25×80وان مثال اگر یک مانیتور حداکثر وقتی مانیتور روشن می شود به طور پیش فرض در حالت متن قرار می گیرد . به عن

پیکسل خواهد داشت یعنی  200×640پیکسل اشغال کند بنابراین مانیتور فوق حداکثر  8×8حرف ( و هر حرف  2111باشد ) مجموعاً 

 حرف وجود دارد . 2111پیکسل برای  128111مجموعاً 

 بررسی چند کارت آداپتور ویدئویی

بود وضوح متن به خوبی  8*8قادر به تهیه هر دو مد متن و گرافیک بود . جعبه کاراکتر آن این کارت  : CGAکارت گرافیکی رنگی 

MDA  ایجاد می کرد  200*640سطر رزولوشنی برابر  25ستون و  81 حداکثر ( با 14*9نبود  ) دارای جعبه کاراکتر 

80*8=640    ,     25*8=200 

Color Graphic Adaptor 
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RAM  تصویرCGA  از آدرس :B8000H 16شروع و تاKB  16ادامه می یابد . با این وجود چون پیاده سازیKB  به کمکRAM 

بایت حافظه مورد نیاز است . یک بایت جهت کد  2جهت نمایش یک حرف استفاده می شود . DRAMاستاتیک گران تمام می شود از 

آدرس های زوج کاراکتر مورد نمایش و آدرس های فرد صفت را  CGAدر  اسکی و یک بایت جهت صفت حرف شامل رنگ و زمینه .

 ذخیره می کنند .

 B8000                                 1ستون  1کاراکتر سطر 

 B8001                 1ستون  1صفت برای کاراکتر سطر 

 B8002                                  2ستون  1کاراکتر سطر 

 B8003                   2ستون  1ی کاراکتر سطر صفت برا

.....                                                                ...... 

 B87CE                               81ستون  25کاراکتر سطر  

 B87CF              81ستون  25صفت برای کاراکتر سطر 

برای  2KBحافظه مصرف می کند ) 4KBحرف  2111تشکیل شده است . این حرف  2000=25*80در یک متن صفحه کامل 

صفحه از متن را در هر زمان نگهداشت . در هر زمان یک صفحه قابل رویت  4می توان  16KBبرای صفت ( بنابراین با  2KBکاراکتر و 

کند . صفحه ای که در هر زمان در هر حال نمایش است را صفحه است و هر کس می تواند به هر یک از سه صفحه دیگر بدون تاخیر سوئیچ 

 فعال گویند .
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 صفحه فعال است . 8دارای  CGAکارت  00سوال : با محاسبه نشان دهید که مد 

 بایت صفت حرف به شکل زیر می باشد :

 

تنظیم چشمک زدن یا نزدن حرف می باشد ) اگر این  BLبه معنی شدت نور است و منظور از  Intensityدر رنگ حرف  Iمنظور از 

 بیت یک باشد حرف چشمک زن و در صورتی که صفر باشد حرف غیر چشمک زن است (

( رنگ سیاه بدست می آید . جدول زیر کلیه رنگ 000( رنگ سفید و اگر هر سه غیر فعال باشد )111فعال باشد ) RGBاگر هر سه اشعه 

 داشته باشد را نشان می دهد :هایی که یک حرف می تواند 

 

 جدول زیر نیز برخی از رنگ های زمینه جهت حروف را نشان می دهد :

 

همانطور که گفتیم جهت نمایش یک حرف دو بایت مورد نیاز است که یک بایت کد اسکی می باشد . اما برخی کد های اسکی حرفی را 

 Carriage)باعث می شود مکان نما به آغاز سطر بازگردد 0DH. کد اسکی نمایش نمی دهند که به آنها کدهای تنظیم مطلب گویند 

Return)  0و یا کد اسکیAH مکان نما را به سطر بعدی می برد(Line Feed)  09و کد اسکیH  مکان نما را به ستون بعدی می

 برد .
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  MDA :Monochrome Display Adaptor کارت گرافیکی تک رنگ

 AL پیکسل ها کاراکترها جعبه کاراکتر متن/گرافیک رنگ صفحات بافر آدرس شروع

B0000H 8 MONO 07 350*720 25*80 14*9 متنH 

 

 در این کارت گرافیک نیز آدرس های زوج کاراکتر و آدرس های فرد صفت را ذخیره می کنند .

 

 زمینه سیاه پیش زمینه معمولی بدون چشمک زدن را نشان می دهد . 07Hمثالً کد 

 صفت مقدار

00H نشان داده نشود 

01H زیر خط 

07H پیش زمینه سفید معمولی بر روی پس زمینه سیاه 

09H پر رنگ و زیر خط 

0FH پر رنگ 

70H ) حالت معکوس ) پیش زمینه سیاه روی پس زمینه سفید 

87H چشمک زدن در حالت معمولی 

8FH چشمک زدن در حالت پر رنگ 

F0H چشمک زدن در حالت معکوس 
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حافظه  256KBرا ارائه می دهد . این بورد می تواند  CGAو  MDAاین کارت بهترین مشخصات  : EGA کارت گرافیکی  رنگی پیشرفته

  Enhanced Graphics Adaptorرا بکار می برد . BFFFFHالی  A000Hاز  128KBرا دارا باشد ولی فقط 

 

سطح روشنایی  64است و تا  CGAاین سیستم دارای وضوح اصالح شده و انتخاب رنگ بیشتر نسبت به  : MCGA آرائه گرافیکی  چند رنگ

 رنگ آن قابل انتخاب است را پشتیبانی می کند . 256رنگ در مانیتورهای رنگی که  262144در مانیتورهای تک رنگ و 

 

نصب شده  DRAMحافظه  1MBاین کارت قادر به پشتیبانی همه مدل های قبلی است . روی این بورد تا  : VGA آرائه گرافیکی  تصویری

  Video Graphics Arrayاست .
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 Express-PCIو  AGPو  SVGAکارتهای گرافیک امروزی 

 دارای هیچ حافظه تصویری نیستند . on boradکارتهای نکته : 

 نکاتی پیرامون مد گرافیک :

تصویر ذخیره شود . تعداد رنگ های نمایش  RAMمشخصه هر پیکسل شامل مکان پیکسل و صفت پیکسل است . این دو مشخصه بایستی در 

2داده شده در هر زمان همیشه 
n  است کهn  بیت برای رنگ پیکسل در نظر گرفته شود در هر لحظه  4تعداد بیت های رنگ است مثالً اگر

 رنگ قابل نمایش است . 16

: در مد گرافیک تعداد رنگ های پشتیبانی شده بستگی به وضوح تصویر دارد مثالً با مراجعه به جدول مد این کارت  CGAکارت گرافیک 

 200*640و  200*320می بینم که در مد گرافیک دو وضوح مختلف وجود دارد 

 ( 64000=200*320) پیکسل وجود دارد  64000در این مد جمعاً : 200*320وضوح متوسط 

 تصویر کارت بر تعدادکل پیکسل ها بدست می آید . RAMتعداد رنگها از تقسیم تعداد کل بیتهای 

   8bit=128000bit*16000بود بنابراین  16KBدارای  CGAتصویر کارت  RAMمثالً 
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 رنگ متفاوت . 4میشود بیت برای رنگ بدست آمده که  2همانطور که دیده می شود 

 ( 128000=200*640) پیکسل وجود دارد  128000:در این مد جمعاً  200*640وضوح باال 

RAM  تصویر کارتCGA  16دارایKB  8*16000بود بنابراینbit=128000bit   

          

            
       

 رنگ متفاوت . 2یشود بیت برای رنگ بدست آمده که م 1همانطور که دیده می شود 

 نتیجه اینکه در قبال مقدار ثابتی از حافظه تصویر با افزایش وضوح تعداد رنگ های پشتیبانی شده کاهش می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Toghraee.ir



 

                                                                                                   The 80x86 IBM PC 

 

 و اسمبلی و برنامه سازی سیستم زبان ماشین                                                                                                                      001

 ( INT 21Hو     INT 10H) و گرافیک در مد متن کاربردهای زبان اسمبلی در نمایش اطالعات بر روی مانیتور
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  کاربرد سرویس های دستورINT 10H  سرویس های (BIOS برای حالت متن مانیتور ) 

 ) دقت برحسب پیکسل = رزولوشن ( : تغییر حالت یا مد مانیتور INT 10Hدستور  00Hسرویس 

AH=00H 

AL= شماره مد 

INT 10H 

 

حالت های تک رنگ حالت متن می باشند . اگر بخواهیم مانیتور حروف را بزرگتر بنویسد از مدی استفاده می کنیم که تعداد حروف کمتری 

 00داشته باشد مثالً مد 

 

 : تعیین اندازه مکان نما INT 10Hدستور  01Hسرویس 

 سطر تنظیم کرد  15( حداکثر تا   █( است اما می توان آنرا به شکل یک مستطیل )    ▬مکان نما در حالت عادی به شکل یک خط تیره ) 

 

 

 

 

AH=01H 

CH=شروع مستطیل 

CL=پایان مستطیل 

INT 10H 

 

 0 سطر

 شروع مستطیل

 پایان مستطیل

 15 سطر
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 : تغییر محل مکان نما INT 10Hدستور  02Hسرویس 

AH=02H 

 DH( = Yشماره سطر )مختصات 

 DL( = Xشماره ستون )مختصات  

BH= شماره صفحه فعال 

INT 10H 

 

 

 برخی محل های مکان نما :

 

 مثال : زیر برنامه ای بنویسید که به ترتیب :

 تغییر دهد . 7الف( مد مانیتور را به مد 

 تنظیم کند . 12تا سطر  5ب ( مستطیل مکان نما را از سطر 

 مستقر سازد .ج ( مکان نما را در مرکز صفحه نمایش 

MOV  AH,00H 

MOV  AL,07H 

INT 10H 

;------------- 

MOV  AH,01H 

MOV  CH,05H 
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MOV  CL,0CH 

INT 10H 

;-------------- 

MOV  AH,02H 

MOV  BH,00 

MOV  DH,0CH 

MOV  DL,27H 

INT 10H 

 

}Aمکان نما را به ترتیب در موقعیتهای   INT 10Hدستور  02Hبا بکار بردن سرویس مثال : برنامه ای بنویسید که 
 
 

}Bو      
 
 

و    

C{
  
  

}Dو    
 
  

 قرار دهد .  

PAGE 50,40 

TITLE 'SET_4.ASM' 

.MODEL SMALL 

.STACK DW 32DUP(0) 

.DATA 

     ROW  DB  3,5,10,6 

     CAL  DB  4,8,13,20 

.CODE 

MAIN PROC FAR 

MOV AX,@DATA 

MOV DS,AX 

MOV CX,4 

LEA SI,ROW 

LEA DI,CAL 

BACK:SUB BH,BH 

MOV AH,02 

MOV DH,DI 
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MOV DL,SI 

INT 10H 

INC SI 

INC DI 

LOOP BACK 

MOV AX,4C00H 

INT 21H 

MAIN ENDP 

END MAIN 

 : بررسی موقعیت و اندازه  مکان نما INT 10Hدستور  03Hسرویس 

 همینطور اندازه آنرا بدست آورد .با کمک این سرویس می توان مختصات مکان نما ) محل فعلی آن ( و 

AH=03H 

INT 10H 

 پس از اجرای دستورات فوق نتایج زیر حاصل می شود :

DH=محل ذخیره شماره سطر 

DL=محل ذخیره شماره ستون 

CH=محل ذخیره شروع مستطیل 

CL=محل ذخیره پایان مستطیل 

مکان نما به  02Hمحل و اندازه مکان نما خوانده شود و با بکار بردن سرویس  03Hمثال : زیر برنامه ای بنویسید که با بکار بردن سرویس 

 ستون بعدی رود .

MOV BH,00 

MOV AH,03H 

INT 10H 

MOV AH,02H 

INC DL 

INT 10H 
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 : انتخاب صفحه فعال برای نمایش اطالعات روی مانیتور INT 10Hدستور  05Hسرویس 

 دستورات زیر استفاده می کنیم جهت فعال کردن هرکدام از صفحه فعال ها از 

AH=05H 

AL=(0,1,2,3)شماره صفحه فعال 

INT 10H 

 

 : پاک کردن و چرخش اطالعات مانیتور رو به باال INT 10Hدستور  06Hسرویس 

AH=06H 

AL=( 00 همه صفحه را پاک می کند) تعداد خطوطی که باید پاک شود یا چرخش یابد 

BH= رنگ زمینه و حروف 

CL= شماره ستون گوشه سمت چپ باال 

CH= شماره سطر گوشه سمت چپ باال 

DL= شماره ستون گوشه سمت راست پایین 

DH= شماره سطر گوشه سمت راست  پایین 

 

سطر پاک کند . از رنگ سیاه با زمینه سفید  15( به تعداد 0,0مثال : زیر برنامه ای بنویسید که مانیتور را از گوشه سمت چپ به مختصات )

 استفاده شود .

MOV AH,06H 

MOV AL,0FH 

MOV CX,0000 

MOV DX,0F4F 

MOV BH,70H 

INT 10H 

 

 

 

 

 

 گوشه سمت چپ باال

 گوشه سمت راست پایین
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 : پاک کردن و چرخش اطالعات مانیتور رو به پایین INT 10Hدستور  07Hسرویس 

  06این سرویس مانند سرویسH . می باشد 

 

 : خواندن حرف و رنگ مربوط به آن در محل فعلی مکان نما INT 10Hدستور  08Hسرویس 

AH=08H 

INT 10H 

 ذخیره می شود . AHو شماره رنگ آن ) بایت صفت ( در ثبات  ALبا اجرای این دستور کد اسکی حرف در ثبات 

 

 کان نما بدون تغییر محل مکان نما: نوشتن یک یا تعدادی حرف و رنگ مربوط به آنها در محل م INT 10Hدستور  09Hسرویس 

AH=09H 

AL= کد اسکی حرف 

BL= کد رنگ 

BH= شماره صفحه فعال    

CX= تعداد دفعاتی که حرف بایستی تکرار شود 

INT 10H 

 بار پشت سرهم بنویسد .  100را با رنگ قرمز و زمینه آبی در محل فعلی مکان نما  Zمثال :زیربرنامه ای بنویسید که حرف 

MOV AH,09H 

MOV AL,'Z' 

MOV BL,14H 

MOV BH,00 

MOV CX,100 

INT 10H 

 

 

 : نوشتن یک یا تعدادی حرف در محل مکان نما بدون تغییر رنگ و بدون تغییر مکان نما INT 10Hدستور  0AHسرویس 
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 این سرویس مانند سرویس قبلی است اما از رنگ فعلی تنظیم شده استفاده می کند .

AH=0AH 

AL= کد اسکی 

BH= شماره صفحه فعال 

CX= تعداد دفعات تکرار حرف 

INT 10H 

 را با رنگ قهوه ای و زمینه آبی روی مانیتور رسم کند . ▲عدد کاراکتر  51مثال : زیر برنامه ای بنویسید که 

MOV AH,09H 

MOV AL,1EH 

MOV BL,16H 

MOV CX,50 

INT 10H 

 را بارنگ فعلی نشان دهد . Dمثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتداء صفحه نمایش را پاک کند . سپس حرف 

MOV AH,06H 

MOV BH,00 

MOV AL,00 

MOV CX,0000 

MOV DX,184FH 

INT 10H 

;------------ 

MOV AH,0AH 

MOV BH,00 

MOV AL,44H 

MOV CX,1 

INT 10H 
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 تن یک حرف روی مانیتور و تغییر محل خودکار مکان نما: نوش INT 10Hدستور  0EHسرویس 

AH=0EH 

AL=کد اسکی 

BL= کد رنگ 

BH= شماره صفحه مانیتور 

INT 10H 

 

 را روی مانیتور با رنگ دلخواه نمایش دهید . Rمثال : حرف 

MOV AH,0EH 

MOV AL,'R' 

MOV BL,07H 

MOV BH,00 

INT 10H 

 نکته : کدهای خاص این سرویس عبارتند از 

07H  :BEEP 

08H   :BACKSPACE 

0AH  یک خط فاصله :LF 

0DH بازگشت به آغاز سطر :CR  

 مثال : زیر برنامه ای بنویسید که بلند گوی کامپیوتر را روشن کند .

MOV AH,0EH 

MOV AL,07H 

INT 10H 

 : تعیین حالت یا مد مانیتور INT 10Hدستور  0FHسرویس 

AH=0FH 

INT 10H 
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 دستورات نتایج زیر بدست می آید :با اجرای این 

AL=محل ذخیره شماره مد 

AH= محل ذخیرهتعداد حروف مانیتور در ی سطر 

BH=محل ذخیره شماره صفحه 

 

 

  کاربرد سرویس های دستورINT 21H برای حالت متن مانیتور 

 : نمایش یک حرف روی مانیتور و تغییر محل خودکار مکان نما INT 21Hدستور  02Hسرویس 

AH=02H 

DL= کد اسکی 

INT 21H 

 نکته : کدهای خاص این سرویس

0AH  :LF 

CR:0DH 

 

 : نمایش یک رشته اطالعات یا یک پیغام روی مانیتور INT 21Hدستور  09Hسرویس 

AH=09H 

DX= آفست شروع رشته 

INT 21H 

در پایان رشته الزم است در این صورت رشته از چپ به راست روی مانیتور نوشته می  '$'نکته : در تعریف رشته مورد نمایش عالمت 

 شود و نمایش حروف وقتی به عالمت فوق می رسد متوقف می شود .

 ( INT 21Hدستور  02را روی مانیتور نمایش دهد ) با استفاده از سرویس  TESTمثال : برنامه ای بنویسید که پیغام 

.DATA 

PEG  DB  'TEST' 

.CODE 
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. 

. 

MOV AH,02 

MOV CX,4 

LEA DI,PEG 

BACK: MOV DL,[DI] 

INT 21H 

INC DI 

LOOP BACK 

. 

. 

 

 ENTER YOURپیغام ابتدا مکن نما به خط بعدی رود و سپس به آغاز همان سطر بازگردد و سرانجام مثال : برنامه ای بنویسید که 

NAME  . روی مانیتور نمایش یابد 

.DATA 

MSG  DB  0AH,0DH,'ENTER YOUR NAME','$' 

.CODE 

. 

. 

MOV AH,09H 

LEA DX,MSG 

INT 21H 

. 

. 

 مثال : برنامه ای بنویسید که 

 الف ( مانیتور را پاک کند ) از رنگ قهوه ای با زمینه آبی استفاده شود (

 تنظیم کند . 25×40ب ( مانیتور را در حالت 
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