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مثال  :برنامه ای بنویسید که ابتدا تست کند آیا کلیدی فشار داده شده است یا خیر ؟ اگر کلید فشار داده شده باشد ابتدا پیغام ENTER
 YOUR PASSWORDرا روی مانیتور نمایش دهد و اگر کلیدی فشار داده نشده باشد از برنامه خارج شود .
MOV AH,01
INT 16H
JZ NEXT
LEA DX,PEG
MOV AH,09
INT 21H
NEXT: MOV AX,4C00H
مثال :زیر برنامه ای بنویسید که با فشار کلید  Altبلندگوی کامپیوتر روشن شود و با فشار کلید  Ctrlبلندگو خاموش شود .
دستور خروج باعث قطع بلندگو می شود ( تفاوت دستور  TESTو ) CMP

BACK1 : MOV AH,02
INT 16H
CMP AL,03H
JNZ BACK1
;------------------BACK2 : MOV AH,0EH
MOV AL,07
INT 10H
;-------------------MOV AH,02
INT 16H
CMP AL,02H
JNZ BACK2
MOV AX,4C00H
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INT 21H
تمرین  :برنامه ای بنویسید که با فشار یک کلید  ،حرف مورد نظر بصورت زیر روی مانیتور نمایش داده شود .
حرف فشار داده شده KEY :
تمرین  :برنامه ای بنویسید که ابتدا صفحه نمایش را پاک کند سپس مکان نما را در سطر  15و ستون  21قرار دهد سپس عبارت WHAT
?  IS YOUR NAMEرا نمایش دهد و سرانجام پاسخی را از صفحه کلید دریافت و آنرا در سطر 17و ستون  21نمایش دهد .
نکته  :به کار بردن سرویس  0AHدستور  INT 21Hمی خواهیم فضایی تا  51کاراکتر برای رشته در نظر بگیریم
)?(USE_STR DB 51,51 DUP
.
LEA DX,USE_STR
MOV AH,0AH
INT 21H

تمرین  :برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را چاپ کند .
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فصل 9
INTERRUPTS

وقفه ها

هر گاه وسایل جانبی کامپیوتر نیاز به کمک داشته باشند این نیاز خود را از طریق سیگنالهایی به نام وقفه به پردازنده اعالم می کنند  .هنگامی
که یک وسیله جانبی اقدام به ارسال وقفه می کند  ،شماره شناسایی خود را که  Type Codeمی باشد را نیز ارسال می کند .
ریزپردازنده از این  type codeاستفاده نموده و از آدرس محاسبه شده آدرس دیگری را می خواند  .این آدرس جدید بردار وقفه نام
دارد که در حقیقت آدرس برنامه ای است که کار آن وقفه را برعهده دارد  .برنامه های سرویس دهنده وقفه در تراشه  ROMذخیره شده اند .
در بسیاری از این کامپیوترها  ROMبه  BIOSمعروف است  .اطالعاتی که در این ناحیه حافظه قرار می گیرد عبارتست از آدرس پورت
های سری و موازی  ،اندازه حافظه  ،تعداد درایو های نصب شده  ،مد کاری مانیتور  ،اندازه مکان نما و  ...که سیستم عامل یا کاربر می تواند
در موقع لزوم از آنها استفاده کند .
در کامپیوتر ها  1024بایت اول حافظه (  )0 to 3FFHاختصاص به جدولی به نام جدول بردار وقفه دارد  ( .از آدرس  400Hبه
اندازه  256بایت برای اطالعات  BIOSدرنظر گرفته شده است ) این جدول با آدرس های  32بیتی به روتین های سرویس وقفه در کامپیوتر
اشاره می کند  .در مجموع  256وقفه مختلف وجود دارد که از میان  256وقفه موجود  32تای اول یعنی از  1الی )0 to 1FH( 31
بوسیله  Intelرزرو گردیده است و کامپیوتر آنرا برای خودش درنظر می گیرد و  32وقفه بعدی ( )20H to 3FHبرای استفاده در
سیستم عامل  DOSدرنظر گرفته شده و مابقی برای سایر موارد استفاده می گردد .نمونه هایی از وقفه های رزرو شده :

4FF
400

 256بایت

BIOS

 1124بایت

3FF

وقفه
0

وقفه را می توان از طریق دستورالعمل های وقفه و یا توسط تجهیزات خارجی فعال نمود  .وقتی ریزپردازنده یک وقفه دریافت می کند
شماره وقفه را در  4ضرب کرده تا آدرس بردار وقفه در جدول را بدست آورد  ( .هر  4بایت یا  32بیت مربوط به یک وقفه  16بیت  IPو
 16بیت  ) CSسپس محتوای آدرس بدست آمده را در ثبات  IPو ثبات  CSقرار می دهد و شروع به اجرای دستورالعمل ها در آن آدرس
می نماید .
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مثال  :آدرس وقفه  INT 21Hرا پیدا کنید ؟
33*4=132

21H -- 33

آدرس های  132و  133مربوط به  IPو آدرس های  134و  135مربوط به  CSاست .
به طور کلی عملیاتی که در هنگام اجرای وقفه صورت می گیرد به شرح زیر است :
 -1برنامه اصلی کاربر متوقف شده و در آن وقفه صورت می گیرد .
 -2محتویات ثبات های  CS,IP,FRدر پشته ذخیره و عملیات خواسته شده انجام می شود .
 -3زیربرنامه سرویس وقفه ایجاد و اجرا می شود .
 -4مقادیر اولیه ثبات های  CS,IP,FRاز پشته دریافت و اجرای برنامه اصلی دنبال می شود .
وقفه های خارجی  :پایه های  17و  18پردازنده  8186مربوط به  NMIو  INTRاست .
خط وقفه ) NMI(NON MASKABLE INTERRUPTجهت تشخیص اشتباهات دستگاههای  I/Oو عملیات با اهمیت و فوری
در نظر گرفته شده است .
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خط وقفه ) INTR (INTERRUPT REQUESTنیز از طریق آی سی کنترل کننده وقفه ( ) 8259Aتوسط تایمر  ،صفحه کلید ،
پورت سری و موازی  ،هارد دیسک و  ...فعال می شود .

وقفه های نرم افزاری ( داخلی )  :این وقفه ها از طریق دستور  INT Nیا توسط سیستم عامل و یا هنگام تقسیم بر صفر یا ایجاد سر ریز و...
فعال می شوند .
دستورالعمل های وقفه :
INT
INTO
IRET
 دستور INT N
 Nعددی بین  0الی  255است  .این دستور مقدار  IFو  TFرا صفر می کند  .محتوای ثباتهای  CS , IP , FRوارد
پشته می شوند و آدرس بردار وقفه محاسبه می شود  ( .شماره وقفه ضرب در  ) 4جهت اجرا محتوای دو بایت اول بردار وقفه در
ثبات  IPو محتوای دو بایت دوم آنرا در ثبات  CSذخیره می کند  .این دستور شبیه به دستور  CALLعمل می کند .

 دستور INTO
این دستور یک وقفه شرطی است و مخفف کلمات

 Interrupt Of Overflowمی باشد  .این دستور فاقد

عملوند است و در صورتی که  OF=1شود ایجاد وقفه می کند  .این دستور وقفه نوع  4را فعال و بیتهای  IFو  TFرا صفر می
کند .

 دستور IRET
این دستور نیز فاقد عملوند بوده و مخفف  Interrupt Returnاست  .این دستور برای وقفه شبیه به  RETعمل می
کند و باعث می شود که سه مقدار شانزده بیتی از پشته خارج شده و به ترتیب در ثباتهای  FR , CS , IPشود .در انتهای
روتین وقفه این دستور قرار می گیرد ( جهت بازگشت به برنامه اصلی کاربر و ادامه آن )
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برخی از انواع وقفه های داخلی :
الف ) وقفه شماره صفر (تقسیم بر صفر ) هنگامی که  CPUدر شرایطی قرار می گیرد که نتواند کاری انجام دهد این وقفه فعال می شود .
یکی از این حالتها تقسیم بر صفر است  .در شرایط زیر کامپیوتر قفل می شود :
MOV AX,70
SUB BL,BL
DIV BL
نکته  :البته زمانی که جواب تقسیم ( خارج قسمت ) عددی بزرگ باشد نیز این حالت رخ می دهد .
MOV AX,0FFFFH
MOV BL,2
DIV BL

ب ) وقفه شماره یک  :اجرای یک دستور یک دستور( اگر  TF=1شود این وقفه فعال می شود بیت نهم ) FR
دستورات زیر جهت یک کردن : TF
PUSHF
POP AX
OR AX,0000000100000000B
PUSH AX
POPF
دستور  POP AXمحتویات پرچم از حافظه پشته را در ثبات  AXقرار می دهد .
دستورات زیر جهت صفر کردن : TF
PUSHF
POP AX
AND AX,1111111011111111B
PUSH AX
POPF
ج ) وقفه شماره  : 3توقف برنامه INT 3
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شبیه به دستور MOV AX,4C00H
INT 21H

د ) وقفه شماره  : 4همان دستور

INTO
MOV AL,DATA1
MOV BL,DATA2
ADD AL,BL
INTO
MOV SUM,AL

در دستورات فوق اگر در خط سوم سرریز بوجود آید برنامه به  INT 4مراجعه و دستورات آن قسمت را اجرا می کند  .اما اگر سر ریز
بوجود نیاید دستور  MOV SUM,ALاجرا خواهد شد .
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فصل 11
پورت موازی
از پورت موازی جهت اتصال چاپگر  ،اسکنر  ،هارد دیسک های خارجی  ،کارت شبکه و ...استفاده می شود  .این پورت توسط شرکت
 IBMو به منظور اتصال یک چاپگر به کامپیوتر طراحی شده بود  .زمانی که  IBMدر اندیشه طراحی و ارائه کامپیوترهای شخصی بود
ضرورت استفاده از چاپگرهای شرکت  centronicskdcنیز احساس گردید .

کانکتور DB-25

از آنجایی که این پورت اطالعات هشت بیتی را به صورت موازی برای دستگاهها ارسال می کند به پورت موازی مشهور است  .پورت
موازی استاندارد قادر است اطالعات هشت بیتی را با نرخ  51تا  111کیلو بایت در هر ثانیه ارسال کند .همانطور که از جدول فوق مشاهده می
گردد جهت کاهش نویز هر سیگنال دیتا یک زمین جدا و مخصوص به خود دارد
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مراحل ارتباط بین کامپیوتر و چاپگر :
 -1کامپیوتر جهت ارسال اطالعات به چاپگر ابتدا سیگنال  busyرا بررسی می کند اگر این سیگنال صفر بود یعنی چاپگر اتصال
دارد و آماده دریافت اطالعات است ( ) not busyدر غیر اینصورت چاپگر آماده نیست و کامپیوتر بایستی منتظر بماند .

 -2در صورتی که چاپگر آماده بود ( ) busy=0کامپیوتر یک بایت داده را روی پایه های  D0الی  D7قرار می دهد .
 -3کامپیوتر سیگنال  strobeرا فعال می کند که چاپگر اطالعات را بگیرد .
 -4فعال سازی چاپگر موجب می شود که سیگنال  busy=1شود و این به معنی انتظار برای کامپیوتر است .
 -5بعد از اینکه چاپگر اطالعات را دریافت کرد سیگنال تائید  acknowledgeرا برای کامپیوتر فعال می کند که آمادگی خود
را برای در یافت اطالعات جدید به کامپیوتر اعالم کند  .اگر چاپگر به دالیلی کار نکند سیگنال تائید را به کامپیوتر نخواهد فرستاد
لذا پس از مدتی (حدود 21ثانیه) کامپیوتر سیگنال  strobeرا غیر فعال کرده و اعالم اشتباه  time outخواهد کرد .
دستور وقفه  INT 17Hعموماً جهت کنترل و برنامه ریزی چاپگر به کار می رود  .معموالً کامپیوتر می تواند چهار پورت موازی داشته
باشد ( ) LPT1 , LPT2 , LPT3 , LPT4که چاپگرها به آنها متصل می شوند و دستور وقفه مورد نظر آدرس این پورت
ها را با شماره های  0 , 1 , 2 , 3می شناسد .
سرویس  00دستور  : INT 17Hارسال و چاپ یک حرف به چاپگر
AH=00
شماره دستگاه چاپگر = DX
کد اسکی حرف = AL
INT 17H
بعد از اجرای وقفه مورد نظر محتوای ثبات  AHوضعیت چاپگر را نشان می دهد :
-

بیت صفر خطای  time outاشکال در ارسال اطالعات ( در صورتی که یک باشد )

-

بیت 1و 2بدون استفاده

-

بیت  3خطای انتقال اطالعات I/O

-

بیت  4فعال بودن چاپگر ( انتخاب چاپگر )

-

بیت  5نبود کاغذ
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-

بیت  6نشان دهنده ارسال سیگنال تائید acknowledge

-

بیت  7نشان دهنده  busyبودن چاپگر() busy=0 , not busy=1

مثال  :زیر برنامه زیر حرف  Aرا جهت چاپ به پرینتر ارسال کرده و پرینتر آنرا چاپ می کند :
MOV AH,0
MOV DX,0
MOV AL,41H
INT 17H
سرویس  01دستور  : INT 17Hمقدار اولیه دادن به پورت چاپگر و تعیین آدرس پورت موازی
این دستور یک پورت را انتخاب کرده چاپگر را متناسب با تنظیمات آن برای چاپ داده ارزشدهی اولیه می کند معموالً این عمل برای اغلب
چاپگرها وقتی که کامپیوتر روشن می شودبه طور خودکار صورت می گیرد .
AH=01
شماره پورت یادستگاه چاپگر ( می توان هر عددی گذاشت )=DX
INT 17H
با اجرای دستورات فوق چاپگر آماده کار می شود و وضعیت آن در ثبات  AHمطابق سرویس  00ذخیره می شود .
سرویس  02دستور  : INT 17Hخواندن وضعیت چاپگر ( تست چاپگر )
AH=02
شماره دستگاه چاپگر=DX
INT 17H
با اجرای دستورات فوق محتوای ثبات  AHوضعیت چاپگر را نشان می دهد  ( .مطابق قبل )
نکاتی پیرامون  : time outاین اصطالح به معنی ان است که پورت چاپگر نصب شده ولی آماده چاپ نیست  BIOS .پس از
تشخیص نصب چاپگر مرتباً برای مدت  20ثانیه سعی در آماده یافتن آن برای چاپ داده می نماید  .اگر باز هم چاپگر آماده نبود  PCاز آن
صرفنظر می کند ( ) Time outو پیامی برای اعالم آن نمایش می دهد  .مقدار زمانی که برای دریافت پاسخ از چاپگر در نظر گرفته
شده در محدوده داده  biosاز  0040:0078الی  0040:007Bقرار دارد  .مکان  0040:0078زمان  time outبرای
 LPT1و  0040:0079زمان  Time outبرای  LPT2و  ...هستند  .در زمان بوت این مکان ها با  20مقدار دهی اولیه می شود .
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پورت موازی جهت ارسال اطالعات
از پورت موازی می توان جهت ارسال اطالعات جهت کارهای صنعتی استفاده نمود .

در این صورت کامپیوتر اطالعات را به جای چاپگر به یک بافر می فرستد که می توان خروجی بافر را برای فرمان مدارهای منطقی ،
میکروپروسسورها  ،میکروکنترلرها و خالصه ارتباط کامپیوتر با خارج استفاده نمود  .جهت ارسال اطالعات به پورت موازی بایستی آدرس
آن را در اختیار داشت  .این آدرس ها در ناحیه  BIOSبرطبق جدول زیر قرار دارند .

زمانی که کامپیوتر روشن می شود برنامه بوتینگ کامپیوتر بررسی می کند که کدام پورت موازی در کامپیوتر نصب شده است  .مثالً وقتی
کامپیوتر فقط پورت  LPT2را دارا باشد آدرس آنرا از ناحیه 0040:000Aو 0040:000Bحافظه برداشته و روی مانیتور می
نویسد  .حال با دستورات زیر و با کمک ثبات  ALمی توان اطالعات را به پورت موازی ارسال نمود در این حالت سیگنال های کنترل
 Strobeو  acknowledgeتولید نمی شوند :
MOV AL,15H
MOV DX,3BCH
OUT DX,AL
با دستورات فوق عدد  15Hبه پورت موازی به آدرس  3BCHمنتقل می شود .

مثال  :بر طبق سخت افزار زیر برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که برای مدتی مشخص اعداد  0الی  9را بر روی  7-segmentکاتد
مشترک نمایش دهد .
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تمرین  :بر طبق سخت افزار زیر برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که عدد  5.7را بر روی  7-segmentکاتد مشترک نمایش دهد .

تمرین  :بر طبق سخت افزار زیر برنامه ای به زبان اسمبلی بنویسید که عبارت ErOrرا بر روی چهار عدد  7-segmentکاتد مشترک
نمایش دهد .
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تمرین  :برطبق شماتیک زیر برنامه ای بنویسید که چراغ راهنمایی و رانندگی را شبیه سازی کند .

تمرین  :برنامه ای بنویسید که با فشار کلید  Rبر روی کیبرد هشت عدد  LEDکه به پورت موازی کامپیوتر متصل شده اند به صورت یک در
میان روشن و خاموش شوند و با فشار کلید  Pحالت روش و خاموش بودن عوض شود و با فشار کلید  Yهمه LEDها روشن و با فشار کلید
 Zهمه خاموش شوند .
تمرین  :برنامه ای بنویسید که با فشار کلید  enterموتوری  dcکه به پورت موازی کامپیوتر متصل شده در جهت عقربه های ساعت
شروع به چرخش نماید و با فشار مجدد همان کلید در خالف جهت عقربه های ساعت بچرخد .
سوال  :آیا می توانید یک  step motorرا که به پورت موازی کامپیوتر متصل شده در جهت عقربه های ساعت بصورت نیم پله به
چرخش در آورید  .شماتیک سخت افزاری آنرا رسم کنید .
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بافر کردن پورت داده  LPTبه عنوان ورودی با استفاده از مقاومت های باالکش

PRINTER PORT ADDRESSES
PRINTER PORT BASE ADDRESS
LPT1
378H OR 3BC
LPT2
278H OR 378
LPT3
278H
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زبان ماشین و اسمبلی و برنامه سازی سیستم
فصل 11
برنامه ریزی ماوس
 BIOS-IBM PCو  DOSاولیه ماوس را پشتیبانی نمی کردند  .به همین علت وقفه  INT 33Hبخشی از  BIOSو یا  DOSنیست .
این وقفه بخشی از نرم افزار راه انداز است که به هنگام بوت  PCنصب می شود .
تغییر محل ماوس با واحدی به نام  ( MIKEYSمیکی یا مایکی ) اندازه گیری می شود ( حساسیت ماوس ) این واحد به تعداد پیکسل های
جابجا شده در هر اینچ از مسیر گفته می شود  .ماوسی که بتواند به ازاء هر اینچ مکان نما را به اندازه  211پیکسل جابجا کند دارای حساسیت
 211میکی است  .ماوسی که حساسیت باالیی دارد نسبت به ماوسی که حساسیت پایینی دارد فقط در تعداد تعداد پیکسل های جابجا شده در
طی یک مسیر مشابه با یکدیگر اختالف دارند  .حساس یت باال در واقع نشاندهنده این است که با اعمال حرکتی اندک به ماوس مکان نمای
آن فاصله بیشتری را طی خواهد کرد .
سرویس  00دستور  : INT 33Hفعال کردن و پیدا کردن ماوس
AX=00
INT 33H
با اجرای دستورات فوق اگر ماوس وجود داشته باشد  AX=FFFFHو ثبات  BXتعداد دکمه های ماوس را نشان می دهد در غیر اینصورت
 AX=0خواهد شد .
سرویس  01دستور  : INT 33Hفعال یا غیرفعال کردن مکان نمای ماوس
مکان نما ظاهر می شود

مکان نما پنهان می شود

MOV AX,01

MOV AX,02

INT

INT

33H

33H

مثال  :زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا تست کند که آیا ماوس فعال است یا خیر ؟ در صورتی که ماوس فعال باشد تعداد کلیدهای ماوس را در
متغیر  KEYذخیره کرده و سرانجام ماوس را روی صفحه مانیتور ظاهر کند .
Again : MOV AX,00
INT 33H
CMP AX,0
JZ again
MOV KEY,BX
MOV AX,1
INT 33H
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سرویس  03دستور  : INT 33Hتعیین محل مکان نمای ماوس
AX=03H
INT 33H
با اجرای دستورات فوق :
 : CXمحل ذخیره مختصات افقی بر حسب پیکسل
 : DXمحل ذخیره مختصات عمودی بر حسب پیکسل
 : BXمحل ذخیره وضعیت دکمه های ماوس ( بیت  1و  1و  2ثبات مذکور نشان دهنده کلیک چپ و راست و وسط ماوس می باشد اگر
یک باشد کلیک فشار داده شده است )
مکان نما در مد متن مانیتور به شکل مستطیل و در مد گرافیک به شکل یک فلش یا پیکان می باشد .

سرویس  04دستور  : INT 33Hقرار دادن مکان نمای ماوس در یک موقعیت مشخص
AX=04
مختصات افقی بر حسب پیکسل =CX
مختصات عمودی بر حسب پیکسل =DX
INT 33H
زیر برنامه ای بنویسید که مکان نمای ماوس را در سطر  11ستون  21قرار دهد .
MOV AX,04
;8*20

MOV CX,160

;8*10

MOV DX,80
INT 33H

سرویس  05دستور  : INT 33Hتشخیص وضعیت کلیدهای فشار داده شده ماوس
AX=05
BX=0 or 1 or 2
INT 33H
نتیجه دستورات فوق به صورت زیر است :
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-

بیت صفر ثبات  AXاگر یک باشد یعنی کلیک چپ فشار داده شده است .

-

بیت یک ثبات  AXاگر یک باشد یعنی کلیک راست فشار داده شده است .

-

بیت دو ثبات  AXاگر یک باشد یعنی کلیک وسط فشار داده شده است .

-

ثبات  CXمحل ذخیره مختصات عمودی و ثبات  DXمختصات افقی مکان نما برای آخرین باری که کلیک ماوس فشار داده شده
است می باشد .

-

ثبات  BXمحل ذخیره تعداد دفعات کلیک فشار داده شده می باشد .

سرویس  06دستور  : INT 33Hتشخیص وضعیت کلیک های فشار داده نشده
این سرویس مانند سرویس قبلی می باشد .

سرویس  07دستور  : INT 33Hمحدود کردن حرکت افقی مکان نمای ماوس
AX=07
مختصات حداقل حرکت افقی =CX
مختصات حداکثر حرکت افقی =DX
INT 33H
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سرویس  08دستور  : INT 33Hمحدود کردن حرکت عمودی مکان نمای ماوس
AX=08
مختصات حداقل حرکت عمودی =CX
مختصات حداکثر حرکت عمودی =DX
INT 33H

سرویس  10دستور  : INT 33Hمحدود کردن حرکت مکان نمای ماوس در یک محدوده
AX=10
مختصات حداقل حرکت افقی =CX
مختصات حداقل حرکت عمودی =DX
مختصات حداکثر حرکت افقی ( ستون ) =SI
مختصات حداکثر حرکت عمودی ( سطر ) =DI
INT 33H

مثال  :زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا ماوس را ظاهر کند  .سپس محل مکان نمای ماوس را تعیین کند ( مختصات سطر را در متغیر  RAW1و
ستون را در  CAL1قرار دهد ) سپس تست نماید که آیا کلیک وسط ماوس فشار داده شده است یا خیر ؟ در صورتی که این کلیک فشار
داده شده باشد مختصات مکان نما را برحسب حرف ( مد متن ) تعیین کند و آنها را در  RAW2و  CAL2ذخیره کند و در صورتی که این
کلیک فشار داده نشده باشد از برنامه خارج شود .
;---------MOV AX,01
INT 33H
;-----------
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MOV AX,03
INT 33H
MOV RAW1,CX
MOV CAL1,DX
TEST BX,0004H
JZ NEXT
MOV AX,CX
MOV BL,8
DIV BL
MOV ROW2,AL
MOV AX,DX
DIV BL
MOV CAL2,AL
NEXT :
MOV AX,4C00H
INT 21H
. زیر برنامه ای بنویسید که مشخص کند آیا کلیک سمت چپ ماوس فشار داده شده است یا خیر ؟ اگر فشار داده شود بلندگو روشن شود
MOV AX,05
MOV BX,0
INT 33H
;----------TEST AX,0
JZ NEXT
MOV AH,0EH
MOV AL,07
INT 10H
NEXT :
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فصل 12
برنامه ریزی دیسک
وقتی فایلی ایجاد می شود  DOSیک شماره شانزده بیتی به آن اختصاص می دهد که به آن شناسه فایل گویند () FILE HANDLE
سرویس  3CHدستور  : INT 21Hایجاد فایل
جهت ایجاد و دستیابی فایل دو مرحله الزم است :
 -1ابتدا یک رشته  ASCIIZرا در سگمت دیتا تعریف می کنیم ( پسوند فایل بایستی  .ASCباشد ) که شامل نام فایل  ،نام درایو
و مسیر آن باشد و در انتها  00قرار می دهیم .
 -2سپس در سگمنت کد از سرویس ذکر شده استفاده شود .
 اگر  DOSبتواند فایل را ایجاد کند شناسه فایل ساخته شده و  CF=0می شود .
 اگر DOSنتواند فایل را ایجاد کند کد خطاایجاد خواهد شد و  CF=1می شود .

AH=3CH
نوع فایل =CX
آفست رشته تعریف شده =DX
INT 21H
 نوع فایل  0برای  NORMALو  1برای  READ ONLYو  2برای  HIDDENو  4برای سیستمی  DOSو ...
 با اجرای دستورات فوق شناسه فایل به ثبات  AXمنتقل می شود .
مثال  :فایلی پنهان در مسیر  MY DOCUMENTایجاد نمایید  .سپس شناسه آنرا به متغیر  HANDLE_NEWمنتقل کنید .
.DATA
NEW FOLDER DB 'C:\MY DOCUMENT\NEW FOLDER.ASC',00

.CODE

MOV AH,3CH
MOV CX,2
LEA DX,NEW FOLDER
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