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INT 21H 

MOV HANDLE_NEW,AX 

 

 : ذخیره اطالعات در فایل INT 21Hدستور  40Hسرویس 

AH=40H 

CX= تعداد بایت هایی که می خواهیم ذخیره کنیم 

BX= شناسه فایل 

DX= آفست اطالعاتی که می خواهیم در فایل ذخیره شود 

INT 21H 

  اگرCF=0  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است وAX . برابر تعداد بایت های ذخیره شده می شود 

  اگرCF=1  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است وAX . برابر کد خطا می شود 

 ایجاد شده در مثال قبل ذخیره کنید . NEW FOLDERزیر را در پوشه  THIS IS A TESTمثال : رشته 

.DATA  

TEST_A DB 'THIS IS A TEST$' 

 

.CODE 

 

MOV AH,40H 

MOV BX,HANDLE_NEW ; FROM LAST EXAMMPLE 

MOV CX,14 

LEA DX,TEST_A 

INT 21H 

حاوی تعداد کاراکترهایی که بایستی چاپ  CXنکته : از دستور فوق جهت چاپ کاراکترها توسط چاپگر نیز استفاده می شود بطوری که 

 حاوی آدرس داده هایی که بایستی چاپ شود می باشد . DXشود و 
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 را چاپ کنید .  THIS IS A TESTمثال : رشته 

.DATA 

HEADING DB 'THIS IS A TEST',0AH,0DH 

 

.CODE 

 

MOV AH,40H 

MOV BX,HANDLE_NEW 

MOV CX,14 

LEA DX,HEADING 

INT 21H 

 : بستن فایل INT 21Hدستور  3EHسرویس 

AH=3EH 

BX= شناسه فایل 

INT 21H 

 : خواندن  فایل INT 21Hدستور  3FHسرویس 

AH=3FH 

BX= شناسه فایل    

CX= تعداد بایتهایی که بایستی خوانده شود 

DX= آفست آدرس اطالعاتی که بایستی خوانده شود   

INT 21H 

  اگرCF=0  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است وAX . برابر تعداد بایت های خوانده شده می شود 

  اگرCF=1  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است وAX . برابر کد خطا می شود 
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 فایل  باز کردن : INT 21Hدستور  H3Dسرویس 

AH=3DH 

AL= حالت    

DX= آفست آدرس فایلی که می خواهیم باز شود   

INT 21H 

  اگرCF=0  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است وAX . برابر شناسه فایل می شود 

  اگرCF=1  شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است وAX . برابر کد خطا می شود 

  خواندن -باز کردن فایل برای نوشتن  2باز کردن فایل برای نوشتن و حالت  1باز کردن فایل برای خواندن و حالت  0حالت 

 وانید .مثال قبل را بخ TEST_Aمثال : اطالعات 

MOV AH,3FH 

MOV BX,HANDEL_NEW 

MOV CX,14 

MOV DX,TEST_A 

INT 21H 

 

 برنامه قبل را برای نوشتن باز کند . NEW FOLDERمثال : زیر برنامه ای بنویسید که فایل 

MOV AH,3DH 

MOV AL,1 

MOV DX,OFFSET_NEW FOLDER ; or lea dx,new folder 

INT 21H 
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 13فصل 

 صوت و بررسی و دستیابی به ساعت و تاریخروشهای تولید 

 همانطور که می دانید کامپیوتر دارای پالس هایی از ساعت می باشد جهت عملکرد ریزپردازنده ولی برخی قسمتها مانند تاریخ ، بوق ، صدا و

را تولید کرده و در  1.19MHz .... به فرکانس کمتری نیاز دارند . لذا سازنده در کامپیوترهای شخصی با هر فرکانسی ، فرکانس ثابت

 قرار داده است . PITبه نام  8254ورودی یک تایمر 

نمایند و در خروجی  65536الی  1بیتی می باشد که هر کدام می توانند فرکانس ثابت ورودی را بر اعداد  16شمارنده  3این تایمر دارای 

OUT . خود قرار دهند 
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 14فصل 

 386و  486بیتی جهت کامپیوترهای  32برنامه نویسی 

 و .... 586.و  486.راهنماهای اسمبلر 

 8086/286همه آنها همانند ماشین های می توانند در دو مد واقعی و حفاظت شده کار کنند . در مد واقعی  486و  386پردازنه های 

مگا بایت حافظه قابل دسترس ( اما در مد حفاظت شده  1بیت در دسترس هستند . ) حداکثر  32عمل می کنند با این استثنا که ثباتها بصورت 

و  UNIXگیگا بایت از حافظه را دستیابی کنند ولی نیاز به یک سیستم عامل پیچیده دارند که سیستم عامل های  4می توانند حداکثر تا 

OS/2 IBM  . توان واقعی این پردازنده ها هنگامی ارائه ) امروزه ویندوز مد حفاظت شده است ( قابلیت مد حفاظت شده را دارا می باشند

 می شوند که در مد حفاظت شده کار کنند .

 چند کاربره به سیستمی گفته می شود که قادر به پشتیبانی بیش از یک صفحه کلید را در هر زمان داشته باشد .

 رنامه را در یک زمان داشته باشد ) مد حفاظت شده (کاره به سیستمی گفته می شود که قادر به اجرای بیش از یک بچند 

 : قابلیت اجرای یک برنامه در یک زمانمد واقعی 

 ثبات ها

 گروه بیت نام ثبات

EAX,EBX,ECX,EDX 

AX,BX,CX,DX 

AH,AL.BH,BL,CH,CL,DH,DL 

32 

16 

8 

 همه منظوره

ESP,EBP 

SP,BP 

32 

16 

 اشاره گر

ESI,EDI 

SI,DI 

32 

16 

 اندیس

CS,DS,SS,ES 

FS,GS 

 قطعه 16

EIP 32 دستور 

EFR 32 پرچم 

CR0,CR1,CR2,CR3 32 کنترل 
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 64KBفضای قطعه فراهم می شود . ) فضای هر قطعه همچنان جهت سازگاری  384KBدر مجموع ، دستیابی به از مجمع شش ثبات قطعه 

 در نظر گرفته می شود (

بیت  32بیت پایین در دسترس هستند . جهت دستیابی به همه  16بایت توسعه یافته اند اما در مد واقعی تنها  32به  IPگرچه ثبات پرچم و 

 پردازنده بایستی به مد حفاظت شده سوئیچ شود .

اقعی در دسترس است . سایر ثبات های کنترل در مد حفاظت همان بیت فعال ساز حفاظت است ) تنها این بیت در مد و CR0ثبات  0بیت 

برابر صفر قرارگرفته و مد واقعی انتخاب می شود  CR0ثبات  0در دسترس می باشند . ( وقتی کامپیوتر روشن می شود به طور خودکار بیت 

 جهت رفتن به مد حفاظت این بیت بایستی یک شود .

می توانستند (  BX,SI,DIبیتی نمی توانستند نقش اشاره گر را داشته باشند ) فقط ثبات  16در پردازنده های  AX,CX,DXثبات های 

 :کامالً مجاز است  386/486تولید خطا می کرد . این قابلیت در پردازنده های  MOV CL,[AX]مثالً نوشتن دستوری مانند 

MOV AX,[ECX] 

ADD SI,[EDX] 

OR EBX,[EAX]+20 

 است .  86/286محاسبه آدرس فیزیکی در مد واقعی همانند 

 است . ESP,EBPقطعه پیشفرض برای  SSثبات 

 است . EIPقطعه پیشفرض برای  CSثبات 

 قطعه پیشفرض برای سایر ثبات ها است . DSثبات 

 را بدست آورید . 12E0:00000120(  FS:ECXسعی کنید آدرس فیزیکی را از روی آدرس منطقی )
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( در محل  AHحافظه و بایت دوم ) ثبات  RESULT( در محل AL)ثبات  EAXبایت اول ثبات  MOV RESULT,EAXدستور 

RESULT+1  و بایت سوم در محلRESULT+2  و باالخره بایت چهارم در محلRESULT+3 . حافظه ذخیره می شود 

را با یکدیگر جمع نماید و حاصل  300000و  200000و  100000ر بیتی مقادی 32مثال : برنامه ای بنویسید که با استفاده از ثباتهای 

 ذخیره نماید . resultرا در 

PAGE 50,100 

TITLE 'EX_32.ASM' 

.MODEL SMALL 

.586 

.STACK 64 

.DATA 

RESULT DD ? 

.CODE 

MAIN PROC FAR 

MOV AX,@DATA 

MOV DS,AX 

MOV EAX,0 

ADD EAX,100000 

ADD EAX,200000 

ADD EAX,300000 

MOV RESULT,EAX 

 

MOV AX,4C00H 

INT 21H 

MAIN ENDP 

END MAIN 
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 بیتی با هم جمع و روی مانیتور نمایش دهد . 32را بصورت  '5'و  '2'مثال : برنامه ای بنویسید که دو عدد اسکی 

PAGE 70,100 

TITLE 'EX_32.ASM' 

.MODEL SMALL 

.586 

.STACK 64 

.DATA 

RESULT DD ? 

.CODE 

MAIN PROC FAR 

MOV AX,@DATA 

MOV DS,AX 

MOV EAX,00000032H 

MOV EBX,00000034H 

ADD EDX,EBX 

;SHOW IN MONITOR 

SUB DL,30H 

MOV AH,02H 

INT 21H 

 

MOV AX,4C00H 

INT 21H 

MAIN ENDP 

END MAIN 
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 تمرین : محتوای ثباتهای خواسته شده را بدست آورید .

MOV EAX,9823F4B6H            AL  ,  AH  ,  AX  ,  EAX 

MOV ESI,120000H              SI  ,  ESI 

 

 تمرین : نتیجه دستورات زیر چیست .

MOV EBX,9FE35DH 

XOR EBX,0F0F0F0H 
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 15فصل 

 TSR (TERMINATE AND STAY RESIDENT)برنامه های 

برنامه مورد نظر در حافظه باقی مانده و سیستم عامل آنرا در حافظه نگه می دارد که فلسفه اقامت در حافظه آن است که پس از اجرای برنامه ، 

شی در صورت نیاز مجدد به آن نیاز به فراخوانی مجدداز هارد دیسک نباشد.ازآنجا که برنامه در حافظه قرار دارد سریعتر اجرا خواهد شد ) بخ

 و ماشین حساب و ... از اینگونه برنامه ها هستند .از حافظه نیز اشغال می شود ( برنامه ساعت در ویندوز 

 

 روش مقیم کردن برنامه در حافظه

استفاده شود به شرطی  INT 21Hدستور  31Hکافیست در انتهای برنامه به جای دستورات خروج و بازگشت به سیستم عامل از سرویس 

 قرار داده شود . DXیت ( قبالً در ثبات اه بکه اندازه برنامه کاربر برحسب تعداد پاراگراف ) هر پاراگراف شانزد

AH=31H 

DX= تعداد پاراگراف 

INT 21H 

  TSRچگونگی فراخوانی برنامه های 

هر موقع که وقفه مورد نظر فعال را جایگزین آدرس وقفه سخت افزاری می نماییم . بدین ترتیب  TSRبرای انجام این عمل آدرس برنامه 

 اجرا می شود . TSRشود به جای روتین وقفه ، برنامه 

به آن  TSRبرای اینکه وقفه سخت افزاری نیز دچار اشکال نشود آدرس آن در محل دیگری از حافظه ذخیره می گردد که در انتهای برنامه 

 مراجعه می شود .

 وقفه تایمر بکار برده می شود . INT 08مربوط به فشار دادن کلید کیبرد و یا  INT 09وقفه های سخت افزاری 

 

 با آدرس بردار وقفه  TSRروش جایگزین کردن آدرس برنامه 

 با آدرس وقفه TSR: جایگزینی آدرس برنامه  INT 21Hدستور  25Hسرویس  .1

AH=25H 

AL= شماره وقفه 

DX= آفست آدرس برنامه مقیم در حافظه 

INT 21H 

 در محل بردار وقفه قرار می گیرد . TSRبا اجرای دستورات فوق آدرس برنامه 
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 را جایگزین آن کنیم ( TSR: پیدا کردن آدرس وقفه ) که می خواهیم  INT 21Hدستور  35Hسرویس  .2

AH=35H 

AL= شماره وقفه 

INT 21H 

ذخیره می شود . یعنی آدرس  BXو آدرس تفاوت مکان آن در  ESبا اجرای دستورات فوق آدرس سگمت کد روتین وقفه در 

CS:IP  وقفه درES:BX  . قرار می گیرد 

 

قرار دهد و سپس آدرس منطقی این وقفه را  INT 09را در محل آدرس دستور وقفه  TESTمثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا برنامه 

 حافظه ذخیره نماید . Yو  Xپیدا و در متغیرهای 

MOV AH,25H 

MOV AL,09H 

MOV DX,OFFSET TEST ; or LEA DX,TEST 

INT 21H 

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

MOV AH,35H 

MOV AL,09H 

INT 21H 

MOV X,ES 

MOV Y,BX 

 

 نوشته شود . COMباید به صورت  TSRنکته مهم : برنامه های 

 : COMیادآوری برنامه 

بصورت استاندارد به هر  EXEحافظه مصرف می کنند بکار می رود ) برنامه های  64KBنوشتن این روتین جهت برنامه هایی که کمتر از 

 اندازه ای می توانند باشند (

 فقط یک سگمنت کد برای متغیرها و دستورات تعریف می شود ) سگمنت کد و داده یکسان است ( -1

 سگمنت کد برای پشته استفاده می کند (سگمنت پشته بصورت مجزا تعریف نمی شود ) سیستم عامل بطور خودکار از انتهای  -2

 تمام ثبات های قطعه را به سگمنت کد نسبت می دهیم  ASSUMEدر شبه دستور  -3

 شروع می شوند . 100Hدستورات و اطالعات از آدرس  -4
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 ( شروع شود .JMPبرنامه حتماً بایستی با یک دستور ) -5

 ند .( نوشته می شوJMPتمام متغیرها معموالً بعد از اولین دستور ) -6

 تعریف می شوند .  NEARتمام روال ها با صفت -7

 برچسب اولین دستور برنامه نوشته می شود . ENDمقابل دستور  -8

 

 

 

با هم فشار داده شوند بلندگوی کامپیوتر برای مدتی روشن شود و این برنامه در  F7و  Altمثال : برنامه ای بنویسید که هر لحظه کلیدهای 

 حافظه مقیم شود .

      PAGE 110,100 

TITLE 'alt_f7.asm' 

      .MODEL SMALL 

.CODE 

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

       ORG 100H 

START: JMP MAIN 
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;----------------- 

OLDINT9 DD ? 

;-----------------PART1------- 

KEY PROC NEAR 

       PUSH AX 

MOV AH,02 

INT 16H 

TEST AL,00001000B 

JZ QUIT 

IN AL,60H    ; GET SCAN CODE 

CMP AL,41H   ; SEE IF IT IS F7 

JNZ QUIT 

MOV CX,00FFH 

AGAIN: MOV AH,0EH 

MOV AL,07 

INT 10H 

LOOP AGAIN 

QUIT:  POP AX 

       JMP CS:OLDINT9 

KEY    ENDP 

;-----------------PART2----- 

MAIN PROC NEAR 

MOV AH,35H 

MOV AL,09H 

INT 21H 

MOV WORD PTR OLDINT9,BX 

MOV WORD PTR OLDINT9+2,ES 

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

MOV AH,25H 
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MOV AL,09H 

LEA DX,KEY 

INT 21H 

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

MOV DX,(OFFSET MAIN-OFFSET CODSEG) 

ADD DX,15 

MOV CL,4 

SHR DX,CL 

 

MOV AH,31H 

INT 21H 

MAIN   ENDP 

       END START 

 توضیحات برخی از قسمت های برنامه :

 را ذخیره می کند . INT 09Hآدرس وقفه  ? OLDINT9 DDقسمت 

 بایستی بصورت زیر نوشته شود : TSRبرنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگزین آن می شود . TSRذخیره می شود و سپس آدرس برنامه  OLDINT9در   9ابتدا آدرس وقفه  PART2در قسمت 

KEY PROC NEAR 

       PUSH AX 

 

  TSR      برنامه  

 

       POP AX 

       JMP CS:OLD INT 

KEY    ENDP 
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 :یادآوری 

TOTAL DW 0F25BH 

 

MOV AX,TOTAL               ; AX=F25BH 

MOV AL,BYTE PTR TOTAL      ; AL=5BH 

MOV AH,BYTE PTR TOTAL+1    ;AH=F2H 

 

استفاده نمود فقط بایستی تعداد پاراگراف  INT 21Hدستور  31Hهمانطور که قبالً اشاره شد برای اقامت در حافظه باید از سرویس 

 را بر حسب بایت تعیین می کند  TSRاندازه برنامه  MAINو  CODSEGقرار گیرد . معموالً اختالف آدرس  DXمحاسبه و در 

 

 

CODSEG SEGMENT 'CODE' 

 

 

START: JMP MAIN 

 

 TSRبرنامه                         

 

MAIN PROC NEAR 

 

 

 

 

 ذخیره کرد : DXکه این اختالف را می توان بصورت تفریق دو آدرس به شکل زیر در 

MOV DX,(OFFSET MAIN-OFFSET CODSEG) 

تقسم می کنیم تا جواب بر حسب پاراگراف بدست آید  16را برعدد  DXاز آنجایی که هر پاراگراف شانزده بایت است اکنون محتوای ثبات 

 بدین منظور از دستورات زیر استفاده می کنیم :

MOV CL,4 

SHR DX,CL 

 است ( 2شود ) هر شیفت به راست تقسیم بر انجام می  16را چهار بار به سمت راست شیفت دهیم عمل تقسیم بر  DXاگر محتوای 

کمتر از مقدار واقعی گردد لذا برای اطمینان بیشتر قبل از  DXنباشد و تعداد پاراگراف در  16دقیقاً مضرب  TSRاما ممکن است اندازه 

 دستورات فوق از دستور زیر استفاده می شود :

ADD DX,15 

فضای  کل

 سگمنت کد
فضای برنامه 

TSR 

 MAINفضای 
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 از تقسیم تعداد پاراگراف کمتر از مقدار واقعی بدست نیاید . اضافه می کند تا پس DXبایت به  15دستور فوق 

 همچنین بجای دستورات زیر :

MOV AH,02 

INT 16H 

TEST AL,00001000B 

JZ QUIT 

IN AL,60H    ; GET SCAN CODE 

CMP AL,41H   ; SEE IF IT IS F7 

JNZ QUIT 

 ( ALT+F7می توان از دستورات زیر استفاده نمود : ) با مراجعه به کد اسکن 

IN AL,60H 

CMP AL,6EH 

JNZ QUIT 
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 توصیف پایه های ریزپردازنده

 

1. ADDRESS BUS 

2. DATA BUS 

3. GND 

4. VCC 

5. WR یک پردازنده را در یک حافظه یا یک چیپ امی که بخواهیم اطالعات موجود در: هنگI/O پایه صفر می گردد  نبنویسیم ای 

6. RD  این پایه به حافظه یا چیپ :I/O  می فهماند که پردازنده آماده خواندن اطالعات است و آنها نیز اطالعات را روی باس دیتا

 قرار می دهند .

7. RESET 

8. INTR ) در خواست وقفه برای تقاضای وقفه سخت افزاری است . ) دستوراتی برای ممانعت از این وقفه وجود دارد : 

9. NMI  شبیه به :INTR  شبیه به ( . است با این تفاوت که هیچ وقت قابل سد کردن نیستCTRL+ALT+DELET ) 

11. CLK  
11. INTA  سیگنال تصدیق وقفه در پاسخ به ورودی :INTR شماره بردار وقفه در باس داده یه معموالً برای بارگذاری است . این پا

 بکار می رود .

12. ALE . این پایه جهت دی مولتی پلکی کردن آدرس/داده بکار می رود : 

13. A16/S3  الیA19/S6 : 

14. BHE/S7 : 

15. MN/MX : 

16. RQ/GT0(HOLD) : 

17. RQ/GT1(HLDA) : 

18. LOCK : 

19. S2(M/IO) : 

21. S1(DT/R) : 
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21. S0(DEN) : 

22. QS0,QS1 : 

23. TEST : 

24. READY : 
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  مفیدی پیراموننکات BIOS 

 مهمترین وظیفه آن استقرار سیستم عامل در لحظه روشن شدن در حافظه است .

 عملیات متفاوتی را انجام خواهد داد : BIOSزمانی که کامپیوتر روشن می شود 

  بررسی محتویاتCMOS  این قسمت شامل اطالعات جزئی در رابطه با سیستم بوده و در صورت بروز هرگونه تغییر در سیستم (

 اطالعات فوق نیز تغییر خواهد کرد .(

  لود کردن درایورهای استاندارد وINTERRUPT HANDLERS  این قسمت نوع خاصی از نرم افزار بوده که به عنوان یک (

سیستم عامل ایفای نقش می کند . مثال زمانی که شما کلیدی را بر روی صفح کلید فعال می  مترجم بین عناصر سخت افزاری و

صفحه کلید ارسال شده تا از این طریق به پردازنده اعالم گردد  INTERRUPT HANDLERSکنید سیگنال مربوطه برای 

 که کدامیک از کلیدهای صفحه کلید فعال شده اند .

 دیریت مقدار دهی اولیه ثبات ها و مPOWER 

  اجرای برنامهPOST به منظور اطمینان از صحت عملکرد سخت افزار 

 تشخیص درایوی که سیستم می بایست از طریق آن راه اندازی گردد 

 مقدار دهی اولیه برنامه مربوط به استقرار سیتم عامل در حافظه 

تکثیر خواهد  RAMر مواجه است معموال یک نسخه از آن در به طور دائم با سیگنال های ارسالی توسط سخت افزا BIOSبا توجه به اینکه 

 شد .

 

 BOOTINGراه اندازی کامپیوتر 

در زمان انجام عملیات مربوطه  BIOSبالفاصله عملیات خود را شروع می کند . در اغلب سیستم ها  BIOSپس از روشن کردن کامپیوتر 

 INTERRUPTو استقرار  CMOSد دیسک و ... (. پس از بررسی پیام هایی را نیز نمایش می دهد ) میزان حافظه ، نوع هار

HANDLER  در حافظهRAM  کارت گرافیکی بررسی می شود . اغلب کارت های گرافیکی دارایBIOS  اختصاصی بوده که حافظه و

فیکی وجود نداشته باشد اختصاصی برای کارت گرا BIOSپردازنده مربوط به کارت گرافیکی را مقدار دهی اولیه می نماید . درصورتیکه 

نوع راه اندازی مجدد  BIOSذخیره شده است استفاده و درایور مربوطه فعال خواهد شد . در ادامه  ROMاز درایور استانداردی که در 

REBOOT  حافظه استفاده  0000:0472و یا راه اندازی اولیه را تشخیص خواهد داد . برای تشخیص موضوع فوق از محتویات آدرس

بررسی صحت  BIOSموجود باشد به منزله راه اندازی مجدد بوده و برنامه  123Hد شد . درصورتی که در آدرس فوق مقدار خواه

عملکرد حافظه را انجام نخواهد داد . در غیر اینصورت یک راه اندازی اولیه تلقی می گردد . در این حالت بررسی صحت عملکرد و سالم 

برای اتصال به صفحه کلید و ماوس بررسی خواهد شد . در مرحله بعد  USBر ادامه پورت های سریال و بودن حافظه انجام خواهد شد . د

با اشکالی برخورد نماید  BIOSنصب شده بر روی سیستم بررسی می گردد . در صورتی که در هر یک از مراحل فوق  PCIکارت های 

 د . خطا های اعالم شده اغلب به موارد سخت افزاری مربوط می شود .معنی دار مورد خطا را اعالم خواهد کر BEEPبا نواختن چند 
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 BIOSپیکر بندی 

یا ... ( پس از  DELیا  F2در زمان راه اندازی سیستم کلیدهای خاصی را فعال تا زمینه استفاده فراهم گردد ) کلید  CMOSبرای پیکربندی 

ف  فعال شدن برنامه پیکربندی با استفاده از مجموعه ای از گزینه می توان اقدام به تغییر پارامترهای مورد نظر کرد . تنظیم تاریخ و زمان

عات به مشخص نمودن اولویت درایو بوت ، تعریف رمز و ... در این تکنولوژی یک باطری کوچک لیتیوم انرژی الزم برای نگهداریی اطال

 مدت چندین سال را فراهم می کند .

 

 BIOSارتقای برنامه 

در پس از اخذ فایل )برنامه( مربوطه آنرا بر روی دیسک قرار داده و سیستم را از طریق درایوی که فایل روی آن ذخیره شده راه اندازی کرده 

 می نویسد . BIOSدر  قدیمی را پاک و اطالعات جدید را BIOSاین حالت برنامه موجود بر روی دیسک 

 

 BIOSعلل به روز رسانی 

 8GBاستفاده از هارد بیش از  -

 IDE Ultra DMAاستفاده از درایور هارد  -

 CD-ROMاستفاده از بوت کردن سیستم با درایو  -

 و کبیسه 2111تصحیح خطای سال  -

 استفاده از پردازنده های جدید  -

اگر شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و حتی دستورات نصب را به درستی انجام داده اید اما نمی توانید با آن کار کنید این خطا 

دارند تا به طور  BIOSباشد و الزم است به روز رسانی شود .بسیاری از سیستم های قدیمی نیاز به به روز رسانی  BIOSممکن است از 

 استفاده کنند . PLUG-AND-PLAYای کامل از ویژگی ه

 جهت به روز رسانی :

 مادربرد BIOSنسخه فعلی  -2سازنده و مدل مادربرد      

 

 : BIOSبعضی گزینه های 

Viruse warning   اگر این گزینه بر روی بخش راه انداز :boot sector  باشد کاربر پیغام دریافت می کند پس از

ضد ویروس را اجرا کنید . فعال بودن این گزینه موجب می شود که پیغام هشدار را تنها وقتی در مرحله راه  دریافت پیغام بایستی یک گزینه

 اندازی قرار دارید دریافت کنید و نه وقتی ویندوز در حال اجرا شدن است .
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