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.  شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می ارزد
(سقراط)

برنامه سازي سيستم چيست؟
از ديد افراد مختلفي كه با كامپیوتر كار م يكنند اين 

برخي . پرسش م يتواند پاسخهاي متفاوتي داشته باشد
نگاه" سیستم"به هر برنامه به ديد يك 

را فرآيند تبديل يك برنامه سازي سيستم مي كنند و 
برخي به . مسأله به يك برنامه ي قابل اجرا مي دانند

نوشتن برنامه هاي خاص براي يك سیستم كامپیوتري
.خاص، برنامه سازي سیستم مي گويند



تعريف دوم تا حدي درست است، اما به طور دقیق گرچه 
تر از ديد ما، برنام هسازي سیستم داراي تعريف 

برنامه سازي سيستم: مشخص و معیني است
نوع خاصي از برنام هسازي است كه نيازمند 

اطالع از جزئيات فني سيستم مورد نظر و 
دسترسي و مديريت منابع سخت افزاري سيستم

اين نوع برنامه سازي عموماً . به صورت دلخواه است
قرار استفاده نرم افزارهاي سيستمي براي نوشتن 

.مي گیرد



مدل سه الي هاي
مهمترين هدف برنامه سازي سیستم، دسترسي و 

نوعِ سیستِم . مديريت سخ تافزار كامپیوتر است
استكامپیوتري كه مورد نظر ما 

در محیط کامپیوترهای شخصی دسترسی به سخت 
.افزار از دو روش زیر امکان پذیر می باشد

ROM- BIOS

BIOS= basic input/output system

DOS

DOS= Disk Operating System





مهمترین مزیت استفاده از 
DOS , BIOS

دسترسی مستفیم به سخت افزار دارد و برای نوشتن 
.برنامه ها ، هزینه و زمان کمتری الزم است

.و نیازمند کارت گرافیک خاصی نمی باشد



Bios  

توایعی را برای دسترسی و مدیریت لوازم سخت افزاری 
:ذیل فراهم می کند

کارت ویدئویی
دیسک سخت

رم:حافظه
صفحه کلید

ساعت سیستم
درگاه های موازی مانند

LPT1,2

درگاه های سریال مانند
Com1, Com2



Bios

ذز یک تراشه حافظه از نوع رام ودر مادربورد قراردارد
بالفاصله بعد ازروشن شد کامپیوتر قابل دسترسی می 

.باشد
وظایف آن نظیر آزمون حافظه و بررسی لوازم جانبی 

.کامپیوتر می باشد
به همراه مدلهای جدید مادربورد و سی پی یو   نگارش 

.های جدیدتری از بایوس ارائه می شود
معروفترین مدلهای آن

AMI, Award

.می باشد



DOS

در حقیقت وظیفه یک سیستم عامل را بعهده داردو 
بویله بایوس از روی هارد در حافظه کامپیوتر قرار داده 

.شده و اجرا می شود
.و توانایی کار با هارد را فراهم می کند

داس بصورت منطقی به سخت افزار نگاه می کند اما 
.بایوس بصورت فیزیکی

داس گروه فایلها و پوشه ها را می بیند اما بایوس 
.شیارها و بخشها را می بیند

Track= شیار
Sector=بخش ها



سخت افزارانتخاب روش دسترسي به 
؟از كدام توابع استفاده كنيم

.این انتخاب بستگی به نوع کار شما دارد



:اجزاء سخت افزار
پردازنده CPU

ساخت شرکت اینتل می 80*86یک ریز پردازنده سری 
یاشد

8اولین پی سی ساخت شرکت آبی ام با ریزپردازنده 
و سپس پنتیوم توسط همین شرکت .بود80*85بیتی 

.معرفی شد

BUSگذرگاه 

گذرگاه در حقیقت یک . وظیفه اتصال اچزاء مختلف را دارد
پردازنده از طریق گذرگاه . خط اتصال است62کابل با 

دوباره . اطالعات را از حافظه خوانده و پردازش می کند 
.آنرا می نویسد



Support Chipsتراشه های پشتیبانی  

پردازنده توانایی انجام همه اعمال مورد نیاز در یک 
.سیستم کامپیوتری را ندارد

از این رو تراشه های پشتیبانی مورد نیاز است تا 
اعمالی را که پردازنده قادر به انجام آن نیست را برعهده 

.گیرد

این تراشه ها که به آن کنترلر می گویند بخشی از 
سخت افزار را کنترل می کند تا پردازنده آزاد باشد تا 

.کارهای مهمتر را انجام دهد



:مهمترین کنترلر  ها در کامپیئتر عبارت هستند از
DMA= Direct Memory Access 8237

ای تراشه چهت نوشتن مستقیم داده ها در دیسک 
.سخت بکار می رود

Interrupt Controller 8259

این تراشه وظیفه مدیریت وقفه های سخت افزاری را 
.درسیستم بعهده دارد

وقفه راهی برای آگاه کردن پردازنده ازنقل و انتقال داده 
ها  توسط قطعات سخت افزاری کامپیوتر مانند دیسک 

.سخت می باشد



با استقاده از وقفه ها، نیاز نیست که پردازنده منتظر 
آماده شدن یک وسیله برای تبادل اطالعات و داده باشد 

بلکه با آماده شدن یک وسیله، . و دائما سرکشی کند
یک سیگنال کنترلی به پردازنده فرستاده می شود و در 

.خواست سرویس از پردازنده را می نماید

Programmable Peripheral Interface 8255

این تراشه پردازنده را به لوازم جانبی مانند کارت صدا و 
.صفحه کلید متصل می کند و نقش میانجی را دارد



The Clock  8248 

اگر پردازنده را مفز سیستم کامپیوتری فرض کنیم 
ساعت قلب آن خواهد بود 

این قلب چند میلیون در بار در ثانیه ضربان دارد مثال
233MHZ  

و وسیله ای برای همزمان سازی پردازنده و لوازم دیگر 
.سیستم کامپیوتری است

The Timer 8253

این تراشه به عنوان یک شمارشگر و نگهدارنده زمان در 
این تراشه دارای .سیستم مورد استفاده قرار می گیرد

خروجی هایی است که سیگنالهای الکتریکی منظمی 
.را صادر می کند و تناوب آن قابل برنامه ریزی است



CRT Controller 6845

این تراشه وظیفه کنترل لوله اشعه کاتدی را بر عهده 
دارد و در کارت ویدیوئی قرار دارد و مدیریت و و کدبندی 

.نحوه نمایش اطالعات در صفحه نمایش را بعهده دارد

Disk Controller 765

حرکت دادن هد دیسک برای خواندن و نوشتن اطالعات 
.در بخشهای مختلف دیسک ، وظیفه این کنترلر است



نمایی از قسمت بندی حافظه



ثباتهای پردازنده  Processor Register
نکته مهم در مورد انواع پردازنده ها ، مدل برنامه سازی 

آن است و ذز این میان  ثباتها نقش مهمی در برنامه 
.سازی دارند

ثباتها ، مکانهای حافظه درون پردازنده هستند و به این 
.دلیل سریع تر از رم  قابل دستیابی هستند

برای برنامه یازی سیستم آشنایی با این ثباتها بسیار
.مهم است

زیرا جریان اطالعات بین برنامه داس و بایوس با استفاده 
.از این ثباتها  برقرار می شود



:8088انواع ثباتها 



ثباتهای مشترک عموما برای فراخوانی توابع داس و 
.بایوس مورد استفاده قرار می گیرتد

ثباتهای پرچم 
این ثباتها برای برقراری ارتباط مابین دستورات پی در پی

اسمبلی بکار می رود
.و وضعیت عملیات ریاضی و منطقی را بعهده دارد

در برنامه سازی سیستم با استفاده از زبان سطح باال 
چون رخدادخطا را . فقط دو پرچم زیر استفاده می شوذ

.مشخص می کند
ZF   

CF





ثبات نشانی
Address Register

تعداد مکانهایی  حافظه که یک پردازنده می تواند به آن 
دسترسی داشته باشد به این ثبات بستگی دارد

پایان جلسه چهارم برنامه سازی سیستم

:در جلسه پنجم 
درگاه ها     وقفه ها مجاوره سیستم

آموزش داده می نویسی اسمبلی و مقدمات برنامه 
شود


