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)Interrupt(وقفه 
 كه هستند اي آماده هاي روتين و ها برنامه سري يك ها، وقفه�

 جانبي، و خروجي و ورودي هاي دستگاه با ارتباط براي معموالً 
.شوند مي استفاده

.هستند معروف DOS و BIOS وقفه هاي سرويس به كه�

INT دستور توسط ها سرويس اين از برخي� N دسترس قابل 
.هستند

�N تا 00 از عدد يك FFH مختلف وقفه 256( باشد تواند مي(.

3بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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)وقفه هاي خارجي -1(منابع وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 به جانبي هاي دستگاه يا خارجي هاي دستگاه از خارجي، هاي وقفه�
.شوند مي داده درخواست  پروسسور

.است شده بيني پيش CPU در INTR و NMI خارجي وقفه خط دو�

NMI )Non وقفه خط� Maskable Interrupt( تشخيص براي 
 رنظ در اهميت با خيلي كارهاي و خروجي-ورودي هاي دستگاه اشتباهات

.است شده گرفته

INTR )Interrupt وقفه خط� Request( كنترل مجتمع مدار طريق از 
 مي عالف ... و ديسك سري، پورت كليد، صفحه تايمر، توسط وقفه، كننده

.شود
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)وقفه هاي داخلي -2(منابع وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 بروز امهنگ در عامل سيستم توسط يا و كاربر برنامه توسط وقفه نوع اين�
.شود مي فعال كاربر، برنامه اجراي از ناشي خاص شرايط

 :مثال عنوان به�
INT دستور از استفاده اثر در� N كاربر توسط  
صفر بر تقسيم هنگام�
سرريز ايجاد �

� Trace و برنامه ...
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بروز وقفه

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.شود مي قطع اجرا حال در برنامه وقفه، بروز صورت در�

 به بتنس بيشتري اهميت از كه را وقفه سرويس روتين برنامه پروسسور�
.نمايد مي اجرا است، برخوردار اوليه برنامه

.دهد ارائه سرويس تعدادي تواند مي وقفه هر�
 وجود قبل از حافظه از مكاني در  كه دستوراتي مجموعه :وقفه سرويس روتين�

.نمايد مي سازي پياده را وقفه از نياز مورد عملكرد و دارد

 و گردد برمي اوليه برنامه به CPU وقفه، سرويس اجراي اتمام از بعد�
.دهد مي ادامه را كارش
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فرايند وقوع و قطع وقفه

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:كه گردد مي باعث خارجي يا داخلي وقفه هر�
.1CPU كند متوقف را اجرا درحال اصلي برنامه اجراي ابتدا.

 هپشت در را اصلي برنامه به مربوط پرچم ثبات و CS و IP هاي ثبات محتواي2.
.نمايد ذخيره

.كند صفر PSW در را TF و IF وقفه پرچم بيتهاي سپس3.

.نمايد اجرا را وقفه با متناظر سرويس روتين4.

 CS و IP سابق محتويات ،IRET دستور فراخواني با وقفه، روتين انتهاي در5.
 مي اندهبازگرد مربوطه ثباتهاي به بود، شده ذخيره پشته در كه پرچم ثبات و

.شود
.كند مي پيدا ادامه اصلي برنامه اجراي6.
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نحوه يافتن روتين وقفه

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 به موسوم حافظه از اي ناحيه در ها وقفه سرويس روتين شروع آدرس�
Interrupt( وقفه بردار جدول Vector Table( دارد قرار.

.دارد قرار 003FFH تا 0000 آدرس از حافظه در وقفه بردار جدول�
 هاي وقفه براي( است شده تقسيم بايتي چهار قسمت 256 به جدول اين�

. )255 تا 0 شماره

  بايت 2( است شده ذخيره وقفه يك روتين شروع آدرس بايت، چهار هر در�
IP بايت2 و CS(.

 هبقي روتين آدرس ادامه، در و است گرفته قرار ابتدا در 00 وقفه روتين آدرس�
.است شده ذخيره ها وقفه
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جدول بردار وقفه

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

CS
INT FF

003FC IP

.

.

.

.

.

.

.

.

.
CS

INT 03
0000C IP

CS
INT 02

00008 IP

CS
INT 01

00004 IP

CS
INT 00

00000 IP

 وردم وقفه شماره وقفه، تقاضاي هنگام در�
.شود مي داده CPU به نظر

 مي ضرب 4 در را وقفه شماره پروسسور�
 روتين آدرس مكان صورت بدين و كند
 مي پيدا ها وقفه بردار جدول در را وقفه
.نمايد

 خوانده را مكان آن در واقع اول بايت دو�
 ثبات در را دوم بايت دو و ،IP ثبات در و

CS دهد مي قرار.
 به CS:IP آدرس در موجود دستورات�

.كند مي اجرا را بعد
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ساختار كلي يك روتين وقفه

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:است دهش تشكيل زير بخشهاي از كلي طور به وقفه يك سرويس روتين�

ُپشته حافظه در ها ثبات محتواي كردن PUSH )وقفه روتين ابتداي(1.

وقفه روتين سرويس دستورات2.

.3POP پشته حافظه از ها ثبات كردن

اصلي برنامه به بازگشت منظور به IRET دستور4.
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وقفه هاي داخلي

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:باشند مي داخلي وقفه نوع دو داراي شخصي كامپيوترهاي�

.شوند مي ايجاد داخلي عوامل اثر در كه 4 و 3 ،1 ،0 شماره هاي وقفه1.

INT دستور با كه افزاري نرم هاي وقفه2. N شوند مي فعال.
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BIOSوقفه هاي 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

�a

شماره 

وقفه

عملكرد شماره 

وقفه

عملكرد

00h 0 بر صفر تقسيم 14h 20 سرويسهاي پورت سريال

01h 1 اجراي سطر به سطر برنامه 15h 21 سرويسهاي نوار

02h 2 NMI 16h 22 خروجي صفحه كليد-ورودي

03h 3 Break Point 17h 23 خروجي پرينتر-ورودي

04h 4 سرريز 18h 24 BASIC Loader

05h 5 Print Screen 19h 25 Bootstarp Loader

08h 8 سيستم تايمر 1Ah 26 ساعت و تايمر سيستم سرويسهاي

09h 9 كليد صفحه 1Bh 27 (ctrl+break) قطع اجراي برنامه

10h 16 مانيتور سرويسهاي 1Ch 28 كاربر وقفه

11h 17 از تجهيزات سيستم ليستي 4Ah 74 User Alarm

12h 18 گزارش اندازه حافظه 70h 112 Real-Time Clock

13h 19 ديسك خروجي-ورودي
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تقسيم بر صفر: 00وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 دهد، انجام كاري نتواند كه گيرد مي قرار شرايطي در CPU كه مواقعي�
.كند مي فعال را وقفه اين
:شود صفر بر تقسيم مقداري محاسبه در كه زماني مثالً�

MOV AX, 50
SUB CL,CL
DIV CL

 ايج ثبات در كه طوري به باشد بزرگ خيلي تقسيم قسمت خارج اگر يا�
:نگيرد

MOV AX,0FFFFH
MOV BL,2
DIV BL
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يك دستور-اجراي يك دستور: 01وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 ،Debug مثل ديگر افزار نرم يا كاربر توسط TF پرچم بيت كه صورتي در�
.نمايد مي توقف دستور، هر اجراي از پس كامپيوتر شود، يك

)پرچم ثبات از 8 شماره بيت( TF بيت كردن يك نحوه�

PUSHF

POP AX

OR AX,0000000100000000B

PUSH AX

POPF
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نقطه توقف برنامه: 03وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

INT دستور گذاشتن با� 3H اين به رسيدن تا برنامه كاربر، برنامه در 
.شود مي متوقف دستور اين از بعد و شده اجرا دستور

INT دستور برنامه انتهاي در اگر� 3H دستورات يا و نشود داده قرار 
:مانند عامل سيستم به برگشت

MOV AX,AC00H

INT 21H
.ايستد مي يا كند مي قفل كامپيوتر نشود، گذارده
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سرريز: 04وقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:مثل اي برنامه در INTO سرريز وقفه ايجاد دستور اگر�

ADD AL, BL

INTO

MOV SUM, AL
 يك OF سرريز پرچم بيت كه شرطي به صورت اين در شود، داده قرار�

INT دستور( گردد مي فعال وقفه اين شود، 4H غير در .)شود مي اجرا 
 نمي ايجاد وقفه و )NOP معادل( نشده اجرا INTO دستور صورت اين

.يابد مي ادامه برنامه و شود
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DOSوقفه هاي 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

شماره وقفه عملكرد

20h 32 خاتمه برنامه و بازگشت به سيستم عامل

21h 33 سرويس هاي سيستم عامل فراخواني

22h 34 كار پس از خاتمه برنامه آدرس ادامه

23h 35 Breakآدرس ادامه كار پس از وقوع يك كليد 

24h 36 Critical Error Handler Address

25h 37 يك يا چند سكتور در مكان مشخصي از ديسك خواندن

26h 38 نوشتن يك يا چند سكتور در مكان مشخصي از ديسك

27h 39 خاتمه برنامه و مقيم باقي گذاشتن بخشي از برنامه

2Fh 47 Multiplex Interrupt (Print, Assign, Share, Append)
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سرويسهاي ماوس: 33Hوقفه 

بيدكي: مدرس         -وقفه ها در كامپيوترهاي شخصي         -فصل نهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 جزء وقفه اين كردند، نمي پشتيباني ماوس از اوليه كامپيوترهاي چون�
 رب افزار نرم از بخشي صورت به و باشد نمي DOS يا و BIOS هاي وقفه
.گردد مي نصب سيستم روي
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