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سرويسهاي مانيتور
 و اطالعات نمايش براي 21H و 10H هاي وقفه سرويسهاي از قسمتي�

.است مانيتور روي بر عمليات

:10H وقفه سرويسهاي�
.100h: مانيتور )ُمد( حالت تغيير

.201h: نما مكان اندازه تعيين

.302h: نما مكان محل تغيير

.403h: نما مكان اندازه و موقعيت بررسي

.505h: مانيتور روي آن اطالعات نمايش براي فعال صفحه انتخاب

.606h: باال به مانيتور اطالعات چرخش و كردن پاك

.707h: پايين به مانيتور اطالعات چرخش و كردن پاك

.808h: نما مكان فعلي محل در آن به مربوط رنگ و حرف خواندن

3بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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...سرويسهاي مانيتور 
:)ادامه( 10H وقفه سرويسهاي�

.909h: نگر تغيير با نما مكان فعلي محل در بار چند يا يك كاراكتر نوشتن

.100Ah: رنگ يرتغي بدون نما مكان فعلي محل در بار چند يا يك كاراكتر نوشتن

.110Ch: خاص پيكسل يك كردن روشن

.120Dh: خاص پيكسل يك مشخصات خواندن

.130Eh: نما مكان خودكار محل تغيير و مانيتور روي حرف يك نوشتن

.140Fh: مانيتور ُمد يا حالت تعيين

:21H وقفه سرويسهاي�
.102h: نما مكان خودكار محل تغيير و مانيتور روي كاراكتر يك نمايش

.209h: مانيتور روي پيغام يك يا اطالعات رشته يك نمايش

4بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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صفحه نمايش

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 0( ستون 80 و )24 تا 0( سطر 25 داراي متن، معمولي حالت در نمايش صفحه�
.باشد مي )79 تا

.شود مي مشخص آن ستون و سطر شماره توسط حرف هر محل�
00 =ستون و 00=سطر :باال چپ سمت گوشه�
79 =ستون و 24=سطر :پايين راست سمت گوشه�

2000=80*25 :نمايش قابل كاراكترهاي تعداد حداكثر�
.است الزم اطالعات بايت 2 كاراكتر هر ازاي به مانيتور، بر كاراكترها نمايش براي�

كاراكتر اسكي كد براي بايت يك�

)... و نور شدت رنگ،( نمايش نحوه صفات براي بايت يك�

.است الزم مانيتور براي حافظه بايت 4000 كاراكتر، 2000 نمايش براي پس�
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حافظه مانيتور

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 اطالعات براي بايت كيلو 4 ظرفيت با يك هر قسمت، چهار حافظه در�
.شود مي ناميده مانيتور حافظه كه است شده رزور مانيتور

B8000H فيزيكي آدرس يا B800:0000 آدرس از : صفر صفحه�
B9000H فيزيكي آدرس يا B900:0000 آدرس از :يك صفحه�
BA000H فيزيكي آدرس يا BA00:0000 آدرس از :دو صفحه�
BB000H فيزيكي آدرس يا BB00:0000 آدرس از :سه صفحه�

 قابل مانيتور روي صفحات اين از يكي در موجود اطالعات لحظه هر در�
.است نمايش

.داد قالانت صفحات اين به را اطالعات بايد مانيتور بر اطالعات نمايش براي�

.ودش مي داده نمايش مانيتور حافظه صفر صفحه فرض، پيش صورت به�
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حالت مانيتور

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

:كند كار تواند مي حالت دو در مانيتور كلي طور به�

متن حالت1.
 ركارب اختيار در هستند ها پيكسل از اي مجموعه كه حروف حالت، اين در�

.باشد مي

گرافيك حالت2.
 ستوراتد با ميتواند كه است كاربر اختيار در پيكسل هر گرافيك، حالت در�

 رافيكيگ شكل و كند روشن دلخواه رنگ با را بخصوصي پيكسلهاي وقفه،
.كند رسم مانيتور روي را خاصي
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مانيتور در حالت متن

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كند كار متن صورت به 7 و 3 ،2 ،1 ،0 ُمدهاي در تواند مي مانيتور�

:است شده مشخص زير جدول در ُمدها اين از هركدام مشخصات�

حالت
 تعداد پيكسل در

هر حرف

تعداد حروف 

قابل نمايش

برحسب ( رزولوشن

)پيكسل
تعداد رنگ

00 9×16 40×25 360×400 رنگ تك

01 9×16 40×25 360×400 رنگ 16

02 9×16 80×25 720×400 تك رنگ

03 9×16 80×25 720×400 رنگ 16

07 9×16 80×25 720×400 تك رنگ
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نرنگ حروف و زمينه مانيتور در حالت مت

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

ايت كه هر حرف بوسيله يك بايت كه كد اسكي آنرا تعيين مي كند و يك ب�
.صفت آن را تشريح مي نمايد، مشخص مي شود

:ساختار بايت مربوط به صفت يك حرف به صورت زير است�

I: Intensity(شدت) BL: Blinking (چشمك زدن)

.رنگ براي حروف قابل تعريف است 16رنگ براي زمينه و  8•

رنگ زمينه رنگ حروف

صفت BL R G B I R G B
شماره 

بيت 7 6 5 4 3 2 1 0
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كد رنگ ها در حالت متني

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

رنگ IRGB رنگ IRGB
سياه 0000 خاكستري 1000
آبي 0001 آبي كمرنگ 1001
سبز 0010 سبز روشن 1010

آبي آسماني 0011 آبي آسماني كمرنگ 1011
قرمز 0100 قرمز روشن 1100

زرشكي 0101 زرشكي روشن 1101
قهوه اي 0110 زرد 1110

سفيد 0111 سفيد براق 1111
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INT 10Hاز  00Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كرد تعيين را مانيتور كاري حالت توان مي سرويس اين با�
�00H در AH گيرد قرار.

.شود داده قرار AL در مانيتور براي نظر مورد حالت شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

MOV AH, 00H
MOV AL, 03
INT 10H
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INT 10Hاز  01Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.داد تغيير را نما مكان اندازه توان مي سرويس اين با�

 ار آن توان مي ولي است ) - ( تيره خط يك صورت به نما مكان عادي حالت در�
.نمود ترسيم پيكسل16 ارتفاع تا حداكثر مستطيل يك صورت به

:كه صورت بدين�

�01H در AH گيرد قرار.

.شود داده قرار CH در مستطيل شروع پيكسل شماره�

.شود داده قرار CL در مستطيل پايان پيكسل شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

0 پيكسل

05 پيكسل

10پيكسل 

15پيكسل 

MOV AH, 01H
MOV CH, 5
MOV CL, 10
INT 10H
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INT 10Hاز  02Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 رقرا مانيتور صفحه از محلي هر در را نما مكان توان مي سرويس اين با�
.داد
�02H در AH گيرد قرار.

.شود داده قرار DH در سطر شماره�
.شود داده قرار DL در ستون شماره�
.گيرد قرار BH در مانيتور فعال صفحه شماره�

INT دستور� 10H شود فراخواني.

8 ستون و 10 سطر به نما مكان انتقال :مثال�
MOV AH, 02H
MOV DH, 10
MOV DL, 8
MOV BH, 00
INT 10H
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INT 10Hاز  03Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.مودن بررسي را نما مكان اندازه و فعلي موقعيت توان مي سرويس اين با�
�03H در AH گيرد قرار.

INT دستور� 10H شود فراخواني.

:است دسترسي قابل زير نتايج وقفه، اجراي از پس�
DH  در نما مكان سطر شماره�
DL در نما مكان ستون شماره�
CH در نما مكان مستطيل شروع پيكسل شماره�
CL در نما مكان مستطيل پايان پيكسل شماره�

بعد ستون 5 و سطر 5 به نما مكان انتقال :مثال�

MOV AH, 03H
INT 10H
ADD DH,5
ADD DL,5
MOV AH, 02
MOV BH,00
INT 10H
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INT 10Hاز  05Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

مانيتور روي بر آن اطالعات نمايش براي فعال حافظه صفحه انتخاب�

�05H در AH گيرد قرار.

.گيرد قرار AL در فعال صفحه شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

MOV AH, 05H
MOV AL, 02
INT 10H

 مانيتور روي بر BA00:0000 آدرس از حافظه در موجود اطالعات صورت اين در
.شود مي چاپ
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INT 10Hاز  06Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 شيفت باال به يا و شود مي پاك مانيتور صفحه از بخشي يا تمام سرويس اين با�
.شود مي داده

AH در 06H سرويس شماره�
AL در شود داده شيفت باال به بايد كه خطوطي تعداد�
BH در حروف و زمينه رنگ�
CL در ناحيه باالي چپ سمت گوشه ستون شماره�
CH در ناحيه باالي چپ سمت گوشه سطر شماره�
DL در ناحيه پايين راست سمت گوشه ستون شماره�
DH در ناحيه پايين راست سمت گوشه سطر شماره�
INT دستور فراخواني� 10H

:مثال�

MOV AX, 0600H
MOV BH, 61H
MOV CX, 0000H
MOV DX, 184FH
INT 10H
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INT 10Hاز  07Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 ينپاي به يا و شود مي پاك مانيتور صفحه از بخشي يا تمام سرويس اين با�
.شود مي داده شيفت

AH در 07H سرويس شماره�
AL در شود داده شيفت پايين به و شده پاك بايد كه خطوطي تعداد�
BH در حروف و زمينه رنگ�
CL در ناحيه باالي چپ سمت گوشه ستون شماره�
CH در ناحيه باالي چپ سمت گوشه سطر شماره�
DL در ناحيه پايين راست سمت گوشه ستون شماره�
DH در ناحيه پايين راست سمت گوشه سطر شماره�
INT دستور فراخواني� 10H

:مثال�

MOV AX, 0700H
MOV BH, 61H
MOV CX, 0505H
MOV DX, 184FH
INT 10H
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INT 10Hاز  08Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.آورد بدست را نما مكان محل در واقع حرف مشخصات توان مي سرويس اين با�

�08H در AH گيرد قرار.

INT دستور� 10H شود فراخواني.

:است دسترسي قابل زير نتايج وقفه، اجراي از پس�

AL ثبات در كاراكتر اَسكي كد�
AH ثبات در آن رنگ مشخصات�

:مثال�
MOV AH, 08H
INT 10H
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INT 10Hاز  09Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 بار دچن يا يك نما مكان فعلي محل در را كاراكتر يك توان مي سرويس اين با�
.)نما مكان محل تغيير بدون و رنگ تغيير با( داد نمايش

AH در 09H سرويس شماره�
AL در موردنظر كاراكتر اَسكي ُكد�
BL در رنگ ُكد�
BH در مانيتور فعال صفحه شماره�
CX در شود تكرار بايست مي كاراكتر كه دفعاتي تعداد�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

MOV AH, 09H
MOV AL, ‘A’
MOV CX, 10
MOV BH,00H
MOV BL, 05H
INT 10H
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INT 10Hاز  0AHسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 بار دچن يا يك نما مكان فعلي محل در را كاراكتر يك توان مي سرويس اين با�
.)نما مكان محل تغيير بدون و رنگ تغيير بدون( داد نمايش

AH در 0AH سرويس شماره�
AL در موردنظر كاراكتر اَسكي ُكد�
BH در مانيتور فعال صفحه شماره�
CX در شود تكرار بايست مي كاراكتر كه دفعاتي تعداد�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�
MOV AH, 0AH
MOV AL, ‘B’
MOV CX, 10
MOV BH, 00H
INT 10H
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INT 10Hاز  0EHسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 با( داد نمايش نما مكان فعلي محل در را كاراكتر يك توان مي سرويس اين با�

.)نما مكان خودكار محل تغيير

AH در 0EH سرويس شماره�
AL در موردنظر كاراكتر اَسكي ُكد�
BH در مانيتور فعال صفحه شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

MOV AH, 0EH:مثال�
MOV AL, ‘A’
MOV BH, 00H
INT 10H

21



/31

INT 10Hاز  0FHسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كرد بررسي را مانيتور حالت توان مي سرويس اين با�

AH در 0FH سرويس شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:بود خواهد دسترس در زير مقادير وقفه، اجراي از پس�
AL ثبات در مانيتور ُمد شماره�
BH ثبات در فعال صفحه شماره�

:مثال�
MOV AH, 0FH
INT 10H
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INT 21Hاز  02Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 طور به را نما مكان محل و داده نمايش مانيتور روي را كاراكتر يك سرويس اين�
)رنگ تغيير بدون( .دهد مي تغيير خودكار

AH در 02H سرويس شماره�
DL ثبات در كاراكتر اسكي ُكد�
INT دستور� 21H شود فراخواني.
 و شده داده نمايش نما مكان فعلي مكان در كاراكتر وقفه، اجراي از پس�

.شود مي اضافه واحد يك نما مكان محل

:مثال�
MOV DL, ‘A’
MOV AH, 02H

INT 21H
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INT 21Hاز  09Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 وير است، شده تعريف داده سگمنت در كه را اطالعات رشته يك سرويس اين�
.دهد مي تغيير خودكار طور به را نما مكان محل و داده نمايش مانيتور

.باشد گرفته قرار $ كاراكتر بايد رشته انتهاي در�

AH در 09H سرويس شماره�
DX ثبات در اطالعات رشته شروع آفست�
INT دستور� 21H شود فراخواني.

 به چپ از ،$ به رسيدن تا اطالعات رشته كاراكترهاي وقفه، اجراي از پس�
.شود مي داده نمايش نما مكان فعلي مكان در مانيتور روي راست

:مثال�
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MESSAGE DB 0DH,’BARNAME-SAZI’,’$’
LEA DX, MESSAGE
MOV AH, 09H
INT 21H



/31

نمايش مستقيم متن بر روي مانيتور

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 تور،ماني روي بر اطالعات نمايش براي ها وقفه از استفاده كاربردها برخي براي�
.است ُكند

 مانيتور روي بر مستقيماً مانيتور، حافظه ناحيه در نوشتن با را اطالعات توان مي�
.داد نمايش

 B800H سگمنت از كه مانيتور حافظه صفر صفحه اطالعات پيشفرض، طور به�
.شود مي داده نمايش مانيتور در شود، مي شروع

.شود مقداردهي مانيتور صفحه سگمنت آدرس با ES ثبات بايد�
 را نآ رنگ اطالعات بايت يك و اسكي كد بايت يك كاراكتر هر نمايش براي�

.نمود مقداردهي AH و ALدر بايد
 افست كه اضافي سگمنت از مكاني در را AX محتواي STOSW دستور با و�

.داد قرار است، DI در آن

25
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...ور نمايش مستقيم اطالعات بر روي مانيت

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

 رمانيتو حالت كنيد فرض مثال عنوان به�
.باشد كاراكتر 25*80 متني

 شماره سطر در را MSG رشته خواهيم مي�
.دهيم نمايش بعد، به 20 ستون و 11

:مانيتور صفحه در مربوطه مكان آفست�

11*80*2+20*2 = 1800

MSG DB ‘PRINT ON MONITOR’

MOV AX,0B800H
MOV ES,AX
LEA SI, MSG
MOV DI, 1800
CLD
MOV CX, 16
PRINT: 
MOV AL, [SI]
MOV AH,0EH
STOSW
INC SI
LOOP  PRINT

26
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مانيتور در حالت گرافيك

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.است كاربر اختيار در مانيتور هاي پيكسل تك تك گرافيك حالت در�

.شود مي مشخص آن )... و نور شدت رنگ،( صفت و محل با پيكسل هر�

حالت
دقت 

)پيكسل(
رنگ حالت

دقت 

)پيكسل(
رنگ

04H, 05H 320×200 4 10H 640×350 16

06H 640×200
تك رنگ

)سياه سفيد( 11H 640×480 2

0DH 320×200 16 12H 640×480 16

0EH 640×200 16 13H 320×200 256

0FH 640×350 تك رنگ
27
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كد رنگ ها در حالت گرافيك

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

رنگ كد رنگ رنگ كد رنگ

سياه 0000 خاكستري 1000

آبي 0001 آبي كمرنگ 1001

سبز 0010 سبز روشن 1010

آبي آسماني 0011 آبي روشن 1011

قرمز 0100 قرمز روشن 1100

زرشكي 0101 زرشكي روشن 1101

قهوه اي 0110 زرد 1110

سفيد 0111 سفيد براق 1111

.گيرد مي قرار AL ثبات در موردنظر رنگ شماره�

28
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INT 10Hاز  00Hسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كرد تعيين را مانيتور كاري حالت توان مي سرويس اين با�
�00H در AH گيرد قرار.

.شود داده قرار AL در مانيتور براي نظر مورد حالت شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

MOV AH, 00
MOV AL, 13H
INT 10H

29
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INT 10Hاز  0CHسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كرد روشن را مانيتور از خاص پيكسل يك توان مي سرويس اين با�
�0CH در AH گيرد قرار.

AL در رنگ كد شماره�
 سمت به و است صفر مانيتور چپ سمت x مختصات( CX در پيكسل x مختصات�

).شود مي اضافه راست

 پايين سمت به و است صفر مانيتور باالي y مختصات( DX در پيكسل y مختصات�
)شود مي اضافه

BH در مانيتور فعال صفحه شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:مثال�

MOV AH, 0CH
MOV AL, 03H
MOV CX,75
MOV DX, 175
MOV BH,00
INT 10H

30
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INT 10Hاز  0DHسرويس 

بيدكي: مدرس         -نمايش اطالعات بر روي مانيتور در حالت متن و گرافيك         -فصل دهم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 

.كرد يبررس را مانيتور از پيكسل يك مشخصات توان مي سرويس اين با�
�0DH در AH گيرد قرار.

)است صفر مانيتور چپ سمت x مختصات( CX در پيكسل x مختصات�
)است صفر مانيتور باالي y مختصات( DX در پيكسل y مختصات�
BH در مانيتور فعال صفحه شماره�
INT دستور� 10H شود فراخواني.

:وقفه اجراي از پس�
.گيرد مي قرار AL در رنگ كد شماره�

:مثال�
MOV AH, 0DH
MOV CX,75
MOV DX, 175
MOV BH, 00
INT 10H

31


