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 اإلهداء
إلى من يستحق الحمد علىى لىح لىوي تيسىتحق العىى  علىى موعىد  تىعهللاىى إلىى      

 .العولمين

إلى من علمتنو معنى العهللاوء إلى من تهبتنو دفئ الحنون إلى من سىب  توىيدا اليى ي  

 .في هذا الىين الىبي  إلى ىمي

علمنو معنى التضحية تمعنى العمح إلى من علمني عسية الحنون ت تعىة اليفىوء إلى من 

 .إلى ىبي

إلى من اعهللاونو ىدتاته الهندسىية لنسىهللا  بهىو د تبنىو الععىياتية لتنحنىي العنبىو  تنيىعد 

 .األمجود إلى اسوتذتنو



  ملخصملخص  
  ::الهدف من المشروعالهدف من المشروع

 العخيىي ت تنييىذ هىذا النظىو   الد اسة التحليلية ت التيميمية لبنوء نظو  تع يح للحوس 

 عبىو ة عىن نظىو  م لىقتيىىين . ، تالعمليىو ، تالمسىتخدمينمتعدد المهو ، تالخييط بحيث يىين

closed  مع ل    هتعوملبوإلضوفة إلى ينلع به الحوس  ت يتعومح مع الذال ة ت األوهزة المحيهللاية

ة الع بيىىة ليىىث يمىىىن تنييىىذ تيىىزتد هىىذا النظىىو  دعمىىول لىىوم ل لل ىى. TCP/IPالعىىبىة تب تتيلىىيي 

 .األتام  بولل ة الع بية

  ::مميزات النظاممميزات النظام

 :يتميز نظو  التع يح بمو يلي

 نسىىخة ع بيىىة لوملىىة ت نسىىخة ىيىى   إنىليزيىىة لوملىىة تيمىىىن للمسىىتخد  ايتيىىو  ىلىىدهمو عنىىد 

 .اإلع ع ليعمح عليهو

 ز ت لينىسيمىن إع عه مع ىنظمة ىي   ميويدة على الجهوز مثح تندت: تعدد اإلع ع. 

 اإلع ع من ع ص م ن ىت ع ص مض يط دتن الحووة لتنزيله على الهو د. 

  يعمح في النمط المحميProtected Mode. 

   متعدد المهوMultitasking 

  متعدد الخييطMultithreading 

   متعدد العمليوMultiprocessing 

  متعدد المستخدمينMultiuser 

 4ال ، لتى لجم ىعظمي يستهللايع التعومح مع وميع ىنياع الذتGB . 

  التعومح مع بهللاوعة العوشة في النمط النييText Mode  ضمن النمط المحمي للنظو. 

  تيفي  لينسيال  متعددةMultiConsole. 

   دعم ل تين في النمط النيي ع بية تانىليزية، مع امىونية تحميح ىا ل ة ىي. 

 التع ف على الن ص اليل  تالم ن تالتعومح معهمو 

  لح من نظومي المليو  دعمEXT2 ،FAT12. 

  ممو يؤمن س عة ت ىمن ىلب  استخدا  العبىة في مستي  نياة النظو 

  ألا وهىوز خيىى  عبى  ب تتيلىيي  البيونىىو  إ سىويإمىونيىةTCP/IP يسىتهللايع نظىىو   تبولتىىولي

 .TCP/IPالتع يح االتيوي مع ىا نظو  تع يح خي  يدعم ب تتيليي 

  النظو  متولة بولل تين الع بية تاالنىليزيىة، مىع شى ا تافىي عىن ىم  للتعومح مع  03ىلث  من

 .لح منهو



 

AAbbssttrraacctt  
The aim of this project is to provide an analytical study of a novel 

operating system and then designing and implementing it .This project 

supports many aspects of modern OSs, such as multitasking, 

multiprocessing, multithreading, multiusers. In addition to these, this OS 

can manage the memory and I/O devices, including the network card  via 

TCP/IP protocol. There are two versions of this new OS, The Arabic 

version and English one.  

In spite of the previously mentioned features,  this OS supports 

the following most significant ones : 

 Full English and Arabic versions, so it is possible to choose what 

version to work on during the booting stage. 

 Multibooting, so there is ability to boot another OS,  like Windows. 

 Booting from CD or floppy disk. 

 Protected mode OS. 

 Managing up to 4GB of memory. 

 Multiconsole. 

 Supporting two languages in text mode, Arabic and English 

languages. 

 Managing different hard and floppy disk controllers. 

 Supporting Ext2 and FAT12 file systems. 

 Networking in Kernel level. 

 Supporting TCP/IP protocol, so it is possible to connect with any other 

OS that supports TCP/IP protocol 
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  تهيئة النظامتهيئة النظام  ..①①  البابالباب



 10 مندمة

 

  
وىة ليوىيد نظىو  ظه   ىنظمة التع يح مىع بىدايو  ظهىي  الحوسى  عنىدمو بى ز  الحو

ت مىع تزايىد الحووىة لتهللاىيي  ب مجيىو  معنىدة . ب مجي يني  بىدت  اليسىيط بىين ا لىة ت المسىتخد 

ىصبح من المهم ىن يني  نظو  التعى يح بتنىديم نمىيذج بسىيط ت عىولي المسىتي  ل لىة لىي يسىتهللايع 

بىين ىنظمىة المب مجين لتوبة ب امجهم بس عة، ممىو ىعهللاىى نظىو  التعى يح دت ا هومىو فىي التمييىز 

 المختلية الحوس  

ت نظ ا ألهمية هذا العلم ت تىثثي   علىى الىثيى  علىى علىي  ت تننيىو  الحوسى  األيى  ، 

ع  نىو الىدييي فىىي هىذا المجىىوي الجديىد فىىي معى تع يعتبى  األتي مىىن نيعىه علىىى صىعيد معىىو يع 

تع ببنىوء نظىو  التخ ج، ت لعح الهدف األتي هي إزالة ال هبة من للمة لتوبىة نظىو  تعى يح ت العى 

 .تع يح ع بي يعبد الهللا يق نحي الدفعو  النودمة لتهللايي   لبنوء نظو  تع يح متىومح

ت عد لوتلنو ىن ننهللالق في لتوبة نظو  تع يلنو مىن اليىي  ىا دتن االعتمىود علىى ىنظمىة 

 .ىي   ووهزة ت اعتمدنو في فلسية بنوء  على نيس اليلسية المتبعة في نظو  يينىس

المىتبة الع بية تعتب  فني ة في لىتو  يتنوتي هىذ  المياضىيع   فنىد  ىينىو  ت نظ ا إلى ىن

من تاوبنو تنديم هذ  الد اسىة المتياضىعة لتع يىف الهللاى   بهىذا العلىم الهىو ، ت عىد اسىتنينو مودتهىو 

 .بحيث تعمح معظم المياضيع التي يمىن ىن تياوه ميممي ت مب مجي ىنظمة التع يح

للد اسىىة علىىى العىى ا الياضىىح المتسلسىىح بتيىىميم ت تنييىىذ  ت عىىد اعتمىىدنو فىىي لتوبتنىىو

المع تع ت بحيث ي لز لىح فيىح علىى ميضىيع  تيسىي تالىد مىن مياضىيع ىنظمىة التعى يح ت 

يذل  وميع التننيو  ت المتعلنة بولميضىيع ثىم ينتنىح للنسىم التنييىذا الىذا يعى ا ليييىة تنييىذ هىذ  

 .  نظ يو ووفو ت إنمو عمليو عوب  للتهللابيقالتننيو  ضمن نظو  تع يلنو بحيث ال يىين الى 

يتحدث الييىح الثىوني عىن لمحىة عومىة عىن ىنظمىة التعى يح ت التع يىف بهىو فينتنىح مىن 

التهللاي  التو يخي ألنظمة التع يح عب  العنىيد الموضىية إلىى ىنىياع ىنظمىة التعى يح ت مىن ثىم بنيىة 

تحدث عن ىنموط عمح المعولجىو  فىي ىنظمة التع يح العوتعة عند تيميم نظو  تع يح ت بعد ذلك ي

 .انتح

يتحدث الييح الثولث عن إع ع الحوس  ت هي فيىح يمىىن اعتبىو   منييىح عىن نظىو  

التع يح ت نتىلم فيه عن المبودئ النظ ية لعملية اإلع ع ت لتوبة ب امج اإلع ع ت محم   اإلع ع 

محمىح إعى ع صى ي  ينىي  بدايىة المختلية تصيال إلنعوء ع ص إع ع ت يتىد ج الييىح فىي لتوبىة 

بهللابوعة ل ف على العوشة ت من ثىم تهللاىيي   لهللابوعىة وملىة ت مىن ثىم وعلىه تيوعليىو ىلثى  بهللابوعىة 

ت بعىد شى ا المبىودئ النظ يىة . ل ف يديله المستخد  ت يخلص إلى ب نومج محمح إع ع متىومىح

نظو  تع يلنو ىن يتم إع عىه يتم التىلم عن تحنيق ذلك عمليو ت ش ا مبدى تعدد اإلع ع الذا يسمح ل

 .مع نظو  تع يح خي  مثح تندتز

يتحىىدث الييىىح ال ابىىع عىىن ىنمىىوط تهيئىىة المعىىولج ليىىث يمتلىىك المعىىولج إلىىد  النمهللاىىين 

المحمي ىت الحنيني ت ينوعش الييح ض ت ة استخدا  النمط المحمي في نظىو  تعى يلنو لينتنىح بعىد 
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النمط المحمي ت وداتي المنوطعىو  ت اليصىيي  ذلك لع له بولتيييح ميضحو ىشىوي العنينة في

 .إليهو

يتحدث الييح الخومس عن إدا ة الذال ة منهللالنو مىن المبىودئ األسوسىية لىذلك ت يتحىدث 

 .عن مبودئ عومة مثح التبديح ت التنهللايع ت ميهي  الييحو  ت معولجة ىيهللاوء الييحو 

ال زمىىة مثىىح إنعىىوء  يتحىىدث الييىىح السىىودس عىىن إدا ة العمليىىو  ت العمليىىو  المختليىىة

عمليىىة ت إنهىىوء عمليىىة ت لىىوال  العمليىىة ت بعىىد ذلىىك ينتنىىح للحىىديث عىىن ييىىيط التنييىىذ ت ىنياعهىىو 

 .تصيال لتننية التضعيف عند محوتلة الىتوبة

عن ىنظمة المليو  ت يبدى بع ا بنية الملف ت من ثم بنية اليه س  السوبعيتحدث الييح 

النظومىىون  FATت نظىىو  المليىىو    EXTظىىومي المليىىو ت التعومىىح معهمىىو ت بعىىد ذلىىك يعىى ا ن

 .المعتمدان في نظو  تع يلنو ت لييية تنييذهمو في نظو  تع يلنو

يتحدث الييح الثىومن عىن دعىم العىبىة ليىث ىن انتعىو  العىبىو  هىذ  األيىو  وعىح مىن 

يىيلي المستحيح غض النظ  عن العبىو  ت يتحدث هذا الييح ىهمية العبىة ت من ثم الع ا التي

ت طبنوتىىىه السىىىبعة لينتنىىىح إلىىىى شىىى ا   OSIلبهللاوعىىىة العىىىبىة ت تع ييهىىىو ت مىىىن ثىىىم تهللابيىىىق نمىىىيذج 

ب تتيلىىيال  العىىبىة ت تهللابينهىىو فىىي نظومنىىو التعىى يح تصىىيال لعىى ا ليييىىة تعىى ف وهىىوزين علىىى 

 .بعضهمو عب  العبىة

ىىن عن مندمة عومة ألوهزة الديح ت الخ ج ت التعومح معهو ت يم التوسعيتحدث الييح 

ىن نعتب   لمندمة نظ ية تع ا لييية لتوبة مع    األوهزة المختلية ت طبنىو  ىوهىزة الىديح ت 

يىى ج فىىي فيىىح /الخىى ج ت هىىذا النسىىم ال يتضىىمن عسىىمو تنييىىذيو ليىىث سىىيتم شىى ا لىىح وهىىوز ديىىح

 .منييح

يتحدث الييح العوش  عن منوييس التيعيت من عتود المؤعتىو  إلىى ب مجيىو  المؤعتىو  

مىىح المؤعتىىو  بولتييىىيح ت لتوبىىة ب نىىومج تخىىديم المؤعىىت ت ع عىىة المؤعىىت بولمنوطعىىة ت ىنمىىوط ع

IRQ0 تصيال لسوعة الزمن الحنيني ت التعومح مع مسج تهو. 

عن ليلة الميوتيح ت ييضح لييية التعومح معهىو لثلىد ىهىم الحودا عع  يتحدث الييح 

ح ت مىن ثىم شىي ا  الىتحىم ت الضى ط ت ىوهىزة الىديح فيعى ا بدايىة البنيىة العتوديىة لليلىة الميىوتي

األسىي ت شي ة ليلة الميوتيح الميسعة تصيال لبنوء ي يهللاة ليلىة الميىوتيح ت ليييىة التعومىح مىع 

 .ل و  ىي   ت التعومح في النمط المحمي

ععىى  عىىىن بهللاوعىىة العىىى ض ت يعىى ا بولتييىىىيح تيابىىع بيىىىيس  الثىىىوني يتحىىدث الييىىح

ذال ة الع ض الييدييية ت التعومح مع المسج   في لنمط  االظهو ية ت يدمو  المنوطعة ت من ثم

 .المنخيض

ععى  عىن سىىياعة النى ص المى ن ت اليىل  فيىتىلم عىن البنيىىة ت  الثولىثيتحىدث الييىح 

ىشىوي النى ص ت تيابىع البيىيس للتعومىح معىه لييىح إلىى ميىزا  األعى اص اليىلبة ت تجزتتهىو ت 

 .وداتي التجزتة

وءا  النظىو  ت ىهميتهىو ت يتحىدث عىن تهيئىة اسىتدعوء يتحدث الييح السوبع عىن إسىتدع

 .النظو  ت تم ي  البو امت ا  ت لولعودة يع ا المىوت  ال زمة لذلك بولتيييح



 15 مندمة

 

يتحدث الييح الخومس عع  عن تنييذ الب امج في نظو  تع يلنو ليث تم اعتمود المليو  

 .النمط بولتيييح ت لييية تحنينهلتنييذهو ت يع ا هذا الييح بنية هذا  ELFالتنييذية من النيع 

يتحدث الييح السودس عع  عن مبدى التع ي  ت تهللابينه في نظو  التع يح لدينو ت لييية 

 .تمثيح المحو ف ت تع ي  األتام 

يتحدث الييح السوبع عع  عىن تنييىذ النظىو  ت ىمثلىة تيضىيحية لىه ت صىي  تبىين سىي  

 .عمله

بثمس الحووىة إلىى هىذا النىيع مىن المعىو يع التىي ت في الختو  ننيي إن للية المعليموتية 

تنث  عن لينهو تعليمية منتي ة على التننيىو  التىي تعلمهىو ت هىي ال تىزتي بىزتاي التننيىو  التىي 

ت هللايهىىو ت لنىىد بىىذلنو عيىىو   وهىىدنو فىىي ىن تىىىين الد اسىىة متىوملىىة بحيىىث تعبىىد الهللا يىىق للىىزم ء 

 ..ع بي متىومح من لح النيالي ال اغبين في تهللايي  المع تع تصيال لنظو  تع يح

 

...  تلي التيفيق   



  لمحة عامةلمحة عامة  --66

  ما هو نظام التشغيلما هو نظام التشغيل  --66--66

ت لىىن يبنىى مىن , يمتلك معظم مستخدمي الحوس  بعض الخب ة في ىلد ىنظمة التعى يح

اليع  اإلووبة على سؤاي مو هي نظو  التع يح بدعىة؟ تلىىن يمىىن النىيي لجىيا  ىتلىي ىن نظىو  

ت يىيف  ىسوسىىو  البىى امج التهللابينيىة لمىىو يىىؤدا دت   حوسىى عتوديىىو  ال دي التعى يح هىىي ب نىىومج يى

ت لعح ىلد األتوه المذهلة في نظم التعى يح هىي  حوس ت عتوديو  ال حوس اليسيط بين مستخد  ال

 .التنيع الياسع في إنجوزهو تلك المهو 

لبىى امج العتوديىىو ، نظىو  التعىى يح، ا: ي عميمىىو إلىى ى بعىىة مىينىو حوسىبينسىم النظىىو  ال

التهللابينية، المستخدمين ليث تيف  العتوديو  مثىح تلىدة المعولجىة ت الىذال ة ت تجهيىزا  الىديح ت 

الخ ج المىيا د األسوسىية للحوسى  ت تحىدد البى امج التهللابينيىة مثىح معولجىو  النيىيص ت بى امج 

لمسىوتح ت متييحو  االنت نت األسولي  التىي تسىتخد  بهىو هىذ  المىيا د لحىح ا ةالجداي االلىت تني

ية للمستخدمين يتيلى نظو  التع يح مهمة م اعبة ت تنسىيق اسىتخدا  العتوديىو  بىين مختلىف حوسبال

 :الب امج التهللابينية لمختلف المستخدمين لمو في العىح التولي

إذا يمىن تعبيه نظو  التع يح بولحىيمة الذا يني  بوليظىوتف األسوسىية ت يىيف  ببسىوطة 

النيىو  بعمىح مييىد ت لىىي نتعى ف علىى نظىم التعى يح ىلثى  ال بىد مىن  بيئة يمىن ل ي   من البى امج

 .لمحة تو يخية س يعة لتهللاي هو

  التشغيلالتشغيللمحة تاريخية عن أنظمة لمحة تاريخية عن أنظمة   --22--66

شىىهد  ىنظمىىة التعىى يح تهللاىىي ا لبيىى ا منىىذ ظهي هىىو لتىىى ا ن ت سىىنلني الضىىيء فىىي 

ىنظمىىة التعىى يح المنىىوطع التوليىىة علىىى ىهىىم الم الىىح التىىي مىى   بهىىو ىنظمىىة التعىى يح ت لمىىو لونىىت 

تو يخيو تثينة اليلة بوألوهزة التي تعمح عليهو فإننو سنهللالع على األويوي المتعوعبىة مىن الحياسى  

 .لن   ليف لونت ىنظمة تع يلهو تبدت

  لصمامات المفرغة و لوحات التوصيللصمامات المفرغة و لوحات التوصيلاا  61006100--61406140الجيل األول الجيل األول   --66--22--66

تخد  بىىىدى  الحياسىىى  بىىىولظهي  فىىىي ىتاسىىىط األ بعينىىىو  ت لونىىىت بداتيىىىة وىىىدا ت تسىىى

اليمومو  ت لونت تتثلف من خالف اليمومو  التي تمأل عدة غ ف ت لم يىن خنذاك ل و  ب مجىة 

 .ت لم يىن هنوك ىنظمة تع يح ىيضو( لتى ل ة التجميع )

  الدفعيةالدفعيةالترانزستور و األنظمة الترانزستور و األنظمة   61106110--61006100الجيل الثاني الجيل الثاني   --22--22--66

ت يىى   اليىىي ة وىىذ يو مىىع ظهىىي  الت انزسىىتي ا  ليىىث ىصىىبحت الحياسىى  ىصىى   

لجمىىو بىثيىى  ت ىلثىى  ميثيعيىىة ت ىعىىح ىعهللاىىوالك ت ىصىىبح هنىىوك تمييىىز بىىين الميىىممين ت المنيىىذين ت 

المعىى لين ت المبىى مجين ت عمىىوي اليىىيونة ت بسىىب  غىى ء التجهيىىزا  خنىىذاك فنىىد ظهىى   فىىى ة 

الب مجة الدفعية ليث يتم تجميع مجميعة من األعموي ثم تحييلهو إلى ىش طة م نوطيسية بياسهللاة 

 .ص ثم ننلهو إلى الحوس  ال تيسي ليتم معولجتهو دفعة تالدةلوس   يي
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  المتعددةالمتعددةالدارات المتكاملة و البرمجة الدارات المتكاملة و البرمجة   61056105--61106110الجيل الثالث الجيل الثالث   --22--22--66

لونىىىىت العىىىى لو  فىىىىي نهويىىىىة السىىىىتينو  تنىىىىتج نىىىىيعين مىىىىن ىوهىىىىزة الحوسىىىى   

تهىىية ت الحياسىى  التجو يىىة اليىى ي ة نسىىبيو ت لىىون اسىىتخدا  ت ب مجىىة  System/013الحياسىى 

ين مختليين من األوهزة مهمة صعبة، يوصة ىن معظم الع لو  لونت تبدى بحوس  ص ي  ثم نيع

ل  لهذ  المعىلة من ي ي تهللايي  ويح وديد مىن الحياسى   IBMعدمت .تتيسع إلى لوس  لبي 

تهىىي عبىىو ة عىىن سلسىىلة مىىن الحياسىى  المتيافنىىة مىىع بعضىىهو مىىن النوليىىة  System/360يسىىمى 

م من الىبي ة النيية إلى الي ي ة التجو يىة ت بمىو ىن وميىع هىذ  األوهىزة الب مجية ت تتد ج بولحج

لهو نيس مجميعة التعليمو  فإن الب امج المىتيبىة أللىدهو يمىىن ىن تعمىح عليهىو للهىو نظ يىو لمىو 

ت بعىىد سىىنيا  عىىدمت .ىنهىىو ميىىممة لمعولجىىة العمليىىو  العلميىىة بوإلضىىوفة إلىىى العمليىىو  التجو يىىة

IBM  360مع سلسلة متيافنة. 

الجهوز األتي المعى تف الىذا اسىتخد  الىدا ا  المتىوملىة ت لىون هىذا تهللاىي ا  013لون 

لبي ا عن الجيح الثوني الذا استخدمت لياسبه الت انزستي ا  المنيى دة ت موزالىت هىذ  األوهىزة 

 :مستخدمة لتى ا ن لىن بنسخ ىلدث ت فيمو يلي بعض مميزا  هذا الجيح

الجيىىح السىىوبق لىىون المعىىولج يبنىىى يىىوم  عنىىد النيىىو  بعمليىىة  الب مجىة المتعىىددة ليىىث فىىي

 .ي ج لتى ينهي هذ  العملية ت تم لح هذا األم  في الب مجة المتعددة / ديح

األ تىىوي ىا عمليىىة ت تيىىح عمليىىو  الهللا فيىىو  ت تضىىعهو فىىي ى تىىوي ت هىىي مىىو يىىدعى   

Spooling. 

س منهىو مىن المسىتخدمين بىنيس المعو لة الزمنية ىا تنسيم الزمن لخدمة مجميعة ال بث

 .اليعت ت بعىح تيوعلي

  الوقت الحاضر الحواسب الشخصية الوقت الحاضر الحواسب الشخصية   --61056105الجيل الرابع الجيل الرابع   --44--22--66

ت ىصبحت  LSIبدى عي  الحياس  العخيية مع ظهي  الدا ا  ذا  التىومح الياسع 

وهوزهىىو  IBMصىىممت . بعىىد ذلىىك الحياسىى  العخيىىية  يييىىة ت بمنىىدا  ىا شىىخص شىى اءهو

 MSاتح الثمونينو  ت ط لته في األسىيا  م فنىو مىع نظىو  التعى يح في ىت IBM PCالعخيي 

DOS  تميسىى  ل ىىةBASIC  مىىن شىى لةMicroUNIX.  لنوشىىئة ت عىىد لىىون ىلىىد ىهىىم النىى ا ا

الحىيمة ي بيح غيىتس ىنىه عى   تيزيىع نظىو  تعى يله مىع األوهىزة مىن يى ي االتيىو  مىع شى لو  

 Digitalتيعلىىىه منوفسىىته شىى لة ت غي هىىو علىىىى عىىىس مىىو لونىىت  IBMتيىىنيع العىىداد مثىىح 

Research  التي لونت تسىي  نظىو  التعى يحCP/M ىصىبح بعىد ذلىك .مبوشى ة للمسىتخد  النهىوتي

ت عىد ىضىييت لىه الىثيى  مىن المميىزا  فىي اإلصىدا ا  نظىو  التعى يح األشىه   MS DOSنظو  

 .UNIXال لنة ت لونت للهو مستيلوة من نظو  

التعىى يح تعتمىىد علىىى لتوبىىة األتامىى  علىىى ليلىىة لتىىى هىىذا اليعىىت لونىىت وميىىع ىنظمىىة 

التىىي  GUIالميىىوتيح ت لىىىن األمىىي  ت يىى   مىىع ظهىىي  مىىو يسىىمى بياوهىىة المسىىتخد  ال سىىيمية 

لىم  Xeroxالمتهللاىي ة ت لىىن  Xerox parcعلىى ىوهىزة  Xeroxصممت في البدايىة فىي شى لة 

الىذا لىم يىنجح بسىب   Lisaفىى ة نظىو   Appleتهتم لثي ا بهذ  التننية التي استيلت منهو ش لة 

الذا تميز بسهيلة استخدامه فىنجح نجولىو  Macintoshغ ء سع   ت لىنهو اتبعته مبوش ة بنظو  

بهذا النظىو  ت بىدى  بتهللاىيي  نظىو  تنىدتز الىذا لىم يىىن نظىو  تعى يح  Microsoftتثث   . بوه ا
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 1115عىو  ت اسىتم  ذلىك لتىى MS DOSلنيني بح لون عبو ة عىن طبنىة  سىيمية فىي  نظىو  

فىي  DOSت الىذا اسىتخد  نظىو   Windows 95ليث ىطلنت عندتذ نظو  تندتز مستن  ىسىمته 

 .دايله من ىوح اإلع ع ت ب امج التع يح النديمة ت هىذا بدى  سلسلة اإلصدا ا  من تندتز

الىذا  Unixنذل  من المنوفسين ا ي ين فىي عىولم الحياسى  العخيىية نظىو  التعى يح 

  على ىوهىزة محهللاىو  العمىح ت الحياسى  النييىة مثىح مخىدمو  العىبىو  ت علىى العى نجولو الب

طىي   تاوهىة  سىيمية  MITلىون نظىو  ىتامى  سىهللا ا منىذ البدايىة فىإن  UNIXال غم من ىن 

 .UNIXمن ىوح ىنظمة  X Windowsيوصة سمتهو 

ظمىة سنىتيي بهذا الند  من الس د التو يخي ت دعينو نتحدث علي  عن ىنياع ت ىشىوي ىن

 .التع يح

  التشغيلالتشغيلأنواع أنظمة أنواع أنظمة   --22--66

بعد لح هذا التهللاي  الذا م   به ىنظمة التع يح، ىصبح لدينو مجوي تاسع مىن األنظمىة 

 .المتنيعة بعضهو مع تف ت البعض ا ي  يستخد  في مجوال  ضينة ت سنتىلم عن سبعة ىنياع

  MMaaiinnffrraammeeأنظمة تشغيل األجهزة الكبيرة أنظمة تشغيل األجهزة الكبيرة   --66--22--66

الم تبىة األتلىى مىن ليىث الحجىم ت تتميىز عىن الحياسى  تحتح ىنظمىة التعى يح الىبيى ة 

عى ص  1333العخيية بسعة منوفذ الديح ت الخ ج فمن الهللابيعي ىن يحتىيا وهىوز منهىو لىيالي 

 ةاسىى  لملنمىىو  تيىى  متهللاىىي ة ت ملنمىىو  مياعىىع التجىىو ة االلىت تنيىى.013/صىىل  ت تسىىتخد   

بتعى يح عىدة مهىو  فىي تعىت تالىد ت تهتم ىنظمة تعى يح هىذ  األوهىزة بولد وىة األتلىى .المتهللاي ة

 OS/390تحتيا على لمية هوتلة من معولجو  الىديح ت الخى ج مىن األمثلىة علىى هىذ  األنظمىة 

 .OS /360المعتق من 

  المخدماتالمخدماتأنظمة تشغيل أنظمة تشغيل   --22--22--66

تعمح هذ  األنظمة على المخدمو  التي تىين إمو ىوهزة شخيية لبي ة ودا ىت محهللاو  

ذ  األنظمة عدة مسىتخدمين بيعىت تالىد علىى شىبىة ت يسىمح عمح ىت لتى ىوهزة لبي ة ت تخد  ه

ت  UNIXللمسىىتخدمين بمعىىو لة المىىيا د العتوديىىة ت الب مجيىىة ت مىىن األمثلىىة علىىى هىىذ  األنظمىىة 

Windows 2000   ت ظه  مؤي ا على السولة نظوLINUX. 

  لمتعددةلمتعددةأنظمة تشغيل المعالجات اأنظمة تشغيل المعالجات ا  --22--22--66

لتومين طوعة معولجىة لبيى ة ت تىدعى  تعني المعولجو  المتعددة تصح عدة معولجو  معو 

هىذ  األنظمىة بوألنظمىىة المتيازيىة ىت المعولجىو  المتي عىىة ت تحتىوج ألنظمىة تعىى يح يوصىة بهىىو ت 

 .عودة مو تىين هي ىنظمة مخدمو  ت مع بعض التعدي  

  الشخصيةالشخصيةأنظمة تشغيل الحواسب أنظمة تشغيل الحواسب   --44--22--66
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مثلىة العىهي ة تنحي  مهمة هىذ  األنظمىة بتنىديم تاوهىة ويىدة لمسىتخد  تالىد ت مىن األ

Windows  تLinux  ت فىىي الياعىىع ييوىىد العديىىد مىىن ىنظمىىة التعىى يح األيىى   ت لىىىن ليسىىت

 .معهي ة بسب  النولية التجو ية

  الحقيقيالحقيقيأنظمة تشغيل الزمن أنظمة تشغيل الزمن   --00--22--66

تعتمد هذ  األنظمة على الزمن بعىح  تيسي مثح ىنظمة الىتحىم بولعمليىو  اليىنوعية ت 

  الت امهىىىو ت نظىىىم الىىىزمن الحنينىىىي نيعىىىىون           تحتىىىيا هىىىذ  األنظمىىىة علىىىى ننىىىوط ل وىىىة يجىىى

Hard  تSoft  ت من األمثلة على هذ  األنظمةvxworks  تQNX. 

  المضمنةالمضمنةأنظمة التشغيل أنظمة التشغيل   --11--22--66

ننتنح ا ن الحياس  المحميلة بوليد ت األنظمة المضمنة ت تتسم غولبو هذ  األنظمة بنيس 

حجم ت متهللالبو  الذال ة ت النية الحسوبية ت من مزايو ىنظمة الزمن الحنيني لىن لهو عييد بولنسبة لل

 .Windows CEت  Palm Osاألمثلة عليهو 

  ::أنظمة تشغيل البطاقات الذكيةأنظمة تشغيل البطاقات الذكية  --11--22--66

تعمح هذ  األنظمة على البهللاوعو  الذلية ة تحيا علىى معىولج ت لهىو عيىيد عوسىية بولنسىبة 

ت هذا يعني ىن الىذال ة  للنية الحسوبية ت لجم الذال ة ت بعض هذ  البهللاوعو  يعتمد على ل ة الجوفو

ROM  تحتيا على ميس   لة ووفو الظوه يةJVM. 

  التشغيلالتشغيلبنية أنظمة بنية أنظمة   --44--66

  األحاديةاألحاديةاألنظمة األنظمة   --66--44--66

يمىىىن تصىىف هىىذا األسىىلي  الىىذا يعتبىى  األلثىى  شىىييعو لتىىى ا ن بثنىىه فيضىىى لبيىى ة   

"Big Mess" ت تعتمد هذ  البنية على عد  تويد بنية ت يىت  نظو  التع يح على شىح مجميعة 

من اإلو اءا  يسىتهللايع لىح منهىو اسىتدعوء ىا إوى اء خيى  عنىدمو يحتىوج إليىه ت إلنعىوء الب نىومج 

التنييىىذا اليعلىىي لنظىىو  التعىى يح عنىىد إتبىىوع هىىذا األسىىلي  يجىى  ىتال ت ومىىة وميىىع اإلوىى اءا  ىت 

 المليو  التي تحتيا هذ  اإلو اءا  ىت المليو  التي تحتيا هذ  اإلو اءا  ت من ثىم  بهللاهىو معىو

ضىىمن ملىىف هىىدف تالىىد بوسىىتخدا   ابىىط النظىىو  ت يىىىين إييىىوء المعليمىىو  مينىىيدا تمومىىو ليىىث 

 :يستهللايع لح إو اء  ؤية وميع اإلو اءا  األي   ينت ا هذا التنظيم بنية بسيهللاة لنظو  التع يح

 .ب نومج  تيسي ينيذ إو اء الخدمة المهللاليبة

 .و مجميعة من إو اءا  الخدمة التي تنيذ إستدعوءا  النظ

 .مجميعة من اإلو اءا  المسوعدة التي تسوعد إو اءا  الخدمة

  األنظمة الطبقيةاألنظمة الطبقية  --22--44--66

يتم تنظيم نظو  التع يح على شىح ه مية من الهللابنو  ليث تنبع لح طبنىة فىي  الهللابنىة 

إن الميزة ال تيسية لألنظمة الهللابنية هي اإلوتزاتيىة إذ يجى ا ايتيىو  الهللابنىو  بحيىث .التي بثسيلهو
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اليظىىوتف ت الخىىدمو  التىىي تتيحهىىو الهللابنىو  التىىي هىىي ىدنىىى منهىىو مسىىتي  فنىىط  تسىتخد  لىىح طبنىىة

تهىذا يمىن إنجوز لىح مسىتي  علىى لىدا ليىث يىتم إنجىوز تظىوتف العتوديىو  األسوسىية مىث  فىي 

 .المستي  األتي ت من ثم يمىن البنوء على صحة عمله ىثنوء إنجوز المستي  الثوني ت هىذا

فىىي انىىه يجىى  تع يىىف الهللابنىىو  بعنويىىة تيجىى  ىن تىىىين إن معىىولح هىىذ  األنظمىىة تىمىىن 

المتهللالبىىو  تاضىىحة ت ىليونىىو تىىىين هىىذ  األنظمىىة ىعىىح فعوليىىة مىىن األنىىياع األيىى   فحىىين ينىىي  

ي ج فإنه ينيىذ اسىتدعوء نظىو  يسىتدعي طبنىة إدا ة الىذال ة التىي بىدت هو  \المستخد  بعملية ديح 

لعتوديو  ت تضيف لح طبنىة تحمىي  إضىوفيو علىى تستدعي طبنة تلدة المعولجة ت منهو إلى طبنة ا

 االستدعوء ت بولمحيلة يست    تعتو ىطيي

  الظاهريةالظاهريةاآلالت اآلالت   --22--44--66

لمو ذل نو سىوبنو يتىثلف النظىو  عىودة مىن طبنىو  ت العتوديىو  هىي المسىتي  األدنىى فىي 

وميىىع الىىنظم ت النىىياة هىىي التىىي تعمىىح فىىي المسىىتي  التىىولي، تسىىتخد  تعليمىىو  العتوديىىو  إلنعىىوء 

عىود ة . IBMمجميعة إستدعوءا  النظو  لي تستخدمهو الهللابنو  الخو ويىة فبى امج النظىو  عندتىذ

علىىىى اسىىىتخدا  إسىىىتدعوءا  النظىىىو  ىت التعليمىىىو  العتوديىىىة ت هىىىذ  البىىى امج عىىىودة ال تيىىى   بىىىين 

ووء  األنظمة الظوه ية بحيث تؤمن تويد خلة افت اضية للمستخد  يسىتهللايع ي لهىو تنييىذ .االثنين

جه ت هىذا يعهللاى المستخدمين خال  افت اضية يوصة بهم ت من ثم يستهللايعين تنييذ ىا نظو  ب ام

 .IBMمن  VMتع يح ىت لزمة ب مجية متولة في ا لة األسوسية ت لمثوي نذل  نظو  

  IINNTTEELLأنماط عمل معالجات أنماط عمل معالجات   --00--66

  05010501معالجات معالجات   --66--00--66

يعمىىح فىىي  ت, يونىىة 11يعمىح المعىىولج فىىي الىىنمط الحنينىىي ت يسىىمح بعنينىىة ذالىى ة بحجىىم 

يونىة  11ت تحتىيا مسىج   المعىولج التىي هىي بحجىم . عنينة الذال ة علىى ىسىوس تننيىة التنهللايىع

ىيضو على عنوتين المنوطع الذال ية المبوش ة ت اإلزالو  ضمن هذ  المنوطع ىا ينىي  بوليصىيي 

هذا له بعىض ت هذا مو يحننه نظو  العمح في النمط الحنيني إال ىن نمط العمح . إلى الذال ة مبوش ة

 .السلبيو  ت ال يؤمن لنو إمىونية الحموية للنهللاع الذال ية لمو ىنه ال يدعم تننيو  تعدد المهو 

  0520105201معالجات معالجات   --22--00--66

ت  1311تعمح هذ  المعولجىو  ىيضىو فىي الىنمط الحنينىي ت بىنيس ط ينىة عمىح المعىولج 

تىتي مىو  1311  تلمو ىنهو تعمح في نمط وديد لم يىن ميويد في معولجو، لىن بعىح ىس ع منه

لىىي يعمىح علىى  13011ت تم تحسينه نمط العمح هذا في اإلصدا   13211تم إيجود  في المعولج 

ت يتم العنينة في نمط العنينىة هىذا علىى ىسىوس وىداتي . يط عنينة 02عنينة ذال ة بحجم عنينة 

المعتمىدة فنىط ألنهىو هىي  13011على المعولجو  علىى نظومنو ت سننتي  في ،تخهللاط بنية الذال ة

 .في نظو  التع يح الميمم ىت لننح بعىح ىد  ىن بنية هذ  المعولجو  هي البنية النيوسية المعتمدة

  8800338866المسجالت في المسجالت في   --22--00--66
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ت ذلىىك ألن هىىذا النىىيع مىىن  13011لمىىو ذل نىىو سىىن لز فىىي د اسىىتنو هىىذ  علىىى المعىىولج 

ىتى بعدهو من معولجىو   المعولجو  يعتب  معيو ا للمعولجو  التي تعمح في النمط المحمي ت لح مو

نيعىون مىن المسىج    نحلىديووء متيافنو ت مبنيو على ىسىوس هىذ  المعولجىو  ت  Intelمن ش لة 

 :13011في المعولج 

 مسجالت يمكن للمبرمج الوصول إليها و التعامل معها قراءة أو كتابة: 

 ى بع مسج   ىغ اض عومة 

   مسجح ىع 

 ست مسج   منهللاعية 

 مسجلي فه سة 

 ىديسمسجح ت 

 مسجح عوعدا ت مسجح التعليمة 

 مسج   الجداتي 

 GDTR مسجح ودتي الميصيو  العومة. 

 LDTR مسجح ودتي الميصيو  المحلية. 

 IDTR  مسجح ودتي الميصيو  المنوطعو. 

 TR مسجح تخزين المهمة. 

 CR0 – CR3 مسج   التحىم, 

 DR0 – DR7 مسج   نمط التننيح. 

  من مسج   في األعلى هنولىك بعىض األنىياع مىن العىح التولي يبين معظم مو تم ذل 

 .المسج   يوصة في النمط المحمي ت ال فوتدة لهو إال بهذا النمط ت سنثتي على ذل هو في لينه
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 6 الشكل

ال يمىن اليصيي إليهو من عبىح المبى مج ت تسىتخد  مىن عبىح المعىولج ت مسج   مخيية 

 .تينوذلك ألغ اض العنينة الذال ية ت التخزين المؤعت لبعض العن

  مسج   تخزين تاصية منهللاع العي ة الحولي     Code 

Segment Descriptor Cach Reg. 

 وليو  الحي مسج   تخزين تاصية منهللاع المعط:    

 Data Segment Descriptor Cach Reg. 

 مسج   تخزين تاصية منهللاع التىديس الحولي:    

 Stack Segment Descriptor Cach Reg. 

  مسج   تخزين عنيان ودتي تصيو  المنوطع العومة الـGDT الحولي. 

  مسجح تخزين عنيان ودتي تاصيو  المنوطعو  الـIDT الحولي. 

 دتي الياصيو  المحلية مسجح تخزين عنيان وLDT الحولي. 

  سجح تخزين ودتي تاصيو  الحولةTSS. 



  الحاسبالحاسب  إقالعإقالع  --22

  
ع ع الحوس  الخهللاية األتلى في بنوء نظو  تع يح ليىث هىي الم للىة التىي تىثتي إيعتب  

عندمو يني  وهوز الحوسى  بىوإلع ع .لهبعد تع يح الجهوز إلى تحميح نظو  التع يح ت تسليم النيودة 

بن اءة الن ص ت تحميىح النهللاىوع األتي  BIOSص م ن تني  تلدة الديح ت الخ ج للنظو  من ع 

دعى النهللاىىىىىىىىوع األتي بسىىىىىىىىجح إعىىىىىىىى ع يىىىىىىىى .0000:7C00إلىىىىىىىىى الىىىىىىىىذال ة عنىىىىىىىىد العنىىىىىىىىيان 

ت   0x7C00إلىى العنىيان  بىولنيزBIOS تنىي  البيىيس  .DOS Boot Record (DBR) دتس

هىذ  التعليمىو  عبىو ة عىن ب نىومج تحميىح اإلعى ع تني  بتنييذ التعليمو  الميويدة هنىوك ت تىىين 

boot loader  ت الذا سيني  بتحميح نظىو  التعى يحOS  إلىى الىذال ة ت تبىدى عندتىذ عمليىة إعى ع

 .التع يحنظو  

تم البحث في هذا المجوي بوالعتمود على الىت  ت المنوال  التخييية في لتوبىة بى امج 

تعى يح نظىو  ىن بنوء ت تبين  الميويدة لىتوبة ب نومج إع ع اإلع ع ت الي تعو  بينهو ت االلتموال

يتهللال  ب نومجين  تيسين ت همو نياة نظو  التع يح ىا نظو  التعى يح بحىد ذاتىه ت ب نىومج اإلعى ع 

انهللالننو في العمح في وعىح .تع يلهالذا يني  بإع ع الحوس  ت تحميح نظو  التع يح إلى الذال ة ت 

ع من ع ص م ن ت بولتولي تع يح نظومي الخوص بي ت الذا لىون بدايىة الحوس  عود  على اإلع 

بنىوء نظىو  تعى يح بسىيط ينىي   شى عنو فىيعبو ة عن للنة ال نهوتية ال تني  بعيء مييد ت بعد ذلك 

ثىم . النظو  على ع ص مى ن تاإلعى ع منىه تضع هذابهللابوعة ل ف تالد على العوشة ت بعد ذلك 

العوشة، ثىم  على HELLO WORLDلك بحيث يني  بهللابوعة وملة عمنو بتهللايي  نظو  التع يح ذ

ىلث  تيوع  بحيىث ينىي  نظىو  التعى يح بنى اءة ىلى ف مىن ليلىة الميىوتيح ت  ذلك بجعلهفى نو بعد 

الخهللاية األيي ة لونت في لتوبة ب نىومج إعى ع للحوسى  مسىتنح ت ينىي  ذلىك .العوشةطبوعتهو على 

بى امج اإلعى ع الجىوهزة ت  البحىث فىيت بعىد ذلىك تىم  ,الىذال ةالب نومج بتحميح نظو  التع يح إلىى 

المسىىتخدمة فىىي نظىىم التعىى يح المختليىىة فىىي تعتنىىو الحوضىى  تلتنييىىذ ذلىىك تىىم اسىىتخدا  ل ىىة الب مجىىة 

في البداية ت من ثم نسىخ  سمبليلىتوبة الب امج ت عد استعنت بثداة المننح لىتوبة ب امج األ سمبلياأل

عمىت بوسىتخدا   سىمبليعلى ط ينة س يعة لىتوبة بى امج األ ت للحييي, الب نومج للن ص اليل 

    .Netwide Assembler” (NASM)“ سمبليب نومج األ

بويىت ضىمن النهللاىوع األتي مىن النى ص اليىل   512بداية لىون العمىح ينتيى  علىى اي

ت لىىن لمىو نعلىم انىه مىن  ,النى صبحيث ىصبح ب نومج اإلعى ع ميوىيد ضىمن النهللاىوع األتي مىن 

ب نىىومج إعىى ع ينىىي   الحىىح بىتوبىىةبويىىت فنىىط فىىىون  512المسىىتحيح ىن ينتيىى  نظىىو  تعىى يلنو علىىى 

ببسىىوطة بتحميىىح ملىىف تنييىىذا مىىن النىى ص ت يبىىدى بتنييىىذ  ت يىىدعى هىىذا الب نىىومج بمحمىىح اإلعىى ع 

Boot Loader,  ت يىين الملف الذا سنحمله من الن ص بولحجم الذا ن يد  ت لن ينتي  لجمه

ييتى ض  loaderالمحمىح هىذا  ,loaderاإلعى ع تبعد ذلىك عمنىو بىتوبىة ب نىومج  .تالدعلى عهللاوع 

ت لىذلك مىن اوىح  .المى نهي النظو  الذا تتم بىه تهيئىة النى ص  ت FAT12استخدا  نظو  المليو  

 .خي  loader محمح استخدا  عليهخي   ونظوم
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ة نظىو  تعى يلنو التىي الذا يتنوس  مع نيا GRUBفي النهوية تم استخدا  محمح اإلع ع 

بولتىىولي ال يمىىىن تحميلهىىو  ت ELFعمنىىو بتهللايي هىىو ليىىث يعىىيد السىىب  إلىىى لىىين النىىياة مىىن النىىيع 

بولمحم   السوبنة ت ىمو لتوبة محمح يوص وديد يوص بهذ  النياة فهي يعتب  ض بو من الجنين، 

ت ميتىىيا  مجىوني هىىي عبىو ة عىىن ب نىومج لىى  ت GRUBت يوصىة إذا علمنىو ىن محمىىح اإلعى ع 

 .الميد    بح ية تحت  يية الب امج الح ة ت الميتيلة ييالميد  ت يمىن تهللا

  TThhee  BBoooott  SSeeccttoorrقطاع اإلقالع قطاع اإلقالع   --66--22

سىنتع ف علىى محتييىو  عهللاىوع اإلعى ع ت بعىد ذلىك سىنتعلم ليىف نىتىى   نسىمفىي هىذ  ال

الىديح عندمو يني  وهوز الحوس  بوإلع ع من ع ص م ن تنىي  تلىدة .بنوب نومج اإلع ع الخوص 

بنىىى اءة النىىى ص ت تحميىىىح النهللاىىىوع األتي إلىىىى الىىىذال ة عنىىىد العنىىىيان  BIOSت الخىىى ج للنظىىىو  

0000:7C00.  يدعى النهللاىوع األتي بسىجح إعى ع دتسDOS Boot Record (DBR).   تنىي

ت تني  بتنييىذ التعليمىو  الميوىيدة هنىوك ت تىىين    0x7C00إلى العنيان  بولنيز BIOSالبييس 

ت الىىذا سىىيني  بتحميىىح نظىىو   boot loaderبىىو ة عىىن ب نىىومج تحميىىح اإلعىى ع هىىذ  التعليمىىو  ع

 .التع يحإلى الذال ة ت تبدى عندتذ عملية إع ع نظو   OSالتع يح 

ت سيسىىوعدنو فىىي ذلىىك ىداة المىىننح  ,اإلعىى عبدايىىة سىىنني  بإلنىىوء نظىى ة إلىىى دايىىح سىىجح 

DEBUG فىىي لولتنىىو سىىنني  بعىى ض  الىىذا يسىىتخد  لعىى ض محتييىىو  الىىذال ة ت األعىى اص ت ت

 .م نمحتييو  سجح اإلع ع لن ص 

  ::DDeebbuuggggeerrالمنقح المنقح   --66--66--22

ايتيىو   ت Startابىدىمىن عوتمىة  ىت DOSدتسيمىن تعى يح المىننح مىن محى   األتامى  

 .DEBUGلتوبة ثم  RUNتع يح

  عرض محتويات الذاكرةعرض محتويات الذاكرة  --22--66--22

  .RAMوزء من محتييو  الذال ة  بع ض dيني  األم  

-d 
136E:0100  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 

136E:0110  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 34 00 5D 13............4.]. 
136E:0120  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
136E:0130  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 

136E:0140  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
136E:0150  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
136E:0160  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 

136E:0170  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
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  الحصول على المساعدةالحصول على المساعدة  --22--66--22

 .?من ىوح الحييي على المسوعدة ت الع ا ألم  مو يمىنك لتوبة 

عليك االنتبو  ت الحذ  عند التعومح مىع المىننح ليىث ىنىه يمىىن ىن ينىي  بىتوبىة معهللايىو  

فىه ىت ىن يىؤدا لضىيوع معليمىو  ت لىذفهو وديدة في  ىي   ميويدة فىي النى ص اليىل  ت إت 

 .اليل من الن ص 

  ععتحميل سجل اإلقالتحميل سجل اإلقال  --44--66--22

ثىىىم ضىىىعه فىىىي محىىى ك األعىىى اص formatبتهيئتىىىه ت عىىىم  floppyمىىى ن يىىىذ عىىى ص 

 :لن صك الم ن ىديح األم  التولي Boot Recordلتحميح سجح اإلع ع .الم نة

-l 0 0 0 1 

النى ص إلىى وىىزء مىن الىىذال ة  بتحميىح النهللاوعىو  مىىن( L الحىى ف) lهىذا األمىى   نىي ي

RAM ىمو األ عو  األ بعة التولية فتعب  عن بداية العنيان الذا ستني  بتحميله إلى الذال ة ليث: 

 .floppyتعي  للن ص الم ن اليليبي  3 عم الن ص اليل  ليث  :ال عم األتي

نهللاىوع ذت الى عم  عم النهللاوع من الن ص ليث في لولتنو ن يىد النهللاىوع األتي ىا ال :ال عم الثوني

3. 

 .العنيان الذا سنبدى منه التحميح :ال عم الثولث

 .عدد النهللاوعو  التي ن يد تحميلهو:ال عم ال ابع

-? 
assemble     A [address] 

compare      C range address 

dump         D [range] 

enter        E address [list] 

fill         F range list 

go           G [=address] [addresses] 

hex          H value1 value2 

input        I port 

load         L [address] [drive] [firstsector] [number] 

move       M range address 

name       N [pathname] [arglist] 

output     O port byte 

proceed   P [=address] [number] 

quit         Q 

register    R [register] 

search     S range list 

trace      T [=address] [value] 

unassemble   U [range] 

write        W [address] [drive] [firstsector] [number] 

allocate expanded memory        XA [#pages] 

deallocate expanded memory      XD [handle] 

map expanded memory pages       XM [Lpage] [Ppage] [handle] 

display expanded memory status  XS 

- 
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ت ييبح األم  السوبق يني  بتحميح النهللاوع األتي مىن النى ص المى ن إلىى الىذال ة بىدءا 

 .تالدت بعدد عهللاوع  3من العنيان 

 :يتم ذلك بوألم  التولي ,محتييوتهيد ع ض ا ن عمنو بتحميح النهللاوع إلى الذال ة ت ن 

-d 0 

مىن سىجح    (0x80 in hex)بويىت  121سيظه  لديك العىح التولي ليىث يىتم عى ض 

 :الم ن لولتوليإع ع الن ص 

لنظىىى ة ىتليىىىة لىىىن يخب نىىىو هىىىذا العىىىىح ىا معليمىىىو  ت لىىىىن يمىىىىن ىن ىعىىى ف بعىىىض 

بىدتن   MS-DOS 5.0ت ىن نىيع النى ص هىي  FAT12المعليمىو  مثىح ىن نظىو  المليىو  هىي 

 .اسم

ىمىىو األ عىىو  السىىت  RAMاأل عىىو  ضىىمن العمىىيد اليسىىو ا تظهىى  عنىىوتين الىىذال ة إن 

من محتىي  الىذال ة ليىث ىن محتىي  الىىذال ة ععى ية فىي المنتيىف فهىي البويتىو  الميوىيدة ضى

العميد الميويد في ىعيى اليمين يظه  ىل ف األسىىي المنوبلىة .بولهللابعيع ض لنيم ست عع ية 

للنيم الست عع  ت في لوي عد  تويد ل ف م تىي منوبىح للى عم السىت ععى ا فونىه يىتم عى ض 

 .....اللظ تويد عدة ننوط).( ال مز الننهللاة 

التىىي ت اهىىو فىىي هىىذا الجىىزء مىىن سىىجح اإلعىى ع هىىي ىوىىزاء مىىن  ض هىىذ  البويتىىو .الىىخ

بعض هذ  البويتو  تني  بتخزين المعليمو  ليي  ت( boot loader)التعليمو  في محمح اإلع ع 

 .الخ.. .track عم النهللاوعو  في المسو   ,النهللاوعالن ص مثح  عم البويتو  ضمن 

  شفرة محمل اإلقالعشفرة محمل اإلقالع  --00--66--22

 .boot loaderاإلع ع  دعينو نلني نظ ة إلى شي ة محمح

 :لنىت  األم  التولي

-u 0 

0AF6:0000  EB3C 90 4D 53 44 4F 53-35 2E 30 00 02 01 01 00   
<.MSDOS5.0..... 

0AF6:0010  02 E0 00 40 0B F0 09 00-12 00 02 00 00 00 00 00...@............ 
0AF6:0020  00 00 00 00 00 00 29 F6-63 30 8.8 4E 4F 20 4E 41......).c0.NO 
NA 

0AF6:0030  4D 45 20 20 20 20 46 41-54 31 32 20 20 20 33 C9   ME    FAT12   
3. 
0AF6:0040  8E D1 BC F0 7B 8E D9 B8-00 20 8E C0 FC BD 00 7C....{.........| 

0AF6:0050  38 4E 24 7D 24 8B C1 99-E8 3C 01 72 1C 83 EB 3A   
8N$}$....<.r...: 
0AF6:0060  66 A1 1C 7C 26 66 3B 07-26 8A 57 FC 75 06 80 CA   

f..|&f;.&.W.u... 
0AF6:0070  02 88 56 02 80 C3 10 73-EB 33 C9 8A 46 10 98 F7..V....s.3..F... 
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تظهى  لىك التعليمىو  بل ىة التجميىع  ىا unassembledتنىي  هىذ  التعليمىة بيىك تجميىع 

للبويتو  السوبنة ت بدءا من العنيان المحدد ت في لولتنو هي اليي  ت سنحيح على الخ ج  المنوبلة

 :التولي

يمىو  التوليىة ىمىو التعل .0x3Eبولنيز إلىى العنىيان  JMP     003   تني  التعليمة األتلى

فهىىي معليمىىو  النىى ص التىىي ذل نوهىىو عبىىح عليىىح ت لىىىن هىىذ  التعليمىىو  ال تيافنهىىو تمومىىو ت إنمىىو 

ييسىى  البويتىىو  بولعىىىح  ت ىسىىمبليعىىح مىىو بيسىىعه بتحييىىح البويتىىو  إلىىى تعليمىىو  3x3Eبىىولعنيان 

 boot اإلعىى عإذا إن التعليمىىة األتلىىى تنىىي  بىىولنيز إلىىى العنىىيان الىىذا يبىىدى عنىىد  ب نىىومج .السىىوبق

program  3 بولعنيانتالذا يبدى عودةx3E  األم دعينو نهللالع على هذ  التعليمو  بىتوبة: 

-u 3E 

 ىت DOSبتحميىىىح نظىىىو  التعىىى يح  ينىىىي  MS-DOSسىىىجح هنىىىو يمىنىىىك  ؤيىىىة بدايىىىة 

Windows. هذا الىيد لنظو  التع يحMS-DOS  بولبحث على الن ص اليل  عن المليو   يني

IO.SYS  , MSDOS.SYS تنىي  شىي ة , ليث تحتيا هذ  المليو  علىى شىي ة نظىو  التعى يح

بتحميح هذ  المليىو  إلىى الىذال ة ة البىدء بتنييىذهو ت إمىو إذا لىم يجىد  boot loaderمحمح اإلع ع 

 .محمح اإلع ع هذ  المليو  فإنه يني  بع ض  سولة الخهللاث العوتعة

 :لمو يبن العىح 113هذ  ال سولة تىت  في سجح إع ع الدتس بدءا من العنيان 

0AF6:0000 EB3C          JMP     003E 
0AF6:0002 90             NOP 
0AF6:0003 4D             DEC     BP 
0AF6:0004 53             PUSH    BX 

0AF6:0005 44             INC     SP 
0AF6:0006 4F             DEC     DI 
0AF6:0007 53             PUSH    BX 

0AF6:0008 352E30      XOR     AX,302E 
0AF6:000B 0002         ADD     [BP+SI],AL 
0AF6:000D 0101         ADD     [BX+DI],AX 

0AF6:000F 0002         ADD     [BP+SI],AL 
0AF6:0011 E000          LOOPNZ  0013 
0AF6:0013 40             INC     AX 

0AF6:0014 0BF0          OR      SI,AX 
0AF6:0016 0900          OR      [BX+SI],AX 

0AF6:0018 1200          ADC     AL,[BX+SI] 
0AF6:001A 0200          ADD     AL,[BX+SI] 
0AF6:001C 0000          ADD     [BX+SI],AL 

0AF6:001E 0000          ADD     [BX+SI],AL 

Invalid system disk 
Disk I/O error 
Replace the disk, and then press any key 
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هنىىوك م لظىىة هومىىة وىىدا ت هىىي ىن سىىجح , يظهىى  العىىىح السىىوبق نهويىىة سىىجح اإلعىى ع 

 3بويىىت ت بولتىىولي إذا مىىو تىىم تحميلىىه إلىىى الىىذال ة بىىدءا مىىن العنىىيان  512ع محىىدد بىىولحجم ,تليىىه

لمىىو ىن خيىى  بىىويتين ضىىمن سىىجح اإلعىى ع همىىو    0x1FFالبويىىت األييىى  عىىن العنىىيان سيتيضىىع

0x1FE   , 0x1FF  0ون دتمىو النيمتىينتيحتييىx55  0تxAA  علىى الت تيى  يجى  ىن دتمىو

تضىىع هىىوتين النيمتىىين ضىىمن ىيىى  بىىويتين ت إال سىىيف لىىن تنىىي  البيىىيس بتحميىىح النهللاىىوع ت البىىدء 

 .بتنييذ 

, في الخ صة ننيي إن سجح اإلع ع لدتس يبدى بتعليمة عيىز فىي  المعهللايىو  التىي تليىه 

ت تسىتثنف   0x3Dتتنتهي عنىد العنىيان    0x02لعنيان بويت من المعهللايو  تبدى عند ا 13هذ  اي

ليىث تنتهىي   بىويتين   0x1FDت تىمح عملهو لتىى العنىيان   0x3Eشي ة اإلع ع عند العنيان 

 .0x55  ,0xAAلهمو عيمتين محددتين همو 

  إنشاء قرص إقالعإنشاء قرص إقالع  --22--22

ليف نني  بيىنع ب نىومج إعى ع لنى ص مى ن ت سىننهللالق فىي ذلىك  سنتعلمالنسم في هذا 

إن هىدفنو هىي اسىتبداي شىي ة محمىح اإلعى ع .DOS Boot Recordتعديح سجح اإلعى ع لىدتس ب

ألنىه إذا عمنىو بت ييى  المعهللايىو  إلىى شىيء خيى   ,اإلعى عبدتن ت يي  المعهللايو  األي   في عهللاوع 

لنى ص اليىل  ا Windows تنىدتز ىت DOSغي  متوا فسىيف لىن يعتبى  نظىو  التعى يح دتس 

 .الم نالنظو   سولة يهللاث تييد ىن يج  تهيئة الن ص  يت سيعهللا ,منبيالع صو 

  اإلقالعاإلقالعتعديل سجل تعديل سجل   --66--22--22

ألننىو نحتىوج للنيىز فىي   jmp 0x3Eبداية سنحوفظ على التعليمة األتلى الخوصة بولنيز 

دعينو نني  بتع يح  ,0x3Eبهذا ت البدء بولتعديح بدءا من العنيان  للنيو  ت، اإلع عمعهللايو  سجح 

 .3ع األتي من الن ص الم ن إلى الذال ة بدا من العنيان المننح ت تحميح النهللاو

 :الت  التعليمة التولي

-d 180 

0AFC:0180  18 01 27 0D 0A 49 6E 76-61 6C 69 64 20 73 79 73..'..Invalid sys 
0AFC:0190  74 65 6D 20 64 69 73 6B-FF 0D 0A 44 69 73 6B 20   tem 
disk...Disk  

0AFC:01A0  49 2F 4F 20 65 72 72 6F-72 FF 0D 0A 52 65 70 6C   I/O 
error...Repl 
0AFC:01B0  61 63 65 20 74 68 65 20-64 69 73 6B 2C 20 61 6E   ace the 

disk, an 
0AFC:01C0  64 20 74 68 65 6E 20 70-72 65 73 73 20 61 6E 79  d then press 
any 

0AFC:01D0  20 6B 65 79 0D 0A 00 00-49 4F 20 20 20 20 20 20    key....IO       
0AFC:01E0  53 59 53 4D 53 44 4F 53-20 20 20 53 59 53 7F 01   SYSMSDOS   
SYS.. 

0AFC:01F0  00 41 BB 00 07 60 66 6A-00 E9 3B FF 00 00 55 AA.A...`fj..;...U. 

-u 3E 
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 :بوألم لنبدى بتعديح المعهللايو  ت ذلك 

 :لولتوليإلى العنيان الذا ن يد  بولت يي  promptيني  المحث 

ى الميعع الىذال ا يتم تنييذ التعليمة إلى ل ة ا لة ت تيضع في الذال ة ت يعي  المحث إل

ت ييىبح  سىمبليمى ة ىيى   إلنهىوء شىي ة األ   Enterاضى ط  ,التعليمىةالتولي المتوا بعىد إديىوي 

 :لولتوليالعىح النهوتي للىيد 

 :لولتوليا ن يمىنك ع ض التعليمو  التي ىديلتهو 

 :ت يىين بولعىح التولي

يمىنك م لظىة ىن التعليمىة األتلىى ت يى   إلىى تعليمىة النيىز التىي تضىعنوهو ت بولتىولي 

سنحيح على للنة النهوتيىة ىا ىن ب نىومج إع عنىو سىيعلق ببسىوطة ألنىه سىيتيعف مىونىه مسىتم ا 

دة علىى النى ص اليىل  الن إغى   بني ىن نحيىظ هىذ  المعهللايىو  الجديى ,العنيانبولنيز عند نيس 

المننح لن يؤدا  ا عملية ليظ ت يىتم الحيىظ لمىو ذل نىو بولىتوبىة إلىى النهللاىوع األتي مىن النى ص 

 :التوليالم ن ت ببسوطة بوألم  

-a 3E 

jmp 3E 

-a 3E 
0AFC:003E jmp 3E 

0AFC:0040 
- 

-u 3E 

-u 3e 
136E:003E EBFE          JMP     003E 

136E:0040 8ED1          MOV     SS,CX 
136E:0042 BCF07B        MOV     SP,7BF0 

136E:0045 8ED9          MOV     DS,CX 

136E:0047 B80020        MOV     AX,2000 

136E:004A 8EC0           MOV     ES,AX 

136E:004C FC              CLD 

136E:004D BD007C       MOV     BP,7C00 

136E:0050 384E24        CMP     [BP+24],CL 

136E:0053 7D24           JGE     0079 

136E:0055 8BC1           MOV     AX,CX 

136E:0057 99              CWD 

136E:0058 E83C01       CALL    0197 

136E:005B 721C          JB      0079 

136E:005D 83EB3A       SUB     BX,+3A  
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يىتىى  المعهللايىىو  الميوىىيدة فىىي  ليىىث loadىمىى  التحميىىح  يعىىبه writeإن ىمىى  الىتوبىىة 

عليىك الحىذ  .1 عهللاىوع تالىدت بهللايي  3بدءا من النهللاوع  عم  3 عم للن ص  3الذال ة في العنيان 

عند استخدا  هذا األم  ت يييصو مع األع اص اليلبة غي  الم نىة ألنىه يىؤدا لىتوبىة معهللايىو  

 .لكفي  ىي   ميويدة ت عد يسب  ضيوع معليمو  

بيىيس عندمو تني  بإعودة إع ع الحوس  تني  ال ,اليل ا ن يمىنك ىن تنلع من الن ص 

األتي من الن ص إلىى الىذال ة ت تبىدى التنييىذ عنىد بدايىة النهللاىوع ت سىتجد عندتىذ  .المهللالي يح بتحم

 ن عم بتنييذ مو سبق ت ستجد ىن بعىد ىعىودة .هنوكت تنييذ التعليمة  0x3Eتعليمة النيز إلى العنيان 

 .اإلع ع سيعلق الحوس  ىا لن ييعح شيء ت هي المهللالي 

  الشاشةالشاشةطباعة حرف على طباعة حرف على   --22--22--22

ال تتسى ع فهىذ   ,الحوسى طبعو عد ال تىين  اضيو عن النتىوتج فمىوذا نسىتييد مىن تعليىق  

مج د بداية ال بد منهو ت يك ىنك يمىنىك االسىت نوء عىن نظىو  تعى يلك ت إعىودة إعى ع لوسىبك لمىو 

علينىىو االنتبىىو  ىن هنىىوك  ت BIOS يبىىيسإذا ى دنىىو فعىىح شىىيء مييىىد فعلينىىو االسىىتعونة بتيابىىع , ت يىىد

ين من االستدعوءا  منهو يوص ببييس ت ا يى  يىوص   دتس ت طبعىو ال يمىىن االسىتعونة نيع

تىىين ، تألنه بوألصح ال ييوىد نظىو  تعى يح دتس يعمىح بوألصىح(  DOSدتس)بتلك الخوصة  

 :عيم المسج   بولداللة التولية

ىعىىد ا ن التعليمىىو  فىىي هىىذا الييىىح ت بىىدي مىىن تعليمىىة النيىىز التىىي لتبنوهىىو سىىوبنو اديىىح 

 :التعليمو  التولية

 AH للمسىجح 0x48النيمىة  ت AHالنيمة صي  للمسىجح  تني  التعليمو  السوبنة بإسنود

هي تعب  عن لين الخىط األبىيض علىى  ت BLللمسجح  7النيمة  ,Hليث تعب  النيمة عن الح ف 

ىعىد اإلعى ع مى ة ىيى   مىن  ,(w 0 0 0 1-)عىم بحيىظ عهللاىوع اإلعى ع لمىو سىبق  ,سىيداءيلييىة 

 .الحوس وشة عبح تعليق مهللابيعو على الع Hهذ  الم ة ستجد الح ف  ,الم نالن ص 

  NNAASSMMالمجمع المجمع استخدام استخدام   --22--22

لنىو فىي الييىيي السىوبنة  ,ب امجنىولىتوبىة  سىمبليلييية استخدا  األ نسمنتعلم في هذا الس

ت لىن لتوبة بى امج لبيى ة يعتبى  ىمى  متعى  بوسىتخدا   ,سمبلياألنستخد  ىداة المننح لىتوبة ب امج 

سىىننهللالق بوسىىتخدا   سىىمبلية بىى امج األت للحيىىيي علىىى ط ينىىة سىى يعة لىتوبىى DEBUGالمىىننح 

-w 0 0 0 1 

AH = 0x0E 
AL = ASCII code of the character to be printed 
BL = color/style of character 

-a 3E 
0AF6:003E mov ah, 0e 
0AF6:0040 mov al, 48 

0AF6:0042 mov bl, 07 
0AF6:0044 int 10 
0AF6:0046 jmp 46 

0AF6:0048 
- 
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ت يمىنك تحميح الب نومج من الميعىع  .Netwide Assembler” (NASM)“ سمبليب نومج األ

http://nasm.sourceforge.net/index.php   النىىىى صلمىىىىو يمىنىىىىك الحيىىىىيي عليىىىىه مىىىىن 

 .الم فق

  ججكتابة البرنامكتابة البرنام  --66--22--22

هىذا .السىوبقسنستخد  هذا الب نومج لىتوبة نيس التعليمو  التي عمنىو بىتوبتهىو فىي الييىح 

بدايىة هىذ  الت تيسىة , الم فق الن صميويد ت يمىنك اإلط ع عليه   h.asmالب نومج ذا االسم 

 .للب نومج

ىتال تىثتي  ,السىوبق نومج بعىح معوبه لمو ع ضنو  في الييىح تبدى التعليمو  في هذ  الب

ت بعىد النيىز  beginالتعليمة التي تني  بولنيز فىي  معهللايىو  سىجح اإلعى ع ت ذلىك بىولنيز للعنىيان 

ليىىىث عمىىىت )بويىىىت مىىىن المعهللايىىىو  لهىىىو البنيىىىة التوليىىىة  23فىىىي  هىىىذ  المعهللايىىىو  ت هىىىي لىىىيالي 

ت يمىنىىك التثلىىد مىىن ذلىىك ت عليىىك االنتبىىو  ىن  (حبوستخ صىىهو مىىن ع صىىي المىى ن بياسىىهللاة المىىنن

   byte swapped   األ عو  المؤلية من ىلث  مىن بويىت تالىد سىتىين مع تضىة بعىىح معىىيس

بحيىىث يخىىزن البويىىت األعىىح ىهميىىة فىىي المىىىون ذت العنىىيان الىىذال ا األعىىح  ت Intelبسىىب  بنيىىة 

 .تالعىس بولعىس

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

;Simple boot program that prints the letter 'H' 
 ; Disclaimer: I am not responsible for any results of the use of the contents 

;of this file 
--------------------------------------------------------;  

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

 ;data portion of the "DOS BOOT RECORD" 
 ;----------------------------------------------------------------------  

brINT13Flag    DB      90H             ; 0002h - 0EH for INT13 AH=42 READ 

brOEM           DB      'MSDOS5.0'    ; 0003h - OEM name & DOS version(8 
chars( 

brBPS           DW      512            ; 000Bh - Bytes/sector 
brSPC           DB      1                ; 000Dh - Sectors/cluster 

brResCount    DW      1              ; 000Eh - Reserved (boot) sectors 

brFATs          DB      2               ; 0010h - FAT copies 

brRootEntries   DW      0E0H            ;  ;1100 h - Root directory entries 

brSectorCount   DW      288        ;  ;1100 h - Sectors in volume, < 32MB 

brMedia         DB      240            ;  ;1100 h - Media descriptor 

brSPF           DW      9               ; 0016h - Sectors per FAT 

brSPH           DW      18              ; 0018h - Sectors per track 

brHPC           DW       2   ;110 Ah - Number of Heads 

brHidden        DD      0               ; 001Ch - Hidden sectors 

brSectors       DD       0         ;1101 h - Total number of sectors 

  DB       0               ; 0024h - Physical drive no. 
  DB       0               ; 0025h - Reserved (FAT32) 

  DB      29H             ; 0026h - Extended boot record sig  

brSerialNum     DD      404418EAH       ; 0027h - Volume serial number 
(random) 

brLabel         DB      'Joels disk '   ; 002Bh - Volume label  (11 chars) 
brFSID          DB      'FAT12   '      ; 0036h - File System ID (8 chars) 

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

http://nasm.sourceforge.net/index.php
http://cse.unl.edu/~jgompert/OS/h.asm
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ليىث سىتجد ىنهىو تعىبه تمومىو مىو  Beginلننتنىح ا ن إلىى العىي ة المىتيبىة بعىد ال تحىة 

على العوشة ثىم يىديح فىي للنىة  Hفهي يني  ببسوطة بهللابوعة الح ف  ,السوبقع ضنو  في الييح 

بويىت ت الىذا ينوبىح لجىم  512هىي  ت في نهوية العي ة ننىي  بولتثلىد ىن لجىم هىذا الىىيد ,نهوتيةال 

ت الىذا يضىيف ىصىيو  إلىى نهويىة الملىف  ”times“عهللاوع تالد ت من ثىم يىثتي السىهللا  ذت الىلمىة 

 ت 0x55, 0xAAبويىت ت بعىد ذلىك نضىيف البىويتين المعى تفين  513بحيىث يىىين لجىم الىىيد 

 .النهللاوعاللذان يحددان ىن النهللاوع هي عهللاوع إع ع إلى نهوية 

عىىم بيىىك  NASMلىىذلك لىىديك ب نىىومج  ,الم فىىقا ن لىىديك الملىىف لومىىح فىىي النىى ص 

دايىح مجلىد  الملىف المى اد ت ومتىه ثىم عىم بت ومىة الملىف  تضىع Cالسيض هللاه مث  إلى ع ص 

 :لولتولي المجمعبياسهللاة 

 ,بويت من ي ي ييوتص الملف 512تثلد ىن لجمه هي  h.binييلد لك ملف ثنوتي س

 

 :عم ا ن بنسخ الملف إلى ع صك الم ن ت بعد ذلك ش ح المننح ت الت  التولي

تيمىنىك التثلىد مىن  3ستني  العي ة السوبنة بتحميح الملف إلى الذال ة بدءا مىن العنىيان 

 .unassemble (u) ت dump (d)وتىه ت انىه تحمىح بعىىح صىحيح مىن يى ي التعليمتىين محتيي

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

 ;Boot program code begins here 

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

 ;boot code begins at 0x003E 

begin: 
 mov ah, 0x0e  ;Function to print a character to the screen 

 mov al, 'H'  ; Which character to print 

 mov bl, 7   ;color/style to use for the character 

 int 1x10   ;print the character 

 

hang: 
 jmp hang   ;just loop forever. 
 

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

 

size equ  $- entry 

%if size+2 > 512 

  % error "code is too large for boot sector" 
%endif 

 times (000 - size - 2) db 0 

 db 1x55, 0xAA  ;0  byte boot signature 

nasm h.asm –o h.bin 

debug 
-n c:\nasm\h.bin 

-l 0 
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  ىن الملف عد ىضيف له ىصيو  لتى عنيان البويتين  ست لظ dليث عند تنييذ التعليمة 

x1FE and 0x1FF  النهللاوعليث تضع فيهمو عيمتين ثوبتتين ت طبعو هي تيود عند نهوية. 

بعىد ذلىك عىدد البويتىو  المحملىة مىن  سىيحتيا CXيمىنك ىن ت لظ ىيضىو إن المسىجح 

 :Rالملف ت طبعو يمىنك ع ض محتييو  المسجح بوألم  

- 

بولععى ا ىا إن عملنىو  512بولسىت ععى ا ت تنوبىح  233اللظ ىن عيمة المسىجح هىي 

هز ت بني ىن تحمح هىذ  التعليمىو  للنى ص المى ن فىي ىصبح لح شيء وو.ا نبدتن ىيهللاوء لتى 

 :اليحيحمىونهو 

ي الييىح النىود  سىنني  فى, hاعد اإلع ع ت سىت   نيىس النتيجىة ت هىي طبوعىة الحى ف 

 ."Hello, World“بهللابوعة 

  ""  !!HHeelllloo,,  WWoorrlldd""باعة العبارة باعة العبارة طط  --22--22--22

ح يىىوص بنىىو ت لىىىح  ىىيص فىىي بىى امج اإلعىى ع ت لتوبىىة نظىىو  تعىى يللا ن دعينىىو ننتنىىح 

دعينىو  ”Hello, World“المبتدتين في ل و  الب مجة ال بىد ىن بىدى  ليوتىك الب مجيىة بب نىومج 

ننىىىىىىىىىىىىىىىىي  بولعىىىىىىىىىىىىىىىىيء بولنسىىىىىىىىىىىىىىىىبة لنظىىىىىىىىىىىىىىىىو  التعىىىىىىىىىىىىىىىى يح ت لىىىىىىىىىىىىىىىىيىن نظومنىىىىىىىىىىىىىىىىو ذت 

 ت stringنىصسنني  بإنعوء توبع يني  بهللابوعىة  .Hello, World” operating system“االسم

سيىين من الممح ىن نني  بهللابع الجملة مىن يى ي طبىع . لمنعيدةمن ي له سيف نع ض وملتنو ا

األل ف بعىح متتىولي لىذلك سىنني  بإنعىوء تىوبع ينىي  بهللابوعىة سلسىلة نيىية تنتهىي بوليىي  علىى 

 .اليعتالعوشة ت يىين ذلك من ي ي للنة بسيهللاة لح األل ف ضمن السلسلة النيية في نيس 

-d 

001E:0180  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
001E:0190  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
001E:01A0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 

001E:01B0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
001E:01C0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
001E:01D0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 

001E:01E0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00................ 
001E:01F0  00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 55 AA..............U. 
- 

-r 

AX=0000  BX=0000  CX=0200  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  
DI=0000 
DS=136E  ES=136E  SS=136E  CS=136E  IP=0100   NV UP EI PL NZ NA PO 

NC 
001E:0100 0000          ADD     [BX+SI],AL                         DS:0000=EB 

-w 0 0 0 1 



 04 إع ع الحوس 

 

ننىي  بدايىة بتحميىح العنىيان للحى ف .دعينو نلني نظ ة س يعة علىى عمىح التىوبع السىوبق

 مىنك تي .putstrمن ثم نستدعي ببسوطة التوبع الي عي  ت SIاألتي للسلسة النيية إلى المسجح 

 :تعىيح السلسلة النيية لولتولي

 :يبنى ىم  طبوعتهو ببسوطة لولتولي ت يتم اإلشو ة لنهوية السلسلة   اليي  ت

المحمىح إلىى  MSGإن العنىيان ي  .بني ىم  تالد عليك إعداد  عبىح ىن يعمىح ب نومجنىو

ولمسىجح يؤش  لهىو ب التي segmentالنهللاعةهي عبو ة عن إزالة عن البداية من بداية  SIالمسجح 

DS , لذلك عبح ىن تستهللايع استخدا  العنيانMSG  يج  ىن تني  بإعداد عهللاعىة المعهللايىو  الحوليىة

current data segment,  دعينو ا ن نني  بوستخدا  العنينة من ىسيح الذال ةRAM  تلتحديىد

مىو  ت تنىي  التعلي DSإلىى المسىجح  3عهللاعة المعهللايو  بحيث تبدى من األسيح ننىي  بإسىنود النيمىة 

 :بذلكالتولية 

لم يبق سي  إعودة الخهللايا  السوبنة للحييي على ب نومج إع ع يهللابع الجملة العىهي ة 

HELLO WORLD.  إذا عىم بنسىخ الملىفhelowrld.asm   إلىى مسىوNASM  علىى سىهللاح

 . ومته لمو سبقعم بت, في لولتنو  Cالن ص 

  جملةجملةأكثر من طباعة أكثر من طباعة   --44--22

طبعو إن طبوعة وملة علىى العوشىة ىمى  ويىد ت لىىن ىا نظىو  تعى يح يحتىوج لعىيء مىن 

دعينو نضيي شيئو من التيوعلية على نظىو   ,المعليمو التيوعح مع المستخد  ت ليس مج د ع ض 

الىديح مىن ليلىة الميىوتيح  سىنني  بنى اءة .الميوتيحتع يلنو اليليد ت ذلك بجعله ين ى ديح من ليلة 

ت مىىن ىوىىح ذلىىك سنسىىتخد  التىىوبع  DOSلىىيس دتس  ت BIOSاعتمىىودا علىىى منوطعىىو  بيىىيس 

function 0 11المنوطعة  مع (interrupt 0x16 )لولتولي: 

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

; Print a null-terminated string on the screen 
; --------------------------------------------- 
putstr: 

 lodsb  ; AL = [DS:SI] 
 or al, al ; Set zero flag if al=0 
 jz putstrd ; jump to putstrd if zero flag is set 

 mov ah, 0x0e ; video function 0Eh (print char) 
 mov bx, 0x0007 ; color 
 int 0x10 

 jmp putstr 
putstrd: 
 retn 

msg db 'Hello, World!', 0 

mov si, msg ; Load address of message 
call putstr ; Print the message 

xor ax, ax ; Zero out ax 
mov ds, ax ; Set data segment to base of RAM 
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يىتم ضى ط ميتىوا مىن ليلىة الميىوتيح ت ني  هىذا التىوبع بجعىح الحوسى  ينتظى  لتىى ىن ي

فىىي  ASCII code األسىىىيت شىىي ة  AHح للميتىىوا المضىى يط فىىي المسىىجح المسىى يخىىزن شىىي ة

شىىىيء مىىىن التيوعليىىىة ت ذلىىىك فىىىي الملىىىف الم فىىىق  بإضىىىوفةسىىىنني  بهىىىذا اليعىىىت  .ALالمسىىىجح 

lesson5.asm. 

 :ىمو المعهللايو  لولتولي

 :بسيطلمو سبق مع تعديح  ت التوبع من ىوح الهللابوعة

xor ah, ah ; we want function zero 

int 0x16  ; wait for a keypress 

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

  ;Boot program code begins here 

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

 ;boot code begins at 0x003E 

begin: 
 xor ax, ax   ;zero out ax 

 mov ds, ax   ;set data segment to base of RAM 

 mov si, msg  ;load address of our message 

 call putstr   ;print the message 

 

loop1: 

 xor ah, ah   ;function 0 

 int 1x16   ;get a key from the keyboard 

 

 mov si, charmsg  ;load address of message 

 call putstr   ;print the message 

 

 mov ah, 0x0e   ;function print character 

 mov bl, 0x07   ;white on black 

 int 1x10 
 

 mov si, newline  ;print a newline 

 call putstr 
 

 jmp loop1   ;just loop forever. 
 

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

 ;data for our program 
msg         db 'Press a key .'  

Newline    db 0030131 

Charmsg   db 'Character: ',0 
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  BBoooott  LLooaaddeerrمل اإلقالع مل اإلقالع محمح  --00--22

ليييي السوبنة تم تضىعه ضىمن النهللاىوع األتي بحيىث ىصىبح ب نىومج لح مو لتبنو  في ا

ت لىىن لمىو نعلىم انىه مىن المسىتحيح ىن ينتيى   ,النى صاإلع ع ميويد ضىمن النهللاىوع األتي مىن 

بويىت فنىط فمىو هىي الحىح ؟ الحىح هىي بىتوبىة ب نىومج إعى ع ينىي  ببسىوطة  512نظو  تعى يلنو علىى 

 Bootتنييىىذ  ت يىىدعى هىىذا الب نىىومج بمحمىىح اإلعىى ع بتحميىىح ملىىف تنييىىذا مىىن النىى ص ت يبىىدى ب

Loader,  ت يىين الملف الذا سنحمله من الن ص بولحجم الذا ن يد  ت لىن ينتيى  لجمىه علىى

ليث سنيت ض ىننىو نسىتخد   FATىنهو ليى ة ويدة ىن نع ج علي  على نظو  المليو   .تالدعهللاوع 

ن نلنىي نظى ة سى يعة إلىى عمليىة تحميىح اإلعى ع دعينىو ا  ,هىذاهذا النظو  من المليو  فىي بحثنىو 

boot loading process. 

  اإلقالعاإلقالععملية تحميل عملية تحميل   --66--00--22

النهللاىىوع األتي مىىن ) DOSيحتىىيا النىى ص المىى ن فىىي لولتنىىو هىىذ  علىىى سىىجح اإلعىى ع 

د مجلى, File Allocation Table (FAT)وىدتي تيضىع المليىو  , (النى ص الىذا نعمىح عليىه 

 .المى نمىن ثىم المعهللايىو  المحتىياة فىي المليىو  علىى النى ص  ت ,the Root Directoryالجذ  

ليىىث يحتىىيا علىىى سىىجح اإلعىى ع  ,تعنيىىدافىىوألم  ىلثىى   hard diskبولنسىىبة للنىى ص اليىىل  

 .multiple partitions مبدى تعدد األوزاء ت Master Boot Recordاألسوسي 

سىىىىمينو  لنيتىىىى ض ىننىىىىو عمنىىىىو بىتوبىىىىة نظىىىىو  تعىىىى يح ت عمنىىىىو بت ومتىىىىه إلىىىىى ملىىىىف  

LOADER.BIN   إن مهمىىىة محمىىىح اإلعىىى ع هىىىي تحميلىىىه , ت تضىىىعنو  علىىىى النىىى ص اليىىىل

 :لولتولي

 :التوليىةلجىم األشىيوء  لتحديىد DOS Boot Record (DBR)تىتم عى اءة سىجح إعى ع دتس 

DBR, FAT, Root Directory بذلك يتحدد ميعع لح منهم على الن ص ت. 

 .الذال ةإلى  Root Directory ة الجذ مجلدتتم ع اءة 

عىن الملىف ذت االسىم فىإذا توىد يمىننىو عندتىذ  Root Directoryيبحث ضمن المجلد الجىذ  

تلىدة ) clusterعننىيدللبحىث عىن ىتي  directory entry البحث ضمن مىديح المجلىد 

 .ىمو إذا لم ييود سنعهللاي  سولة يهللاث, للملف ( file allocation unitتيضع الملف 

--------------------------------------------- 

 ;Print a null-terminated string on the screen 

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

putstr: 

 push ax 
putstrl: 
 lodsb     ;AL = [DS:SI] 

 or al, al   ;Set zero flag if al=0 

 jz putstrd   ;jump to putstrd if zero flag is set 

 mov ah, 0x0e   ;video function 0Eh (print char) 

 mov bx, 0x0007   ;color 

 int 1x10 

 jmp putstrl 
putstrd: 

 pop ax 

 retn 

;--------------------------------------------- 
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 ..المليو  من الن ص إلى الذال ة تتم ع اءة ودتي تيضع

عنوعيىد ليضىع وميىع ال FATاألتي للملف ت نستخد  نظىو  المليىو   cluster لعننيد نبدى من ا

 .ت تتم ع اءتهم من الن ص إلى الذال ة عند ميعع محدد,التي تخص الملف

 .التع يحننيز إلى ذلك العنيان ت نبدى تنييذ نظو  

يمىنك  ,BIOSاستدعوءا  بييس  بياسىهللاة ة من الن صيج  ىن تتم وميع عمليو  الن اء

على لح لوي ستجد  ,الن صاإلط ع على تيابع البييس المستخدمة من ىوح ع اءة النهللاوعو  من 

تيمىنىك ت ومتىه  BOOT12.ASMهىي بوالسىم  ت FATمحمح إع ع يتعومح مع نظىو  المليىو  

 .تتنييذ  لمو تعلمنو سوبنو

  اإلقالعاإلقالعمحمل محمل   --22--00--22

 loader هىىذا المحمىىح ,loaderا  عوبلىىة للتعىىديح ضىىمن هىىذا المحمىىح هنىىوك عىىدة إعىىداد

ت لىذلك  .المى نهي النظو  الىذا تىتم بىه تهيئىة النى ص  ت FAT12ييت ض استخدا  نظو  المليو  

تىىتلخص األشىىيوء التىىي يمىنىىك تعىىديلهو  ,خيىى  loader مىىن اوىىح نظىىو  خيىى  عليىىك اسىىتخدا  محمىىح

طبعىو  ,الىذال ةالتي سيتم تحميلهو إلى  FATلنظو  لمختلية بمياعع نظو  التع يح ت بنى المعهللايو  ا

 .بتحميله loader يمىنك تعديح اسم نظو  التع يح الذا سيني  المحمح

الميويد على مجلىد   LOADER.BINافت اضيو يني  المحمح بتحميح الملف المسمى 

ن ت يمىنىىىىك تعىىىىديح العنىىىىيان مىىىى 0x1000:0000الجىىىىذ  إلىىىىى الىىىىذال ة بىىىىدءا مىىىىن العنىىىىيان 

ت بذلك يمىنك ت ومة نظىو  تعى يلك ت نسىخه إلىى النى ص   define IMAGE_SEG% :ي ي

دعينو نعتب  ىن نظو  تع يلنو هي ذلك النظو  الذا يني  بهللابوعة  .LOADER.BINالم ن بوالسم 

في الييح ال ابع ت سنع ح نظومنو بمحمىح اإلعى ع  ,pointerعلى العوشة Hello Worldوملة 

علينىىو النيىىو  بىىبعض  إنمىىويىىس الملىىف الىىذا ب مجنىىو  ل فيىىو فىىي الييىىح ال ابىىع ت ال يمىننىىو ن ,هىىذا

ىلد التعدي   التي تليت النظ  ىنه يج  االنتبو  ىن الملىف سىيتم تحميلىه إلىى  ,الي ي ةالتعدي   

 خيى  ىنىهتعىديح , 0000:7C00عيضىو عىن  0x1000:0000ميعع مختلف ضمن الذال ة ت هي 

سنبدى شي تنو .DOS Boot Record dataيو  سجح اإلع ع دتس يمىننو التخلص ت لذف معهللا

 stackت مؤشى  المىىدس  data and stack segmentsبتحديىد عهللاىع المعهللايىو  ت المىىدس 

pointer   ,ت سنني  بذلك على النحي التولي:  

تجمع المعهللايو  الستوتيىية إلى الملف  ت CSتخزن عهللاعة العي ة الحولية ضمن المسجح 

ت مبىدتيو سنسىتخد  هىذا لىذلك فىي  ,لدت  لذلك سنستخدمه لنهللاعة معهللايو  بوإلضوفة  ,نوهالتنييذا 

 .مستنب عهللاعة المىدس ت من المحتمح ىن ن ي   

 mov ax, cs ; Get the current segment 

ىييىى ا يمىننىىو الىىتخلص مىىن بعىىض األسىىهللا  فىىي نهويىىة الب نىىومج التىىي تنىىي  تيعيىىع   

و بحووة لذلك ا ن ت ستجد نظىو  تعى يلنو بويت فلسن 512عهللاوع اإلع ع ت تتثلد ىن لجم الملف هي 

 mov ds, ax ; The data is in this segment 
 cli   ; disable interrupts while changing stack 

 mov ss, ax ; We'll use this segment for the stack too 
 mov sp, 0xfffe ; Start the stack at the top of the segment 
 sti   ; Reenable interrupts 
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عىم بت ومىة الب نىومج ت نسىخه للنى ص المى ن , في الن ص الم فىق   lesson6.asmتحت االسم 

 بوسم خي  

 :لولتولي  Hellowrldب نومج  ت ييبح

مىىع   Loader.binا ن لىىح مىىو هىىي مهللالىىي  منىىك نسىىخ ملىىف نظىىو  تعىى يلك ذت االسىىم 

 boot12.binإلى النى ص المى ن ت مىن ثىم نسىخ ب نىومج اإلعى ع  boot12.binب نومج اإلع ع 

ىعىىىد اإلعىىى ع ت اسىىىتمتع بولجملىىىة .إلىىىى عهللاىىىوع اإلعىىى ع علىىىى النىىى ص المىىى ن لمىىىو تعلمنىىىو سىىىوبنو

Helo,World!.عملية اإلع ع في الحوس  يلخص العىح التولي. 

nasm lesson6.asm –o lesson6.bin 

copy lesson6.bin a:\LOADER.BIN 

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

 ;Hello World Operating System; 
 ;Disclaimer: I am not responsible for any results of the use of the contents 

 ;of this file 

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

 

  ;Here is the operating system entry point 

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

begin: 

 mov ax, cs   ;Get the current segment 

 mov ds, ax   ;The data is in this segment 

 cli    ;disable interrupts while changing stack 

 mov ss, ax   ;We'll use this segment for the stack too 

 mov sp, 0xfffe  ;Start the stack at the top of the segment 

 sti    ;Reenable interrupts 

 

 mov si, msg   ;load address of our message 

 call putstr   ;print the message 

 

hang: 

 jmp hang   ;just loop forever. 
 

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

 ;data for our program 

 

msg db 'Hello, World!', 0 

 

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

 ;Print a null-terminated string on the screen 

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

putstr: 
 lodsb   ;AL = [DS:SI] 

 or al, al  ;Set zero flag if al=0 

 jz putstrd  ;jump to putstrd if zero flag is set 

 mov ah, 0x0e  ;video function 0Eh (print char) 

 mov bx, 0x0007  ;color 

 int 0x10 

 jmp putstr 

putstrd: 

 retn 

http://cse.unl.edu/~jgompert/OS/lesson6.asm
http://cse.unl.edu/~jgompert/OS/lesson6.asm
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 2 الشكل

  ::MMuullttii  bboooottiinnggتعدد اإلقالع تعدد اإلقالع   --11--22

ىصبح ا ن من البديهي النيي ىن لح نظو  تع يح يحتوج لمحمح إع ع لتحميله ت تع يله 

ت في البداية لون يتم لتوبة ب نومج إع ع يوص بىح نظو  تع يح ت لىون لىىح لوسى  نظىو  تعى يح 

بىىه، ت مىىع مىى ت  الىىزمن شىىع  المسىىتخدمين بولحووىىة ليوىىيد ىلثىى  مىىن نظىىو  تعىى يح علىىى يىىوص 

ىوهىىزتهم بحيىىث يسىىتهللايعين تنزيىىح ىلثىى  مىىن نظىىو  تعىى يح ت التننىىح بىىين نظىىو  ت خيىى  عنىىد إعىى ع 

هذ  الض ت ة استدعت تويد معيو  ميلد لنياة نظو  التع يح بحيث تىين داعمىة لمبىدى . الحوس 

يىة لياوهىة محمىح اإلعى ع ت ينىي  هىذا المعيىو  بتحديىد مىو يجى  : ث مولتوليىةييود ث.تعدد اإلع ع

 :إضوفته ت تعديله للمبودئ التولية

 .صي ة نظو  التع يح لمو ي ا  محمح اإلع ع

 .لولة ا لة عندمو يبدى محمح اإلع ع بتحميح النظو 

 .صي ة المعليمو  التي يتم تم ي هو من محمح اإلع ع لنظو  التع يح

  التشغيلالتشغيلصيغة نظام صيغة نظام   --66--11--22

ت التي  binإن صيغ نظو  التع يح المدعيمة في هذا المعيو  هي صي ة المليو  الثنوتية 

ت تجىد  اإلشىو ة هنىو إلىى ىن  ELFت ىيضىو المليىو  التنييذيىة مىن النىيع  outلهىو ال لنىة التوليىة 

منىو الىذا بيىدد ت منهىو نظو UNIXالنيعون السوبنون يستخدمون في األنظمىة المبينىة علىى فلسىية 

 .ش له

  لةلةحالة اآلحالة اآل  --66--66--11--22
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عنىىىدمو ينىىىي  محمىىىح اإلعىىى ع بوسىىىتدعوء نظىىىو  التعىىى يح يجىىى  ىن تىىىىين ا لىىىة محننىىىة 

 :المياصيو  التولية

 CS must be a 32-bit read/execute code segment with an offset of 0 and 

a limit of 0xffffffff.  

 DS, ES, FS, GS, and SS must be a 32-bit read/write data segment with 

an offset of 0 and a limit of 0xffffffff.  

 The address 20 line must be usable for standard linear 32-bit 

addressing of memory (in standard PC hardware, it is wired to 0 at  

 EAX must contain the magic value 0x2BADB002; the presence of this 

value indicates to the OS that it was loaded by a MultiBoot-compliant 

boot loader (e.g. as opposed to another type of boot loader that the OS 

can also be loaded from).  

 EBX must contain the 32-bit physical address of the multiboot_info 

structure provided by the boot loader (see below boot up, forcing 

addresses in the 1-2 MB range to be mapped to the 0-1 MB range, 3-4 

is mapped to 2-3, etc.).  

 Paging must be turned off.  

 The processor interrupt flag must be turned off.).  

   فىىي المعىىولج غيىى  مع فىىة ت هىىذا يعىىمح علىىى توىىه ت ىمىىو بىىوعي المسىىج   ت األعىى

 :الخييص

 ESP: the 32-bit OS must create its own stack as soon as it needs one.  

 GDTR: Even though the segment registers are set up as described 

above, the GDTR may be invalid, so the OS must not load any 

segment registers (even just reloading the same values!) until it sets 

up its own GDT.  

 IDTR: The OS must leave interrupts disabled until it sets up its own 

IDT 

  اإلقالعاإلقالعصيغة معلومات صيغة معلومات   --22--66--11--22

ت  'multiboot_info'العنىيان الييزيىوتي لسىجح المعهللايىو      EBXيحتىيا المسىجح 

ه ينىىي  محمىىح اإلعىى ع بتم يىى  المعليمىىو  لنظىىو  التعىى يح ت عنىىدهو يمىىىن لنظىىو  الىىذا مىىن ي لىى

ت ىعسومه الي عية يمىن ىن تتيضىع  multiboot_infoإن السجح . التع يح ع اءة المعليمو  منه

ل ة من عبح محمح اإلع ع ت من مسؤتلية نظو  التع يح تجنى  الىتوبىة علىى 1في ىا مىون في الذ

 .تمحى المعليمو  ذلك المىون لىي ال

  mmuullttiibboooott__iinnffooصيغة صيغة   --22--11--22

 :يثيذ السجح المتعلق بمعليمو  سجح اإلع ع اليي ة التولية
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لن نذل  في هذ  العجولة تيييح لنيي السجح ليث يمىنك الحيىيي عليهىو مىن اليثينىة 

 .المتعلنة بولمعيو ية ت سنم  فنط م ت ا س يعو بمو نحتوج لتع ييه

  IImmpplleemmeennttaattiioonnقسم التنفيذ قسم التنفيذ   --11--22

  MMuullttii  bboooottiinnggتحقيق تعدد اإلقالع تحقيق تعدد اإلقالع   --66--11--22

ي اليلىىىىدة فيمىىىىو يلىىىىي لمحىىىىو  عىىىىن تنييىىىىذ ت تحنيىىىىق تعىىىىدد اإلعىىىى ع ت ذلىىىىك مىىىىن يىىىى 

multiboot.h. لمو ذل نو ىن تعدد اإلع ع يدعم صي تيout   تELF   ت بولتولي يج  تع ييهمىو

 :ىيضو ضمن ملف الت تيسة لدينو

  OOuuttتعريف الترويسة للصيغة تعريف الترويسة للصيغة   --66--66--11--22

  EELLFFتعريف ملف الترويسة للصيغة تعريف ملف الترويسة للصيغة   --22--66--11--22

 +-------------------+ 

0 | flags      | (required) 
 +-------------------+ 
4 | mem_lower     | (present if flags[0] is set) 

8 | mem_upper     | (present if flags[0] is set) 
 +-------------------+ 
12 | boot_device     | (present if flags[1] is set) 

 +-------------------+ 
16 | cmdline     | (present if flags[2] is set) 
 +-------------------+ 

20 | mods_count     | (present if flags[3] is set) 
24 | mods_addr     | (present if flags[3] is set) 
 +-------------------+ 

28 - 40 | syms      |   (present if flags[4] or flags[5] is set) 
 +-------------------+ 
44 | mmap_length     | (present if flags[6] is set) 

48 | mmap_addr     | (present if flags[6] is set) 
 +-------------------+ 

//! The symbol table for a.out format. 
typedef struct { 

 unsigned long tab_size; 

 unsigned long str_size; 

 unsigned long address; 

 unsigned long reserved; 

} 

aout_symbol_table_t; 
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  اإلقالعاإلقالعتعريف سجل تعريف سجل   --22--66--11--22

 :بعد ىن تضحنو المبودئ السوبنة يمىن ببسوطة تع يف سجح اإلع ع على النحي التولي

  اإلقالعاإلقالعالتأكد من صحة التأكد من صحة   --44--66--11--22

إلعىىى ع تمىىىت بنجىىىوا ت يىىىتم ذلىىىك بمنو نىىىة البىىىت المتعلىىىق   بنىىىي ىن نتثلىىىد ىن عمليىىىة ا

boot_device   ت ذلك بولىيد التولي ت الذا سيىين طبعو ضمن الب نىومج ال تيسىي ت بدايىة نظىو

 :على النحي التولي mainالتع يح ىا ضمن 

//! The section header table for ELF format. 

typedef struct { 

 unsigned long num; 

 unsigned long size; 

 unsigned long address; 

 unsigned long shndx; 

} 

elf_section_header_table_t;  

typedef struct multiboot_info 

{ 

 unsigned long flags; 

 unsigned long mem_lower; 

 unsigned long mem_upper; 

 unsigned long boot_device; 

 unsigned long cmdline; 

 unsigned long mods_addr; 

 union 

 { 

  aout_symbol_table_t aout_sym_t; 

  elf_section_header_table_t elf_sec_t; 

 } u; 

 unsigned long mmap_length; 

 unsigned long mmap_addr; 
} multiboot_info_t; 
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  GGRRUUBBمحمل اإلقالع محمل اإلقالع   --22--11--22

  GGrruubbميزات ميزات   --66--22--11--22

هىىي ب نىىومج مجىىوني GRUB  (GRand Unified Bootloader )محمىح اإلعىى ع 

ميتيا الميد  للنيو  بتحميح نظو  التع يح تيحتيا محمح اإلع ع هذا على الىثي  من المميىزا  

 :تهي

 .بهويند  تاوهة  سيمية ال بثس 

 .متىومحيند  مح   ىتام  

 .FDISKاليل   ص يتع ف على ىوزاء الن

      … FAT, EXT2مثح  يند  دعم لعدة ىنظمة مليو 

 .تع يحيمىنه إع ع ىلث  من نظو  

  ggrruubbالحصول على الحصول على   --22--22--11--22

يمىىىن الحيىىيي علىىى المليىىو  الميىىد ية للب نىىومج ت المليىىو  الثنوتيىىة المت ومىىة عىىن 

 :FTPط يق الميعع التولي ت بوستخدا  يدمة 

  ARTCOPY or RAWRITE هيت  تندتزفي بيئة  األدتا  للعمحنحتوج لبعض 

main () 

//! The multiboot information pointer from GRUB. 

extern multiboot_info_t *boot_info; 
 

// Get some multiboot informations. 
 boot_info = (multiboot_info_t *)PHYSICAL((dword)boot_info); 

 if (boot_info->flags & 0x02) 

 { 

  printk( KERN_INFO 

   "Total amount of conventional memory: %uKB\n", 
   ((size_t)boot_info->mem_lower) ); 

 } 

 else 

 { 

  printk( KERN_EMERG 
   "\nError reading multiboot informations... halting 
system!\n" ); 

 } 

Source code:ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-0.92.tar.gz  
Binaries:ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-0.92-i386-pc.tar.gz  

http://www.execpc.com/~geezer/johnfine/index.htm#zero 
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/rawwrite.htm 

http://www.tux.org/pub/dos/rawrite/ 

ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-0.92.tar.gz
ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/grub-0.92-i386-pc.tar.gz
http://www.tux.org/pub/dos/rawrite/
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 :هيفىمو الييحة ال تيسية للب نومج 

  منهامنهامتطلبات ال بد متطلبات ال بد   --22--22--11--22

ت  ليىنىسمن األسهح النيو  بعملية الت ومة ت التنيي  من ي ي استخدا  نظو  التع يح 

 :لديكعليك التثلد من تويد األدتا  التولية 

GGCCCC::  

ت مو فىي  ت يمىنىك الحيىيي  GCC 2.95يج  ىن يىين إصدا    السي ت مت وم ل ة

 :عليه من ال ابط

GGNNUU  MMaakkee::  

ت  GNU Makeت التىي تعتمىد علىى  Automakeيج  ىن يىين لديك دعم لخوصىية  

 :يمىنك الحييي عليهو من ال ابط

GGNNUU  bbiinnuuttiillss  22..99..11..00..2233::  

مىن ىوىح ت ومىة بعىض مليىو  الب نىومج ت  GNOيج  ىن تمتلك األدتا  الخوصىة   

  :ال ابطمىنك الحييي عليه من المجمع ت ي يوصة تلك المىتيبة بل ة

TTeexxiinnffoo  44..00::  

فىىي المسىىتندا  ت تحتىىوج لب نىىومج عىى اءة المسىىتندا   (مىىول ت)ييوىىد بعىىض الب يمجىىو  

  :ال ابطالسوبق تيمىنك الحييي عليه من 

  CCoonnffiigguurriinngg  tthhee  GGRRUUBBتهيئة التطبيق تهيئة التطبيق   --44--22--11--22

ضمن محث األتام  ليث يني  بعمليىة ' configure`تتم تهيئة الب نومج بياسهللاة األم  

فحص للمليو  ت العي ة الميىد ية ت التثلىد ىنهىو لوملىة ت ال معىىلة بهىو ت غيى  نوعيىة لمىو ينىي  

 .ة بعض المتحيال  ت النيم ال زمة ي ي عملية التنيي بتهيئ

  البرنامجالبرنامجترجمة ترجمة   --00--22--11--22

 :التوليةإن ىسهح ط ينة لت ومة الحزمة الب مجية هي إتبوع الخهللايا  

        http://www.gnu.org/software/grub 

http://gcc.gnu.org/. 

http://www.gnu.org/software/make/make.html 

http://sourceware.cygnus.com/binutils 

http://www.gnu.org/software/texinfo/texinfo.html 

http://www.gnu.org/software/grub
http://gcc.gnu.org/
http://www.gnu.org/software/make/make.html
http://sourceware.cygnus.com/binutils
http://www.gnu.org/software/texinfo/texinfo.html


 45 إع ع الحوس 

 

ت بعىىد  CDعىىم بوالنتنىىوي للىىدليح الىىذا يحتىىيا مجلىىد الب نىىومج ت ذلىىك بوسىىتخدا  األمىى  

حزمة الب مجية علىى نظومىك ت بعىد تنييىذ لتهيئة ال' configure./`اليصيي هنوك عم بىتوبة األم  

 .يج اهذا األم  سيني  بعملية التهيئة ت طبوعة بعض العبو ا  على العوشة التي تيضح موذا 

 .الحزمةللنيو  بت ومة  'make`عم بىتوبة األم  

 .لتع يح فحص ذاتي للحزمة'  make check`هنوك ىم  ايتيو ا يمىنك لتوبته ىيضو ت هي 

الب نىىومج ت المليىىو  الثنوتيىىة ت المسىىتندا   لتنيىىي ' make install`ة األمىى ا ن عىىم بىتوبىى

 .ال زمة

يمىنىىك لىىذف المليىىو  الثنوتيىىة الي عيىىة التىىي تىىم تيليىىدهو ىثنىىوء عمليىىة الت ومىىة لىىىي ال تخىىتلط 

 .'make clean`بولعي ة الميد ية للب نومج ت ذلك عب  األم  

 .'make distclean`يئة بتيليدهو بىتوبة األم يمىنك لذف المليو  التي عومت عملية الته

. usr/local/bin`/usr/local/man', etc/ بعىح افت اضي يتم تنزيح المليو  في المسو ا 

ت ' configure`تيمىنىىك ت ييىى  المسىىو ا  بياسىىهللاة اسىىتخدا  الخيىىو  التىىولي ضىىمن ىمىى  

 'prefix=PATH--` :الخيو  هي

  الملفات النهائيةالملفات النهائية  --11--22--11--22

عمليىىىىىىىة الت ومىىىىىىىة ستحيىىىىىىىح علىىىىىىىى المليىىىىىىىو  الثنوتيىىىىىىىة بعىىىىىىىد االنتهىىىىىىىوء مىىىىىىىن 

 .بويىت Stage1  512 ليىث يىىين لجىم الم للىة األتلىى Stage1, stage2, menu.lst.التولية

 .اإلع عتهي الملف الياو  لتوبته على عهللاوع 

  إقالعإقالعإنشاء قرص إنشاء قرص   --11--22--11--22

 ا ن بعد ىن ليلنو على المليو  الثنوتية علينىو لتوبتهىو علىى عهللاىوع اإلعى ع فىي النى ص

 .عليهاليل  ت تنزيح الب نومج محمح اإلع ع 

  البرنامجالبرنامجمراحل تنزيل مراحل تنزيل   --00--22--11--22

يتعى ف عليىه محمىح \بداية تحتوج لن صين م نين ىلدهمو تمىت تهيئتىه بنظىو  مليىو   

ت ا يىى  عىىودا غيىى  مهىىم ألنىىه سىىتحذف البيونىىو   EXT2ىت  FAT12 مثىىح  GRUBاإلعىى ع 

 .تسيطالميويدة عليه ت سيستخد  لن ص 

 ص األتي الذا يتع ف عليىه محمىح اإلعى ع ت ننسىخ عليىه المليىو  الثنوتيىة نبدى مع الن

تطبعىىو هىىذا يعنىىي ىن ننىىي  بإنعىىوء المجلىىدا  /" boot/grub"/النوتجىىة معنىىو ت ذلىىك علىىى الىىدليح 

 .السوبنة ليضع المليو  ضمنهو

ت  bootإلىى ملىف تالىد ت عىم بتسىميته  "stage1" and "stage2"عىم بىدمج المليىين 

  :التوليبوألم   تندتزلنيو  بذلك عب  نظو  التع يح يمىنك ا

 :التوليىمو بياسهللاة لينىس فيتم بياسهللاة األم  

copy /b stage1 + stage2 boot  

cat stage1 stage2 >boot 
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النى ص الثىوني بىدءا مىن عهللاىوع اإلعى ع ت  إلىى bootعم ا ن بىتوبة الملف النوتج الجديد 

 :عب  األم  تندتزونوته بولهللابع ت يمىن النيو  بذلك ضمن هذا يعني إت ف الن ص تضيوع بي

 :األم ت ضمن لينىس عب  

مثىىح مجميعىىة  تنىىدتزطبعىىو يمىنىىك اسىىتخدا  بىى امج ىيىى   للنيىىو  بعمليىىة النسىىخ ضىىمن 

bootprog. 

 .فيهىعد إع ع الحوس  تو لو الن ص الثوني 

ت عندتىذ عىم بإزالىة هىذا النى ص ت  GRUBعب  الن ص ت ظهىي  عبىو ة  سيتم اإلع ع

 :ت الت  التعليمة Stage1,stage2 , menu.lstتضع الن ص األتي الذا يحتيا المليو  

 .الم نالن ص  إلى fd0ليث تعي  

عليىىك  GRUBىصىىبح لىىدينو ا ن النىى ص األتي عوبىىح لحعىى ع ت يحتىىيا علىىى ب نىىومج 

 .الحذفت المحوفظة على المليو  من التعديح ىت  االنتبو 

  إقالع نواة نظام التشغيلإقالع نواة نظام التشغيل  --22--11--22

ا ن ت بعد ىن ىصبح لح شيء ووهز ليف سنسىتثم  هىذا المحمىح فىي إعى ع نىياة نظىو  

بدايىىة يجىى  ىن يىىىين تيىىميم النىىياة نيسىىه يىىدعم تعىىدد اإلعىى ع  .تعىى يلنو ت ىنظمىىة تعىى يح ىيىى  

Multiboot  بحيث تحتيا النياة علىMultiboot header  مسبنولمو تم ش ا ذلك. 

 .تع فهضع النياة في مىون 

 .الن صبيويد  اإلع عىعد 

 الت  التعليمة 

root (hd0,1) 

 .ت التي تني  بوالنتنوي للن ص اليل  األتي على الحوس 

 ىيب  الب نومج عن ميعع النياة 

  mmeennuu..llsstt  ::كتابة ملفكتابة ملف  --44--11--22

سهح ليث نضع فيه مو سبق تنضىع ميعىع النىياة ت عنيانهىو ت مىو إن تجهيز هذا الملف ى

هي الخيو ا  التي ستظه  على العوشة في عملية اإلع ع ت فيمو يلي مثوي على ملف يحتيا على 

 :ييو ا عدة ىنظمة تع يح بحيث يعمح عدة 

partcopy boot 0 168000 -f0 

cat boot >/dev/fd0 

setup (fd0) 

kernel /krnl.elf 
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 :لولتوليىمو بولنسبة لنياة نظو  تع يلنو فيىين الملف 

 .titleليث يتم لتوبة العنيان الذا سيظه  على العوشة ضمن 

  اإلقالعاإلقالعالنواة متعددة النواة متعددة   --00--11--22

ت هي  لمبدى تعدد اإلع ع وتحميح نياة نظو  تع يح بع ط دعمهب GRUBيني  الب نومج 

ىا مت ومىة  ELFع ط خيى  ىن تىىين مىن النىيع مو سيتم ش لهو في الييح التولي ت بوإلضوفة ل

فىي تنىدتز ت تىىين  EXEمىىوفئ للنىيع  ELFتحت بيئىة ليىنىس ت لىيس تنىدتز ليىث ىن النىيع 

# Sample boot menu configuration file 

#  default - boot the first entry. 
default 0 
# if have problem - boot the second entry. 

fallback 1 
# after 30 sec boot default. 
timeout 30 

# GNU Hurd 
title  GNU/Hurd 
root   (hd0,0) 

kernel /boot/gnumach.gz root=hd0s1 
module /boot/serverboot.gz 
# Linux - boot ot gsecond HDD 

title  GNU/Linux 
kernel (hd1,0)/vmlinuz root=/dev/hdb1 
# booting Mach - get kernel from floppy 

title  Utah Mach4 multiboot 
root   (hd0,2) 
pause  Insert the diskette now!! 

kernel (fd0)/boot/kernel root=hd0s3 
module (fd0)/boot/bootstrap 
# booting OS/2 

title OS/2 
root  (hd0,1) 
makeactive 

# chainload OS/2 bootloader from the first sector 
chainloader +1 
# For booting Windows NT or Windows95 

title Windows NT / Windows 95 boot menu 
root        (hd0,0) 
makeactive 

chainloader +1 
# Colors change:0). 

title Change the colors 
color light-green/brown blink-red/blue 

# 
# Automatically generated by make: do not edit! 

# 

default 0 

title MyOs 

root (fd0) 

kernel /kernel/mr32.gz 
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 Multiboot  علىىى ت تيسىىة تعىىدد اإلعىى ع ىا النىىياة محننىىة لمبىىدى تعىىدد اإلعىى ع عنىىدمو تحتىىي

header ت هذ  الت تيسة تحنق 

 .بويت لىح منهللاع 02يج  ىن يىين  صف المنوطع بمندا  

 .ليح من ملف النياة 1يج  ىن تظه  الت تيسة في ىتي 

فيىيىي اسىتخدا   ELFمبوشى ة فىإذا لونىت نياتىك عبىو ة عىن  ELFييهم المحمح مليىو  

 :التولية multibootىوح تعدد اإلع ع الت تيسة التولية من 

افنة مع المحمح من ي ي بعد إضوفة العي ة السوبنة للنياة نعيد ت ومتهو ت نتثلد ىنهو متي

 .التي تيحص تيافنيتهو مع مبدى تعدد اإلع ع "mbchk"األداة 

 

; NASM syntax 

    MULTIBOOT_PAGE_ALIGN   equ 1<<0 

    MULTIBOOT_MEMORY_INFO  equ 1<<1 

    MULTIBOOT_HEADER_MAGIC equ 0x1BADB002 

    MULTIBOOT_HEADER_FLAGSequMULTIBOOT_PAGE_ALIGN | 
MULTIBOOT_MEMORY_INFO 

    CHECKSUM               equ -(MULTIBOOT_HEADER_MAGIC + 

MULTIBOOT_HEADER_FLAGS) 

    ; The Multiboot header 

        align 4 

        dd MULTIBOOT_HEADER_MAGIC 

        dd MULTIBOOT_HEADER_FLAGS 

        dd CHECKSUM 
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  المراجعالمراجع  --00--22

http://cse.unl.edu/~jgompert/OS/ 

http://www.nondot.org/sabre/os/articles 

http://www.nondot.org/sabre/os/files/Booting 

http://my.execpc.com/~geezer/osd/boot/index.htm 

http://www.alkhawarzmi.com 

Write Your Own Operating System Tutorial 

 

 

http://www.nondot.org/sabre/os/files/Booting
http://my.execpc.com/~geezer/osd/boot/index.htm
http://www.alkhawarzmi.com/


 

  النمط المحميالنمط المحمي  --22

  
العديىد مىن الميىزا  ت الخيىوتص الجديىدة للت لى  علىى  Intel80386تند  لنو شى يحة 

علىىى تنىىديم  8086ت التىىي مىىن بينهىىو عىىد  عىىد ة المعىىولج  Intel8086ننىىوط الضىىعف فىىي شىى يحة 

بوإلضىىوفة عىىد  دعىىم المعىىولج لتننيىىو  تعىىدد . الحمويىىة المهللاليبىىة عنىىد التعومىىح مىىع المنىىوطع الذال يىىة

ي نمط الذال ة االفت اضية ت عد  عد ته على التعومح مىع المنىوطع الذال يىة التىي المهو  ت العمح ف

ت . 8086التيافنية الىوملىة مىع المعىولج  80386ت لمو ييف  لنو معولج الـ . 14KBبحجم ىلب  من 

 .متهللاوبنين مع بعضهمو البعض تمومو 80486 ت الـ 13011 يعتب  إصدا ا لح

هو تيفي  العديد من التحسينو  ت الميزا  التي لم تىن تم في Intel80286 إن ش يحة الـ

هىي إمىونيىة عمىح المعىولج  13211تمن بين هذ  التحسينو  التي ط لت في , 1311متيف ة في 

يعمىح فنىط فىي  1311في نمهللاين مختليين همو النمط المحمي ت النمط الحنينىي بينمىو لىون المعىولج 

يؤمن تيافنية لوملة مىع سىوبنيه مىن المعولجىو  ت ذلىك  13211 ت لمو ىن معولج الـ. النمط الحنيني

 13011ت لىىن عنىد انتنىوي المعىولج , يتيف  عندمو تم منج المعىولج عىد ة العمىح فىي الىنمط الحنينىي

ت  1311للعمح في النمط المحمي فإنه يختلف بهللا ينة عملىه الدايليىة ايت فىو وىذ يو عىن المعىولج 

غي  عود ة على العمح في هذا  1311 مح على معولجو  الـتيبح العديد من الب امج التي لونت تع

ت من بين هذ  البى امج علىى سىبيح المثىوي نظىو  التعى يح  -النمط المحمي–النمط من عمح المعولج 

ليىىث عمىىت هىىذ  العىى يحة مىىن  13011ت بىىنيس الىىى   السىىوبق ينهللابىىق علىىى معىىولج .DOS الىىـ

يىىث لىىي  علىىى لىىح ميىىزا  هىىوتين ل 13211ت  1311المعولجىىو  لتهللاىىيي  لىىىح مىىن شىى يحتي 

تالتي من بينهو عد ة المعولج على عنينة مجوال  عنوتين . الع يحتين ت ىضييت لهو ميزا  وديدة

ليث لون عدد يهللايط العنينة فىي . 13011ت  1311ذال ية ىلب  من مو لون متولو في معولجو  

لج علىى تىثمين ت مىع عىد ة المعىو. بىت02ىصبحت 13011بت بينمو في 11هي  13211ت  1311

ت . بىىت11العوملىىة بنظىىو  الىىنمط الحنينىىي ت مجىىوي العنينىىة  1311التيافنيىىة التومىىة مىىع معولجىىو  

ىيضو تم تهللايي  نمط عمح ت هي النمط العمح الحنيني  13011بوإلضوفة للميزا  التي ذل نوهو في 

 .Virtual Real Mode86. اليهمي

المحمىي ت لىنىه يىؤمن محولىوة لىنمط  بثنه نظو  عمىح فىي الىنمط V 86يتميز هذا النمط  

تبولتىولي البى امج الميىممة للعمىح فىي الىنمط الحنينىي . العمح الحنيني ضمن نمىط العمىح المحمىي

يعنىي . تيبح عود ة على العمح في النمط المحمي دتن ىا تعديح فيهو ىت تبديح نظو  عمح المعىولج

ىت تبديح  DOSن ىن ن ي  نظو  مث  دت DOSنستهللايع ىن نع ح نظو   V86من ي ي هذا النمط 

 .نظو  عمح المعولج
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  ميزات استخدام النمط المحميميزات استخدام النمط المحمي  --66--22

  الذاكرةالذاكرةمن من   44GGBBالوصول إلى الوصول إلى   --66--66--22

. تعد هذ  الميزة مىن ىلثى  اليياتىد المتييىوة مىن هىذا الىنمط بولمنو نىة مىع الىنمط الحنينىي

لىح منهللاىع ت ذلك   4GBليث تستهللايع الب امج العوملة في النمط المحمي ىن تستخد  ذال ة بحجم 

ت منهللاىع ( CODE SEGMENT)مىن ىنىياع المنىوطع األسوسىية تهىي منهللاىع العىي ة  لىداعلىى 

 .(STACK SEGMENT)ت منهللاع المىدس  (DATA SEGMENT)المعهللايو  

 1311من ىي   يمىننو مىن يى ي تيظيىف بعىض الميىزا  ال يى  معىهي ة فىي معىولج 

بينمىو ال نسىتهللايع , لتخىزين فنىطت ذلىك ب ى ض ا 1MBتمىين هىذا المعىولج اليصىيي لىذال ة فىي  

االستيودة من هذ  الميزة فيمو يخىص التعومىح مىع منىوطع التىىديس ت العىي ة، ت لىىن توىيد ذالى ة 

هىذا , في الحوس  ىم  غيى  اعتيىودا ت غولبىو مىو تىىين ىلجىو  الىذتال  ىعىح مىن ذلىك 4GBبحجم 

 .الى   ينيدنو للميزة التولية ميزة الذال ة االفت اضية

  االفتراضيةاالفتراضيةالذاكرة الذاكرة   --22--66--22

يمىنىىه تنييىىذ مىىو يسىىمى بتننيىىة الىىـذال ة  13011إن تلىىدة إدا ة الىىذال ة فىىي معولجىىو  

ت هىىذ  التننيىىة تسىىتخد  لخلىىق إيحىىوء للبىى امج بثنىىه ييوىىد فىىي  Virtual Memoryاالفت اضىىية 

بينمىو فىي الحنينىة تىىين لجىم الىذال ة اليعلىي ىعىح مىن ذلىك  4GBالحوس  ذال ة  تيسىية لجمهىو 

هذ  التننية تنىي  علىى االسىتيودة مىن الىذتال  الثونييىة مىث  النى ص اليىل  ت تسىتخدمهو ت . بىثي 

ىا يمىننو ىن نتخيح هذ  التننية ىنه تني  بتيسىيع الىذال ة ال تيسىية , لذال ة تخزين  تيسية للب امج

ت هىذا بىوفت اض , 4GBتمددهو من ي ي ىوهزة التخزين الثونيية إلى  4GBالتي لجمهو ىعح من 

 .في وهوز التخزين الثونيا 4GBنه تتيف  لدا مسولة ذال ة بحجم ا

  ترجمة العناوينترجمة العناوين  --22--66--22

فىىىي الىىىنمط المحمىىىي تعمىىىح البىىى امج علىىىى مىىىو يسىىىمى بولعنىىىوتين الذال يىىىة المنهللانيىىىة 

Logical Address  لينىي  بت ومىة هىذ  العنىوتين المنهللانيىة إلىى  13011ت من ثىم يىثتي المعىولج

ت مىن ثىم تنىي  تلىدة إدا ة الىذال ة . يونىة 02هي بهللايي  التي Linear Addressعنوتين يهللاية 

MMU  بت ومة هىذا العنىيان الخهللاىي إلىى عنىيان فيزيىوتي لنينىيPhysical Address . ت فىي

فعولىىة فىىإن العنىىيان الخهللاىىي هىىي نيسىىه يىىىين العنىىيان  MMUلىىوي لىىم تىىىن تلىىدة إدا ة الىىذال ة 

فىإن العنىيان , B800:0010المنهللاني التولي  الييزيوتي، ىا إذا لون لدينو على سبيح المثوي العنيان

ت علىىى اعتبىىو  ىن تلىىدة إدا ة الىىذال ة  B8010Hالمنهللانىىي المنوبىىح لهىىذا العنىىيان الييزيىىوتي هىىي 

 .معهللالة ىا غي  فعولة فعندهو يىين العنيان السوبق هي نيسه العنيان الييزيوتي

  تحسين في آلية التقطيع الذاكريتحسين في آلية التقطيع الذاكري  --44--66--22

 64 يىة لىىح منهللاىع ثوبتىة ت محىددة بىـ في النمط الحنيني المسىولة الذالKB  بينمىو فىي

 .4GBإلى  1Bالنمط المحمي يىين لجم النهللاعة الذال ية مت ي  ت يت تاا من 

  إن ىا محوتلة من عبح ب نومج لليصيي إلى الذال ة فيمو هىي يىو ج المنهللاىع الىذال ا

 .سيف يؤدا إلى لدتث منوطعة في المعولج ت إظهو   سولة يهللاث
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  4المنهللاىع الىذال ا في لوي لون لجمGB  فىإن ىا محوتلىة لليصىيي إلىى مىو بعىد الىـ

4GB فإن المعولج سيف يني  بعملية التيوف لبداية الذال ة. 

 يمىن للمنوطع الذال ية ىن تبدى من عنيان ذال ا. 

  يمنح الند ة للمب مج على تخييص المنوطع الذال يىة فمىو يىتم تحديىد لمنهللاىع للعىي ة

نط بولعي ة ت ىا محوتلة للىتوبة في هذا المنهللاع الذا فإن سيىين استخدا  محيي ا ف

 .يىين فنط للن اءة فسيف يتم منوطعة عمح المعولج لتظه   سولة يهللاث

  حماية الذاكرةحماية الذاكرة  --00--66--22

ت هىىذا يعنىىي تىىثمين مسىىتييو  مىىن الحمويىىة . ميىىزة لمويىىة الىىذال ة 13011ينىىد  المعىىولج 

علىىى سىىبيح المثىىوي . المنىىوطقلىىبعض منىىوطق الىىذال ة لسىى  ىهميىىة المعليمىىو  الميوىىيدة فىىي هىىذ  

المنهللانة التي تىين فيهو نياة نظو  التع يح مث  تعتب  منهللانة مهمة ودا ت ىا محوتلة تخ يى  فيهىو 

ىت لتوبة فيهو من عبح الب امج األي   يعني ىنه سيف يتم التثثي  على عمح النظو  لوم  ت بولتولي 

ب  للمنهللانة الميويدة فيهو نياة النظىو  ت يني  مب مجي نظو  التع يح عودة بيضع مستي  لموية ىل

 .13011هي تىين عودة ىعلى مستييو  الحموية التي يندمهو المعولج 

  االجرائياتاالجرائياتحماية حماية   --11--66--22

. يمىن ىن نتخيح لموية االو اتيو  بعىح معوبه لمو  ىينو  في لموية الذال ة في األعلى

نهللانىة الخوصىة بب نىومج مىو عىن ليث يتم لموية الب امج المختلية من بعضهو البعض فيتم لظ  الم

 .الب امج األي   ت ال يسمح اليصيي لهذ  المنهللانة إال من عبح هذا الب نومج

بينمىىو فىىي نظىىو  التعىى يح مىىث  يمىىىن مىىث  ىن نتىىيح للنظىىو  ىن ييىىح إلىىى وميىىع المنىىوطق 

له الذال ية الخوصة بولب امج األي   ت ذلك ألن نظو  التع يح يملك مستي  من الحني  التي تخي

لليصيي لهذ  المنوطق على ي ف الب امج العودا ت هذا األم  ض ت ا ت يوصىة لىد  ليىيي 

ت بولتىولي يضىهللا  هنىو . المنوطعو  ىت اسىتدعوء إو اتيىو  النظىو  ىت تم يى  ال سىوتح بىين البى امج

نظو  التع يح ىن يىىين لىه لىق فىي اليصىيي إلىى منىوطق المعهللايىو  الخوصىة بىولب امج األيى  ، 

نجد ىنه يمىن للب امج ىن يىين له لق في اليصيي المحىدتد لمنهللانىة المعهللايىو  الخوصىة بولمنوبح 

لح مو سبق من لديث عن السموليو  ت الحني  يتم تنييذ  من يى ي تلىدة .بب نومج نظو  التع يح

 .Memory Pagingت تننية التيييح الذال ا  MMUإدا ة الذال ة 

  خانةخانة  2222مسجالت مسجالت   --11--66--22

ت ىسىموء هىذ  . يونىة 32هىي بهللاىيي  13011فىي معولجىو   إن وميع المسج   العومىة

ت ( ..AX BX CX) 1311المسىىج   هىىي نيسىىهو ىسىىموء المسىىج   التىىي لونىىت فىىي معولجىىو  

ت هىىذا ت يزيىد  EAX EBXىا تيىبح  Aيونىة لى ف  02لىن يضوف إليهو للعمح مىع عى ض 

 .FS GSمسجلي  13011في  1311عن مسج   المعولج 

ليصيي إليهو في وميع ىنموط عمح المعولج ت يمىن من ي ي النمط هذ  المسج   يتم ا

يونة ت لىىن ال تسىتخد  فىي ىغى اض العنينىة ت إنمىو  02الحنيني استخدا  المسج   العومة بحجم 

يونة هىي فىي الىنمط المحمىي،  02فنط التخزين ت تنوعح المعهللايو  بينمو االستيودة األلب  من لجم 

يونىىة فىىإن ذلىىك سيسىىوعدني علىىى  02  فىىي الىىنمط المحمىىي بحجىىم ىسىىتخد  هىىذ  المسىىج  وتعنىىدم

 .Assemblyايتيو  اسهللا  عديدة من العي ة الب مجية في ل ة التجميع 
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  تحسين أنماط العنونةتحسين أنماط العنونة  --00--66--22

في النمط الحنيني عندمو لنو نني  بوليصيي ال ي  مبوش  إلى العنوتين الذال ية لون ذلك 

بينمىو فىي الىنمط . DIت  SIت  BPت  BXالمسج   ت التي لونت تتمثح في , يتم من ي ي ثيابت

المحمي صو  لدينو إمىونية تعىيح هذ  العنوتين من ي ي ىا مسجح من المسج   الميويدة فىي 

ت يىىين االنتنىوي . ت بوإلضوفة لذلك يمىننو ىن نضيف لمسجح اليه سة عومح انتنوي نسىبي. المعولج

 :مىنني من لتوبة هىذا نيع من األتام ت هذا ي. 1من عنيان لعنيان بخهللايا  ىلب  من 

  دعم لتعدد لمهامدعم لتعدد لمهام  --11--66--22

عندمو يعمح في النمط المحمي ييف  من ي ي هيىليتيه ييف  لنىو بنيىة  13011إن معولج 

يوصة تتيح لنو إمىونية ليىظ اإلو اتيىة الحوليىة ت االنتنىوي لتنييىذ إو اتيىة ىيى   ت مىن ثىم العىيدة 

ت . ت عملية التبديح هذ  بين االو اتيو  تىتم مىن يى ي تعليمىة تجميىع تليىدة, إلو اتيةلتنييذ هذ  ا

 .هذ  الميزة هي ميزة  هيبة لد  تيميم ىنظمة التع يح ت يوصة ىنظمة تع يح الزمن الحنيني

بنمهللاه الجديىد مىو يسىمى بولمعولجىو  المت ابهللاىة ليىث انتهىوء  13011لمو يدعم المعولج 

بوسىتخدا  .ال ويع لمتوبعة تنييذ المهمة األصلية المتحىد ة منهىو هىذ  المهمىة مهمة معينة سيف يتم

 .Multiprocessingت هذ  الميزة سيف نثتي على ذل هو في . BackLinkمو يسمى الـ 

  تتبع األخطاء في العتاد الصلبتتبع األخطاء في العتاد الصلب  --6565--66--22

بهللا ينىىة تمىنىىك مىىن العمىىح بىىنمط الخهللاىىية بخهللاىىية ت هىىذا  13011تىىم تيىىميم معولجىىو  

ت هذ  الميزة . ا للمب مجين عند تننيحهم ت تتبعهم لسي  عمح ب امجهم تعليمة بتعليمةالنمط مييد ود

 .متولة في ل  النمهللاين المحمي ت الحنيني

  قيقيالعنونة في النمط الحقيالعنونة في النمط الحقي  --22--22

يتم تنظيم الذال ة على ىسوس لج ا  لىح لجى ة مؤليىة مىن  Intel8086في معولجو  

لتولي لمو نعلىم عنىدمو نحىوتي تخىزين بويىت فىإن ثمون يونو  ىا لح لج ة لجمهو بويت تالد ت بو

هذا البويت يتم تضعه في لج ة ذال ية بعىح مبوش  تدتن ىا التبوس ت لىن إذا مو ى دنىو تخىزين 

عيمة بحجم بويتين فإن المعولج هنو سيف يثيذ البويت األلث  ىهمية ت يخزنه فىي العنىيان األتي ىا 

إن ط ينىة العمىح هىذ  . و في العنيان التولي للعنيان السوبقاألعح ت يثيذ البويت األعح ىهمية ت يخزن

للمعولج عد تسب  ا تبولو في البداية للمب مج ت لىىن سىتعتود علىى هىذ  الهللا ينىة بعىد فتى ة، مىث  لىي 

 00H :فىإن هىذ  النيمىة سىتخزن فىي الىذال ة علىى العىىح التىولي B800H:لون لدا النيمىة التوليىة

للمعولجىو  تعى ف تننيىة فه سىة الىذال ة بوسىم تننيىة  Intel ، ضىمن عوتلىة منتجىو B8Hتمن ثم 

ت هذ  التننية تني  على تنسيم الذال ة إلى منوطع، ت المنهللاع هىي عبىو ة  Segmentationالتنهللايع 

ت  64KBعن منهللانة من الذال ة ت هذ  المنهللانة في النمط الحنيني يىىين لجمهىو ثوبىت ت يسىوتا 

ت لىن هذ  المنوطع التي يمىن ىشىلهو سيف , لمنوطع هذ من ا 64KBلمو يمىني ىن ىعي  بتعىيح 

تتدايح فيمو بينهو ت من الممىن ىن يىين عنيان ذال ا ينتمي لمنهللاعين في خن تالىد ت يىىين هىذا 

لجى ة مىن بدايىة المنهللاىع  11التدايح بع ط مث  لي لون لدا منهللاعين ىن يبىدى المنهللاىع الثىوني بعىد 

 . ألتيبويت من المنهللاع ا 11ىا بعد . األتي

MOV EBX, [EDI][EAX*8]+2 
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ت هذا مو ييس  لنو عد   16KB*16Byte = 1MB: تبحسبة بسيهللاة على العىح التولي

ت على هذا األسوس نظو  التع يح , 1MBعلى عنينة الذال ة بحجم ىلب  من  1311عد ة المعولج 

DOS  1ال يمىنهو ىن ي   ذال ة مو بعد الـMB 0000، ت المنوطع يتم ت عيمهو بىدء مىنh  تلتىى

FFFFH  ت هىىذ  اإلزالىىة تسىىتخد  لليصىىيي إلىىى . منهللاىىع نسىىتخد  معىىه مىىو يسىىمى بوإلزالىىةت لىىح

 .إزالة ييلد لي عنيان لج ة ذال ية+ لج ة معينة ضمن نيس المنهللاع، ىا ت ال  منهللاع 

ا ن بعد ىن ليلنو على هىذا الت الى  فإننىو نحتىوج إلزالىة هىذا العنىيان بمنىدا  نيىف 

ت هىذ  المعليىة تىتم بثلملهىو مىن يى ي المعىولج تدتن  بويت لتى نيح للعنيان الييزيوتي المهللالىي 

 .ىا عملية الت ومة. لووة لتديح المب مج لتنييذهو

 

 3 الشكل

  المحميالمحميالعنونة في النمط العنونة في النمط   --22--22

ا ن بعىىد ىن فهمنىىو ط ينىىة العنينىىة فىىي الىىنمط الحنينىىي ننتنىىح ليهىىم ليييىىة عنينىىة الحجىى  

فىمو  ىينىو فىي الىنمط الحنينىي تىتم عنينىة الىذال ة تاليصىيي إلىى لىح . الذال ية في النمط المحمي

ت ىيضىو , لذال ة من ي ي استخدا  ميهي  المنوطع تاالزالو  ضمن المنوطعلج ة من لج ا  ا

فىىي الىىنمط المحمىىي لىىدينو نيىىس ا ليىىة فىىي اليصىىيي إلىىى الحجىى ا  الذال يىىة بوسىىتخدا  المنىىوطع ت 

ت , 13011هذ  البنية الجديدة تعتمد على الهيىلية الجديدة لمعولج  تاإلزالو  ت لىن ببنية مختلية، 

 .4GBو هذ  البنية بعنينة ذال ة ىصبحت تسمح لن

 :تني  هذ  البنية على مو يلي

 Descriptor Tableودتي الياصيو  

 Descriptor Table Registerمؤش  إلى ودتي الياصيو  

 .Selector Descriptor.نوي  الياصيو  ضمن الجدتي

يحتىيا فجىدتي الياصىيو  , من هذ  البنية يمىننو تع ف خلية العنينة فىي الىنمط المحمىي

تحتىىيا علىىى  Descriptorعلىىى لنىىيي ت لىىح لنىىح مىىن هىىذ  الحنىىيي ت الىىذا يسىىمى تاصىىية 

 :المعليمو  التولية

 عنيان بداية المنهللاع

 لجم المنهللاع

 ىمي  ىي   لتحديد مياصيو  المنهللاع

سنثتي على ذل  لنيي الياصية بولتيييح فيمو بعد ىمو ا ن سننتي  علىى شى ا ا ليىة 

ىا لىح  8Byteن بولحسىبون ىن لجىم لىح لنىح مىن لنىيي الجىدتي هىي بعىح عو  ت لىن نضع ا 

يتم تخزين عنوتين المنىوطع فىي الياصىيو  ت هىذ  الياصىيو  تىىين فىي .8Bytesتاصية لجمهو 
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ت يىتم تحديىد وىدتي , ودتي الياصىيو  ت يىتم اليصىيي لىىح تاصىية مىن يى ي مؤشى  الياصىيو 

إلىى لىد ا ن عمنىو . مؤش  ودتي الياصيو الياصيو  الذا سيف يتم انتخو  تاصيوته من ي ي 

 .بونتخو  المنهللاع الذا سنعمح عليه

ت نحىن . إن هدفنو األيي  من العملية هي اليصيي إلى عنيان لجى ة محىددة فىي الىذال ة

لسىى  مىىو سىىبق تصىىلنو إلىىى عنىىيان منهللاىىع ذالىى ا ىا مجميعىىة مىىن الحجىى ا  ت لىىىي نيىىح إلىىى 

 .الذا تم انتخوبه الحج ة فإنه يلزمنو إزالة عن  ىس المنهللاع

إن ا لية السوبنة في عنينة الذال ة هي لمىو فىي الىنمط الحنينىي خليىة تىتم تلنوتيىو مىن عبىح 

ت لح مو علينو النيو  به لتى تتحنىق هىذ  ا ليىة هىي تهيئىة وىداتي الياصىيو  ت مؤشى ا  . المعولج

ينة في النمط المحمي، ليث الجداتي بولنيم البداتية، ت ييضح العىح التولي لنو بعىح ىلب  خلية العن

إلىى  Logical Addressنجىد مىن العىىح السىوبق تيضىيح لىيييىة االنتنىوي مىن العنىيان المنهللانىي 

 .العنيان الييزيوتي في بيئة النمط المحمي

 

 4 الشكل

 

 آلية العنونة في النمط المحمي 5 الشكل

 .ا ن لىي ن سخ المعليمو  بعىح ىفضح نعيد للحسو  ال عمي
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 8Bytesنيي هذا الجدتي لدينو ودتي بولياصيو  لجم لح لنح من ل

 يونة 10=  0-11لدينو نوي  لليصيي إلى هذ  الياصيو  بحجم 

2يمىننو ىن ننتخ  من ي ي النوي  
10
 -ىا لنح من لنيي الجدتي–تاصية  1121=  

 ىا لجىم وىدتي 15501Byte=  210*  1بولتولي ييبح لدينو لجم ودتي الياصيو  

 .64KBالياصيو  

 :الياصيو ولية اذل  ىنه لدا نيعين من وداتي عبح ىن ننتنح للين ة الت

  .GDT (Global Descriptor Table)ودتي الياصيو  العو  

يستخد  ودتي الياصف العو  من ىوح عنينة المنوطع الذال يىة المتعىو ك عليهىو مىن عبىح 

ىا هىي بمثوبىة المتحىيال  , وميع مهمو  النظىو  ىت لننىح مىن اوىح منىوطع نظىو  التعى يح

 ي النظو  التي يمىن لجميع المهو  اليصيي إليهوالعومة ف

  .LDT (Local Descriptor Table)ودتي الياصيو  المحلي 

ليىث لىىح , من ىوح عنينة المنوطع الخوص بىىح مهمىة مىن المهىو  LDTتستخد  وداتي 

مهمىىة يمىىىن ىن نيىى د وىىدتي بولمنىىوطع يىىوص بهىىو ليلىىدهو ت للمهمىىو  المتحىىد ة مىىن هىىذ  

ىىىن لبىىوعي المهىىو  اليصىىيي لجىىدتي هىىذ  المهمىىة ت بهىىذ  الهللا ينىىة نىىىين عىىد المهمىىة ت ال يم

 .لمينو المهو  من بعض البعض

ييضح العىح التولي تعو ك المهو  على ودتي الياصيو  العو  ت ليف يتم إف اد وىدتي 

 .تاصيو  محلي يوص بهو

 

 6 الشكل

ة ىيي ة ننيي ت هي ىن المعىولج فىي لحظىة تالىدة ال يسىتهللايع ىن يتعومىح إلىى م لظلت 

ودتي تاصيو  تالد ت لىي نني  بولتبديح بين وىداتي الياصىيو  فعلينىو النيىو  بت يى  عيمىة مؤشى  

 .ت هي عبو ة عن مسج   ميويدة في المعولج LDTRىت  GDTRودتي الياصيو  

LDT 

الخوص 

بولمهمة 

1 

LDT 

الخوص 

بولمهمة 

21 

LDT 

الخوص 

بولمهمة 

0 

GDT 

 العو 
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  الحقيقيالحقيقيجدول مقاطعات النمط جدول مقاطعات النمط   --44--22

منوطعىىة مختليىىة ت هىىذ  المنوطعىىو  تبىىدى  251التعومىىح مىىع  13011ولجىىو  تسىىتهللايع مع

ت هىذا العنىيان هىي عنىيان البدايىة لجىدتي ىشىعة  3333.3333عنوتينهو الذال ية بدء من العنىيان 

ت يحتىيا لىح لنىح علىى  4Byteإن هذا الجدتي يحتيا على لنيي لىح لنىح بحجىم . المنوطعو 

ليث يعىح المؤش  لح من عنيان النهللاعىة ت اإلزالىة ضىمن  مؤش  لبداية ب نومج يدمة المنوطعة

لجىىم وىىدتي ىشىىعة  4Byte  =1324Byte*منوطعىىة251النهللاعىىة، تبولتىىولي نحىىن نجىىد ىنىىه لىىدينو 

المنوطعو  في النمط الحنيني، ت ليهم خلية عمح ودتي ىشىعة المنوطعىو  فىي الىنمط الحنينىي لنى   

 .هذا المثوي

فإن المعولج ييعف عمله بعىح مؤعت بعد ىن يني   INT2 2في لوي عدت  المنوطعة  عم 

ت محتييو  مسجح المىدس ت ىعى   المعىولج ت  CSت  IPبحيظ لولته من ليظ لمحتييو  مسجح 

فىي وىدتي  0000.0008Hمن  ثم ينتنح لتنييذ الىيد الميويد في العنيان المحتي  ضىمن الحنىح 

 Interrupt Service Routinمنوطعىة ليث يسمى هذا الىيد بب نومج يدمة ال. ىشعة المنوطعو 

ت عودة . ت سنم  على هذا الميهللالح فيمو بعد بعىح لبي  في النمط المحمي ISRىت ايتيو ا بولـ 

فىي خيى  الب نىومج ت ذلىك للعىيدة  IRETمو يىتم إنهىوء ب نىومج يدمىة المنوطعىة بيضىع تعليمىة الىـ 

 .لذا لون ينيذ  عبح عدا المنوطعةإليبو  المعولج بولعيدة لمتوبعة تنييذ الب نومج األيي  ا

 

 7 الشكل

  الصلبةالصلبةالمقاطعات المقاطعات   --00--22

إن المنوطعو  اليلبة في الحوس  العخيي هي عبو ة عن إشو ا  يو ويىة تىثتي مىن 

ليث لد  ت تد هىذ  . عبح األوهزة المحيهللاة إلى المعولج لتني  بإيبو   عن ىلداث معنية عد تععت

 اإلشو ا  إلى المعولج فإن المعولج يت ك لح شيء يني  بتنييذ  تيلتيت للمنوطعة ت يني  بوالستجوبة

ت بعىىد ىن ينهىىي . لهىىو مىىن يىى ي تنييىىذ ب نىىومج مخيىىص لىىد  لىىح ت تد لهىىذ  المنوطعىىة يىىتم تنييىىذ 

 .المعولج تخديمه لهذ  المنوطعة يعيد ليتوبع مو لون يني  به

فعلى , إن المنوطعو  اليلبة يمىن ىن ت د للحوس  من مجميعة من الميود  الخو وية

طعة للحوس  لد  لح عملية ض ط ىت تح يى  للميتىوا سبيح المثوي ليلة الميوتيح تني  بإ سوي منو

على ليلة الميوتيح لمو ىن المنيذ التسلسلي لد  لىح عمليىة اسىتنبوي تىتم عليىه ينىي  بتيليىد منوطعىة 
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لعمىىح المعىىولج ت ىيضىىو النىى ص اليىىل  تالهللاوبعىىة تلمىىو ىن المعىىولج ييلىىد منوطعىىة بنيسىىه ت هىىي 

تفىي الىنمط المحمىي . بتنسيم عدد علىى الى عم صىي التي تحدث لد  عيو  المعولج  INT0المنوطعة 

عملية معولجة المنوطعو  هي من ىهم األمي  ت ىا يهللاىث فىي لتوبىة ب نىومج معولجىة المنوطعىة مىن 

إن عمليىىة اسىىتنبوي .المحتمىىح ىن يسىىب  معىىولح لبيىى ة فىىي عمىىح الحوسىى  ت النظىىو  بعىىىح عىىو 

المعىولج تىىتم مىن يى ي دا ة الىىتحىم  اإلشىو ا  ت األلىداث مىىن األوهىزة المحيهللايىة ت إ سىىولهو إلىى

 .PIC 2859بولمنوطعو  

ت هىىي م تبىىة مىىن  IRQمىىو يسىىمى بخهللاىىيط المنوطعىىة  INTELلىىدينو لسىى  معولجىىو  

IRQ0-IRQ15 فمث  منوطعىة ليلىة , ت لح يط منوطعة من هذ  الخهللايط ي تبط بععوع منوطعة

تيزيىىع يهللاىىيط المنوطعىىة إن عمليىىة . INT9ىا  1تىى تبط بعىىعوع المنوطعىىة  عىىم  IRQ1الميىىوتيح 

ت  PIC8259على ى عو  المنوطعو  يتم التحىم بهو من ي ي ب مجة شى يحة الىتحىم بولمنوطعىو  

بولتولي نستهللايع تيزيع يهللايط المنوطعة على ىشعة المنوطعو  تفنو للعنوتين التي ن يدهو ت هذا مىو 

 .سنني  به بعد عليح لد  عملية التهيئة للنمط المحمي

لتحىم بولمنوطعو  مسئيلة عن عملية ت تي  ىتلييو  عمح المنوطعىو  ت ىيضو ش يحة ا

ليث يتم ب مجة هذ  الع يحة لىىي تىتحىم بثتلييىو  المنوطعىو  تفنىو للت تيى  الىذا , في الحوس 

تعودة في ىنظمة التع يح يىين ت تي  ىتلييو  المنوطعىو  يبىدى بولتسلسىح مىن الىـ , ي يد  المب مج

IRQ0 ى ت انتهىىوء بولمنوطعىىة ذا  األتلييىة األعلىىIRQ15 فمىىث  لىىد  . ذا  األتلييىىة المنخيضىىة

ت بعىىدهو فىىي لىىوي ت تد منوطعىىة ليلىىة الميىىوتيح  IRQ0(  TIMER) ت تد منوطعىىة المؤعىىت 

IRQ1  فىىإن لسىى  مبىىدى األتلييىىو  فىىإن منوطعىىة ليلىىة الميىىوتيح لىىن يىىتم االسىىتجوبة لهىىو ت لىىن يىىتم

ىا بعبىىو ة ىيىى   يمىننىىو ىن ننىىيي ىن منوطعىىة . مؤعىىتتخىىديمهو إال بعىىد ىن يىىتم تخىىديم منوطعىىة ال

 .المؤعت عومت بمنوطعة منوطعة ليلة الميوتيح

ت  PIC1 PIC2في الحياس  العخيية ييوىد لىدينو عىودة شى يحتي تحىىم بولمنوطعىو  

ليث لح ش يحة من هذ  . CASCADING يتم تصح هوتين الع يحتين من ي ي مو يسمى بولـ

تىىتحىم  PIC1ليىىث العىى يحة , ن منوطعىىو  مىىن منوطعىىو  الحوسىى العىى اتح تىىتحىم بعمىىح ثمىىو

، ت يبين الجدتي التىولي ىهىم 15-7تتحىم بولمنوطعو  من  PIC2ت الع يحة  7-3بولمنوطعو  من 

 :المنوطعو  اليلبة في الحوس  العخيي

Inter

rupt 

IRQ 

Number 
Description 

00H  - 
Divide by zero or divide 

overflow 

02H  - 
NMI (Non-maskable 

Interrupt) 

04H  - 
Overflow (generated by 

INTO) 

08H  0 System timer 

09H  1 Keyboard 

0AH  2 Interrupt from second PIC 

0BH  3 COM2 

0CH  4 COM1 

0DH  5 LPT2 
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 المقاطعات الصلبة في الحاسب الشخصي 1 جدول

تمىىن الممىىىن ىيضىىو لجىى  عمىىح منوطعىىة ت إينىىوف ت تدهىىو للحوسىى  ت ذلىىك مىىن يىى ي 

ت ذلىىك مىىن يىى ي مسىىجح المنوطعىىو  المحجيبىىة الميوىىيد فىىي العىى يحة  PICب مجىىة العىى يحة 

NMI. 

  المحميالمحميالمقاطعات في النمط المقاطعات في النمط   --11--22

وطعىو  فىي الىنمط المحمىي مىن نوليىة النتيجىة ال تختلىف عنهىو فىي إن عملية عنينىة المن

فىمو  ىينو في الىنمط الحنينىي ، النمط الحنيني ت لىن خلية عنينة ت اليصيي إلى المنوطعو  مختلية

منوطعىة فىي  251 لون لدينو ودتي بثشعة المنوطعو  يحتيا هذا الجدتي على عنىوتين البى امج لىـ

, يونىة 02ت لىح لنح من لنيي هذا الجىدتي لونىت بحجىم . وطعو الحوس  ت هي ودتي ىشعة المن

يونة لحزالة التي يبدى عندهو ب نومج  11يونة للمنهللاع الميويد فيه ب نومج يدمة المنوطعة ت  11

ىمىو فىي الىنمط المحمىي فولبنيىة العومىة ايتليىت ت ىصىبح لىدينو عيضىو عىن وىدتي ، يدمة المنوطعة

 IDT (Interrupt Descriptor Table)يو  المنوطعىو  ىصىبح وىدتي بياصى, ىشىعة المنوطعىة

تيعتمد هذا الجدتي في عنينة المنوطعو  على خلية . منوطعة ىيضو 251تيحتيا هذا الجدتي على 

، تلننظى  إلىى العىىح التىولي الىذا ييضىح GDTعنينة المنوطع في النمط المحمي ىا على البنيىة 

 :خلية عمح المنوطعة

0EH  6 Floppy Disk 

0FH  7 LPT1 

70H  8 Real Time Clock 

71H  9 General I/O 

72H  10 General I/O 

73H  11 General I/O 

74H  12 General I/O 

75H  13 Coprocessor 

76H  14 Hard Disk 

77H  15 General I/O 
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 8 الشكل

المنوطعىة فىي  فمن ي ي العىح السوبق يمىننو ا ن بىح بسوطة اسىتنتوج سى د خليىة عمىح

 :النمط المحمي

 .INTلد  ت تد المنوطعة إلى المعولج فإن المعولج يثيذ  عم المنوطعة 

تمومىىو مثىىح وىىدتي  8Byteإن لىىح لنىىح مىىن لنىىيي وىىدتي تاصىىيو  المنوطعىىو  لجمىىه 

تاصىىيو  المنىىوطع، تبولتىىولي لىىىي نيىىح إلىىى الياصىىف المهللالىىي  مىىن يىى ي  عىىم المنوطعىىة فعلينىىو 

ت من ثم يني  المعولج بجمع النىوتج بىولعنيان المخىزن فىي المؤشى  الىذا  1ـ ض    عم المنوطعة ب

، تبهىىذا نىىىين عىىد تصىىلنو للياصىىية ضىىمن وىىدتي تاصىىيو  IDTRيعىىي  إلىىى وىىدتي المنوطعىىو  

 .المنوطعو 

ا ن من ي ي الياصية التي تصلنو إليهو يىين مخىزن عيمىة نويى  المنهللاىع الىذا ييوىد 

ت بىذلك . وإلضوفة لحزالة التي يبدى عنىدهو ب نىومج يدمىة المنوطعىةفيه ب نومج يدمة المنوطعة ت ب

 .نىين عد تصلنو إلى ب نومج يدمة المنوطعة، تيني  المعولج بتنييذ 

نجىىد لسىى  ا ليىىة السىىوبنة ت التىىي ىيضىىو تىىتم بعىىىح تلنىىوتي مىىن عبىىح المعىىولج نجىىد ىن 

وسية ت ىننو لم نعتمد علىى األس BIOSالمنوطعو  ىصبحت عنوتينهو مختلية عن عنوتين منوطعو  

عنىوتين وىدتي ىشىىعة المنوطعىو  التىىي يىتم تعبئتهىىو بعىىح عيوسىي مىىن عبىح نظىىو  اإلعى ع األسوسىىي 

BIOS .  لمو ىن بنية ب امج يدمة المنوطعة التي يني  بيضىعهو نظىوBIOS  ال يمىىن اسىتخدامهو

وس نظىىو  عنينىىة ت ذلىىك ألن بىى امج المنوطعىىة هىىذ  مىتيبىىة للعمىىح علىىى ىسىى. فىىي الىىنمط المحمىىي

16BIT  32بينمو ب امج المىتيبة للىنمط المحمىي تعمىح علىى ىسىوسBit  ت بولتىولي عمليىو  النيىز

البعيد ت عمليو  االستدعوءا  البعيدة للتيابع سيف لن نستهللايع استخدامهو ب ض النظى  عىن نمىط 

ن نتجىوتز هىذ  العمح ت بولتولي نحن مهللاىولبين بإعىودة لتوبىة بى امج يدمىة المنوطعىة، تال نسىتهللايع ى

ت ىيضو العتبىو ا  ىيى   . الخهللاية ىا إعودة لتوبة ب امج يدمة المنوطعو  ت هذا مو سن ا  اللنو

 .ض   من المستحيح لد  الب مجة في النمط المحمي BIOSيعتب  استخدا  منوطعو  الـ 
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  ناخبات المقاطعناخبات المقاطع  --11--22

. فىي المعىولج إن عملية فهم المنوطع هي المديح ال تيسي ليهم نظو  عمح النمط المحمىي

فىمو تودنو ممو سبق ىن هنولك تعوبه في المنظي  العو  بين المنوطع في النمط المحمىي ت المنىوطع 

 .في النمط الحنيني ت لىن االيت ف هي في خلية اليصيي إلى هذ  المنوطع

إن مسجح المنهللاع الذا لون في الىنمط الحنينىي يسىتخد  لليصىيي إلىى المنهللاىع الىذال ا 

ت هىىذ  الياصىىية الميوىىيدة فىىي وىىدتي فىىي . اصىىية المنهللاىىع لمىىو توىىدنو سىىوبنوىسىىتعيض عنىىه بي

ت هذا النويى  . Selectorالياصيو  يتم انتخوبهو من ودتي الياصيو  بياسهللاة نوي  الياصيو  

 .يونة 11هي عبو ة عن مسجح من 

 

 Selector ناخب الواصفة 9 الشكل

 10 تستخد  لليصيي إلى تاصف المنهللاع ضمن ودتي الياصيو  :يونة األتلى. 

 0 يي ة ميزعة على العىح التولييونو  األ: 

 RPL (3 - 1): Requested Privilege level. 

 TI  (2  )Table indicator. 

  RReeqquueesstteedd  PPrriivviilleeggee  lleevveell  RRPPLLمستوى السماحية المطلوبة مستوى السماحية المطلوبة 

الذال يىة .ذل نو في مندمة الميضيع عن ميزا  النمط المحمي ىنه ينىد  لمويىة للمنىوطع

ت يند  النمط المحمي ى بىع مسىتييو  للحمويىة تىدعى . و البعضلمو يند  لموية للمهمو  من بعضه

هذ  المستييو  األ بعة تحدد إمىونية اليليج إلى منهللانة معنيىة مىن الىذال ة مىن عبىح  4Ringsبولـ 

المنهللانة التي تيود فيهو نياة نظو  التع يح يجى  ىن يىتم ضىبهللاهو علىى ىعلىى  مهمو  ىي  ، فمث 

بينمىىىو يىىىدمو  نظىىىو  التعىىى يح األسوسىىىية ت بىىى امج يدمىىىة  ت 3مسىىىتي  لمويىىىة ت هىىىي المسىىىتي  

بينمو التهللابينو  المستخدمين يتم  1المنوطعو  ت ب امج معولجة األ توي يتم ضبهللاهو على المستي  

 . ضبهللاهو على مستي  لموية ىعح

إن عمليو  ضبط مستييو  الحموية تتم للمنىوطع الذال يىة مىن يى ي تاصىيو  المنىوطع 

بينمىو الىـ , يي التي سنس دهو اللنو تحدد مستي  الحموية لىح منهللاع ذالى اليث هنولك بعض الحن

RPL ت بىى   خيى  , التي ن لظهو هنو فهي تحدد مستي  الحموية لعملية اليليج إلى هذ  المنوطع

عنىىد محوتلىىة مهمىىة اليلىىيج إلىىى منهللاىىع ذالىى ا فىىإن هىىذ  المعىىولج ينىىو ن مسىىتي  الحمويىىة للمنهللاىىع 

ضبيطة في تاصىية المنهللاىع ينو نهىو مىع مسىتي  الحمويىة لعمليىة اليلىيج المهللالي  ت التي تىين م

فىإن لىون مسىتي   Selectorالتي تىين ميويدة مع الخونىو  الث ثىة األييى ة مىن نويى  المنهللاىع 

الحموية لعملية اليليج ىعح من مستي  الحموية للمنهللاع فإن عمليىة اليصىيي تعتبى  غيى  شى عية ت 

 .م السموا للمهمة بوليليج ت يتم تحميح المسج   بولنيم المهللاليبةتظه   سولة يهللاث ت إال فإنه يت
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  ::TTII  TTaabbllee  iinnddiiccaattoorrمحدد الجدول محدد الجدول 

تستخد  هذ  الخونة من النوي  لتحديد فيمو إذا لنو ودتي الياصيو  الذا ن يد اليصىيي 

 .GDTىت ودتي تاصيو  عو   LDTإليه هي ودتي تاصيو  محلي 

 LDT:  TI = 1ودتي الياصيو  المحلي 

 IDT:  TI = 0ودتي اليصيو  العو  

  المقاطعالمقاطعواصفات واصفات   --00--22

ت لح مو ع فنو  عىن هىذ  الياصىيو  , لند تىلمنو لتى ا ن لثي ا على تاصيو  المنوطع

 :لحد ا ن هي األمي  التولي

ت لجىىم هىىذا الياصىىف . الياصىىف هىىي مسىىجح يحتىىيا علىىى عنىىيان ت لجىىم المنهللاىىع الىىذال ا

8Byte. 

تىىيا علىىى عىىيم لضىىبط مياصىىيو  المنهللاىىع ت مسىىتي  لمويىىة الياصىىف عبىىو ة عىىن مسىىجح يح

 .المنهللاع تسموليو  اليليج إليه

الياصف هي لنح من ودتي لبي  يدعى بجدتي الياصيو  ت يتم تخزين الياصف الحولي فىي 

 .مسج   مخيية ال يمىن اليصيي إليهو من عبح المب مج

  ت تسىىمى بولبيابىىو  تاصىىيو  للمنىىوطع تاصىىيو  للمنوطعىىو, هنولىىك نيعىىون مىىن الياصىىيو 

Gates. 

ت لنييح بينىة الياصىف تلنيلىه ت لنبىدى بولجىدتي التىولي . ا ن لنديح في تيوصيح الياصيو  

 .13011ليث يبين الجدتي التولي تاصيو  المنوطع في معولجو  

 جدول واصفات المقطع2 جدول

البايتتتتتت 

5 
 2البايت  6البايت 

البايتتتتتتتت 

2 

البايتتتتتتتت 

4 
 1البايت  1البايت  0البايت 

لجىىىىىىىىىم 

 المنهللاع

3-7 

لجىىىىىىىىىىىىم 

 المنهللاع

1-15 

عنىىىىىىىيان 

بدايىىىىىىىىىىىة 

 المنهللاع

3-7 

عنىىىىىىيان 

بدايىىىىىىىىىىىة 

 المنهللاع

1-15 

عنىىىىىىيان 

بدايىىىىىىىىىىىة 

 المنهللاع

11-20 

 السموليو 

  مؤش ا 

 تتمة لجم المنهللاع  

11-11 

عنىىىىىيان 

بدايىىىىىىىىىىة 

 المنهللاع

24-01 

المحمىىي ميىىزة ت هىىي تحىىدد لجىىم المنهللاىىع ت هىىذا مىىو يمىىنح الىىنمط  :11-3لجىىم المنهللاىىع 

 .المنوطع ذا  الحجم المت ي 

تن لىظ الحجىم . ت هي تحدد عنيان بداية المنهللاىع الىذال ا :01-3عنيان بداية المنهللاع 

2الىبي  للعنينة ت هذا مو يمنح النمط المحمي إمىونية عنينة 
32

  =4GB. 

 :نيضحهو في الجدتي التولي :السموليو 

 يات الواصفجدول سماح3 جدول

 1البت  1 - 0البت  4البت  2البت  2البت  6البت  5البت 

 إتولية المنهللاع السموليو  1 تنييذاإمىونيىىىة تمىىىدد  \للنىىىىىىىىىىىىىىى اءة إمىونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
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 المنهللاع للىتوبة اليليج

 .يتم تيعيح عيمة هذ  الخونة في لوي الىتوبة ىت الن اءة من المنهللاع :إمكانية الولوج

و إذا المنهللاىىع هىىي منهللاىىع فنىىط للنىى اءة ىت منهللاىىع للنىى اءة ت لتحديىىد فيمىى: كتابتتة \قتتراءة 

 الىتوبة معو

يمىن ىن تىين فىي هىذ  الحولىة اإلزالىة عيمتهىو ىلبى  مىن عيمىة : إمكانية تمدد المقطع

لجىىم المنهللاىىع ت يمىىىن فىىي هىىذ  الحولىىة ىيضىىو ىن يىىتم تمىىدد المنهللاىىع نحىىي 

 .األسيح

ىت منهللاىىىىىع , 1=ذيىىىىىة لتحديىىىىىد فيمىىىىىو إذا هىىىىىذا المنهللاىىىىىع منهللاىىىىىع شىىىىىي ة تنيي :تنفيتتتتتذي

 .3= مىدس \معهللايو 

 .لتحديد مستي  لموية المنهللاع ت إمىونية اليليج إليه :الحماية

 .فهذا يمنع اليصيي إلى المنهللاع 1=عندمو تىين عيمة الحنح  :اتاحية المقطع

 :نيضحهو في الجدتي التولي :المؤش ا 

 جدول مؤشرات الواصفة 4 جدول

 

 

ت بولتىولي  4KBفإن تلدة عيوس الذال ة تيىبح  1عندمو يىين : وحدة قياس الذاكرة

   4GBييبح المعولج عود  على تضع لجم المنهللاع الذال  بحجم 

ت بولتىولي  1KBيىىين تلىدة عيىوس الىذال ة بىـ  3في لىوي لونىت الخونىة 

 .14KBالحجم األعظمي للمنهللاع الذال   يىين

تىىتحىم هىىذ  الخونىىة فيمىىو إذا لىىون المعىىولج سىىيعمح علىىى ىسىىوس  : الحجتتم االفتراضتتي

 . يونة02يونة ىت على ىسوس 11

فهذا يعني ىننو نستخد  منهللاىع  1في لوي لونت عيمة الخونة : من بويت السموليو  4البت 

  . ةمىدس ىت منهللاع شي\ذال ا عودا إمو منهللاع معهللايو  

 منهللاع نظىو فهذا يعني ىننو نستخد  منهللاع من نيع يوص ىت مو يسمى  3في لوي لونت عيمة الخونة 

 :منوطع النظو  ىنياع

يسىتخد  هىذا المسىجح لىدعم تننيىة  TSS :Task State Segmentمنهللاع لولىة المهمىة 

 TSSىنياع من مسج    4لهو  13011ت معولجو  , تعدد المهو 

  :Gatesالبيابو  

د  فىىي المنوطعىىو  تلمىىو ىنهىىو تسىىتخد  بعىىىح ىد  فىىي العمليىىو  التىىي تتهللالىى  االنتنىىوي بىىين تسىىتخ

 1البت  1البت  0 البت 4البت 

 تلدة عيوس لجم الذال ة الحجم االفت اضي 3 3
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ت تاصىىيو  البيابىىو  لهىىو لنىىيي مختليىىة عىىن لنىىيي . مسىىتييو  الحمويىىة المختليىىة للنهللاىىع الذال يىىة

 .تاصيو  المنوطع

- - البواباتالبوابات--واصفات المقاطعات واصفات المقاطعات   --11--22

 :م نييح في لنيي الياصفبولنسبة لياصيو  المنوطعو  لن   الجدتي التولي ت من ث

 واصفات البوابات5 جدول

 1البايت  1البايت  0البايت  4البايت  2البايت  2البايت  6البايت  5البايت 

 اإلزالة

3-7 

 اإلزالة 

1-15 

 النوي 

3-7 

 النوي 

1-15 

 للمة العدد

3-4 

 السموليو 

 اإلزالة

11-20 

 اإلزالة

20-01 

 :السموليو 

 سماحيات جدول المقاطعة 6 دولج

 

تحدد ىنياع تاصيو  النظو  ت الجىدتي التىولي ييضىح هىذ  األنىياع تعيمىة الحنىح  :النيع

 تفنو لهذ  األنياع

 

 10 الشكل

  الواصفاتالواصفاتل ل جداوجداو  --6565--22

ىيضو تىلمنو لثي ا عن وداتي اليصيو  ت ممو ع فنو  لحد ا ن عىن وىداتي الياصىيو  

 :مو يلي

 1البت  1-0البت  4البت  2-2-6-5البت 

 النيع السموليو  3 اتولية المنهللاع
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ودتي الياصيو  هي عبو ة عن ودتي لنيله عبو ة عىن تاصىيو  لمنىوطع ذال يىة لىح 

 8Byteلنح بحجم 

 .يتم اليصيي إلى هذ  الجداتي من ي ي مسجح ودتي الياصيو 

يتم تهيئة محتييو  هذ  الجداتي يدتيو مىن يى ي المبى مج لىد   ت. 1112Byteلجم الجدتي 

 .بدء عملية إع ع النظو 

 :ت ىيضو ممو تودنو  ىنه لدا ث ث ىنياع من الجداتي

ت يىتم عنينىة هىذا الجىدتي  GDT (Global Descriptor Table). ودتي الياصيو  العىو 

عنىىيان بدايىىة وىىدتي ت الىىذا يهيىىئ بنيمىىة . GDTRمىىن يىى ي مسىىجح الياصىىيو  العىىو  

 .الياصيو  العو 

ت يىتم عنينىة هىذا الجىدتي LDT (Local Descriptor Table) .ودتي الياصىيو  المحلىي

ت الىىذا يهيىىئ بنيمىىة عنىىيان بدايىىة وىىدتي  LDTRمىىن يىى ي مسىىجح الياصىىيو  المحلىىي 

 .تاصيو  المحلي للمهمة

 

 11 الشكل

ت يىتم عنينىة IDT (Interrupt Descriptor Table) .وىدتي تاصىيو  المنوطعىو 

 .IDTRهذا الجدتي ىيضو من ي ي مسجح الـ 
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 12 الشكل

  الحماية في النمط المحميالحماية في النمط المحمي  --66--6565--22

لمو ن لىظ إن تسىمية الىنمط المحمىي بهىذا االسىم تعىيد لمسىتييو  الحمويىة التىي يؤمنهىو 

هللاىىع ذالىى ا ىت لننىىح بعىىىح ىعىىم ب نىىومج لىىه مسىىتي  ت إن لىىح من. لمنىىوطع الىىذال ة 13011معىىولج 

هىي  0ت مى  معنىو ىن المسىتي  الحمويىة . لموية يت اتا من اليي  ت لتى الث ثة لمو تودنو سوبنو

ىييض مستي  ليث تمنع الب امج التي تىم ضىبهللاهو عنىد هىذا المسىتي  مىن تنييىذ بعىض العمليىو  

لمىو ىن البى امج التىي تىىين مضىبيطة . ظىو الحسوسة ت التي من المحتمح ىنهو تؤث  علىى عمىح الن

عند مستي  الحموية المنخيض ال تستهللايع ىن تيح إلى المعهللايىو  للمنىوطع التىي تىىين مسىتييو  

 .ت هذا مو م  معنو سوبنو. لمويتهو ىعلى

إن لىىىىىىىىح تاصىىىىىىىىف منهللاىىىىىىىىع لديىىىىىىىىه مسىىىىىىىىتي  مىىىىىىىىن السىىىىىىىىموليو  يىىىىىىىىدعى بولىىىىىىىىـ 

Descriptor Privilege Level ىت ايتيىىو ا بولىىـ DPL دد مىىن ي لىىه مسىىتي  سىىموليو  يحىى

يحدد ىا من الب امج يحق لهو ىن تنىي  بعمليىو  اإلديىوي ىت  011ت ىيضو . المنهللاع الذا يعي  إليه

 PL0من الحموية ىت السمولية  3إن التعليمو  المتولة للب امج التي تعمح على المستي  .اإلي اج

 :يحق لهو التولي من التعليمو 

•HLT 

•CLTS 

•LGDT 
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•LIDT 

•LLDT 

•LTR 

•LMSW 

•MOV (to/from control/debug/test registers) 

On 486 systems 

•INVD 

•WBINVD 

•INVLPG 

On Pentium and above 

•RDMSR 

•WRMSR 

•RDTSC 

في مسىجح  RPLإن مستي  سمولية الب نومج ىت المنهللاع الذال ا هي مسوتية لنيمة الـ 

CS تدعى بولـت هذ  الخونة . الذا يحيا على نوي  المنهللاع CPL  ىا مسىتي  السىمولية الحوليىة

Current Privilege Level .نك تعديح مسجح :اليصييCS  مبوش ة ت بولتولي ال يمىىن تعىديح

 .RPLعيمة 

 

 13 الشكل

  الوصولالوصول  --6666--22

إن عمليىىة تحميىىح مسىىج   ال تىىتم بعىىىح اعتبىىوطي تىا نويىى  بنىىي  بونتخىىو  تاصىىف 

تإنمىو عبىح ذلىك . جىدتي فإنىه ال ينىي  مبوشى ة بتحميىح المسىج   بنىيم الياصىفمنهللاع معين مىن ال

تيتم ذلك مىن . هنولك عملية فحص ت تثلد من ىلنية الب نومج الحولي في تحميح الياصف المنتخ 

 Descriptorليىىث ىن سىىموليو  الياصىىف الحىىولي تىىدعى ) DPLمىىع  CPLيىى ي منو نىىة 

Privilege Level DPL.) 
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فإن عملية التحميىح تيعىح ت ت سىح منوطعىة ىت  سىولة يهللاىث  DPL>CPLفي لوي لون 

 .للمعولج

فىإن عمليىة تحميىح الياصىف فىي المسىجح تىتم بنجىوا ت يىتم  DPL<CPLفي لوي لون 

 .اليليج للنهللاعة

 

 64 الشكل

  المهامالمهامآلية عمل تقنية تعدد آلية عمل تقنية تعدد   --66--6666--22

هو الىنمط المحمىي هىي دعىم لتننيىة تعىدد لمو ذل نو من البداية ىن من الميىزا  التىي ينىدم

ت ذلىك مىن يى ي تنسىيم زمىن عمىح المعىولج بىين . المهو  ت تنييذ ىلث  من مهمة تالد على التيى ع

 .هذ  المهو 

ليىث يعىي  , في دعم تننية تعدد المهو  TSSمنهللاع لولة المهمة  13011يستخد  معولج 

ضىىوفة لتعىىدد المهىىو  يسىىتخد  الىىـ تبوإل, 134Byteإلىىى ذالىى ة تخىىزين مؤعتىىة بحجىىم  TSSتاصىىف 

TSS إن نوي  . في معولجة المنوطعو  اليلبةTSS ت بعىىح عىو  . غيى  عوبىح للنى اءة ىت الىتوبىة

تيىين عودة نوي  منهللاع . المؤعتة TSSتالذا هي عبو ة عن مؤش  لذال ة  TSSيتم يلق ودتي 

TSS   ميوىيد فىي وىدتي الياصىيو  العىوGDT  ت ال ع عىة لىه بجىدتيIDT  ىتLDT . ت لىىىن

 Taskفىي معولجىة المنوطعىو  اليىلبة فىإن بيابىة المهمىة  TSSلمو سبق تذل نو عنىدمو يسىتخد  

Gate  تىين ميويد في ودتيIDT .  ت بعد لح ذلك ىعيي ىن المعولج يني  بوسىتخدا  نويىTSS 

 .دايليو

نهللاىىع عنىىدمو نحتىىوج لعمليىىة تبىىديح المهمىىو  فىىإن المعىىولج ينىىي  بحيىىظ لولىىة المعىىولج فىىي م

TSS ت عندمو تحديث .ت لولة المعولج في ال ول  تىين هي عبو ة عن محتييو  مسج   المعولج

ت لمو ىن هذ  العملية , تتم بعىح تلنوتي TSSعملية تبديح المهمة فإن عملية ليظ لولة المعولج في 

فىي العمىح ت عبح ىا ىن تتم تهيئة تبدء ىا مهمة . تتم بس عة ت بثعح عدد من دت ا  عمح المعولج

  .TSSفإن من الياو  على نظو  التع يح ىن يني  بمحء لنيي معينة من ذال ة 
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 15 الشكل

  0520105201االستثناءات في معالجات االستثناءات في معالجات   --22--6666--22

 :ث ث ىصنوف من المنوطعو  13011ييلد معولج 

 Tarpsفخوخ األ

 Faultsاأليهللاوء 

 Abortsاإلييوعو  

إن مو يميز لح نيع من هذ  األنياع الث ث للمنوطعو  هي محتي  المىدس بعد لىح مىن 

بينمو األيهللاوء تني  على , ىن اليخوخ ال تني  ىبدا بدفع شي ة الخهللاث في المىدس ثهذ  األلداث، لي

ت . الخهللاوء إلى المىدس ىمو اإلييو  فتني  بتم ي   عم الخهللاوء إلى المىدس داتمىواألغل  بدفع  عم 

إن اليخوخ تستخد  في العودة بنيس ط ينة استخدا  المنوطعو  الم نة في النمط الحنيني ت عودة مو 

يىتم عىدا اليخىىوخ لىد  لىىدتث المنوطعىو  الب مجيىىة ت لمىو نعلىىم المنوطعىو  الب مجيىىة تحىدث لىىد  
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يىىتم شىىحنهو  CS:EIP، تعنىىد لىىدتث اليىىخ فىىي الب نىىومج فىىإن عيمىىة المسىىجح INTتىىوبع اسىىتدعوء ال

ت بولنتيجة النظو  ال يستهللايع ىن يستعيد عمله بعد لىدتث .بولتعليمة التولية للتعليمة التي ىلدثت اليخ

 .اليخ

فىإن مسىجح , تلد  لدتث الخهللاىث. تنع األيهللاوء في ال ول   لد  لدتث عمليو  يوطئة 

CS:EIP تاأليهللاوء هي بولنتيجة عبىو ة عىن مجميعىة مىن , حنه بولتعليمة التي سببت الخهللاثيتم ش

، GPF(General Protection Error)األلداث الخهللاي ة ت ىلث  هذ  األيهللاوء شه ة هي يهللاىث 

بينمو اإلييوعو  تعب  عن ىلداث يهللاث في الب نومج ت لىن ب امج يدمة هذ  النىيع مىن المنوطعىو  

 Doubleلنىىيع مىىن المعىىولح ت مثىىوي علىىى هىىذ  اإلييوعىىو  هىىي يهللاىىث ال يمىنهىىو ىصىى ا هىىذا ا

Fault. ييضىىىح الجىىىدتي التىىىولي ىصىىىنوف المنوطعىىىو  الىىىث ث التىىىي ييلىىىدهو المعىىىولج ت ى عومهىىىو ت

 .تينييوتهو

 المقاطعات و االستثناءات 7 جدول

Description 

 

I

nt # 

T

ype 

Return 

Addr points to 

faulting 

instruction 

E

rror 

Code 

This 

interrupt first 

appeared in 

this CPU 

Division by 0 

Debug Exception 

NMI 

Breakpoint 

Overflow 

Bounds 

Invalid OP Code 

Device not available 

Double Fault 

Copr. segment overrun 

Invalid TSS 

Segment not present 

Stack fault 

General Protection 

Page fault 

Floating point error 

Alignment check 

Machine check 

Software interrupts 

0

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

0-

255 

F

ault 

*1 

*2 

Trap 

Trap 

Fault 

Fault 

Fault 

Abort 

Fault 

Fault 

Fault 

Fault 

Fault 

Fault 

Fault 

Fault 

Abort 

Trap 

Yes 

*1 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

N

o 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

No 

8086 

8086 

8086 

8086 

8086 

80186 

80186 

80186 

80286 

80286 *3 

80286 

80286 

80286 

80286 

80386 

80386 

80486 

Pentium *4 

All 

*1  On the 386-class CPUs, debug exception 

can be either traps, or faults. A trap is caused by 

the Trap Flag (TF) being set | in the flags image, 

or using the debug registers to generate data 

http://x86.ddj.com/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htm#t1_1
http://x86.ddj.com/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htm#t1_2
http://x86.ddj.com/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htm#t1_1
http://x86.ddj.com/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htm#t1_3
http://x86.ddj.com/articles/pmbasics/tspec_a1_doc.htm#t1_4
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breakpoints. In this case the return address is the 

instruction following the trap. Faults are 

generated by setting the debug registers for code 

execution breakpoints. As with all faults, the 

return address points to the faulting instruction. 

*2 Non-maskable. 

*3 Removed from the 80486, now generates 

exception 13 on all future processors. 

*4 Model dependant. Behavior may be 

different or missing on future processors. 

  وحدة إدارة الذاكرةوحدة إدارة الذاكرة  --22--6666--22

 :ن إلدا ة الذال ةييود نيعي

 التنهللايع

 التيييح

من بين هذين النمهللاىين فىإن اسىتخدا  تننيىة التنهللايىع هىي األلثى  شىييعو ت اسىتخدا  ت عىد 

تننيىة التيىييح هىي تننيىة ايتيو يىة لمسىتخد  .تنوتلنو هذ  ا لية في عنينىة الىذال ة فىي فنى ة سىوبنة

تنييىد اليصىيي إلىى ىوىزاء معينىة مىن لمو ىن ميزة استخدا  خليىة التيىييح تييىد فىي . نظو  التع يح

تيمىنىك . الذال ة بينمو في المنوبح فإن من اليعيبة بمىىون النيىو  بىذلك عنىد اسىتخدا  خليىة التنهللايىع

 .CR0تيعيح العمح بآلية التيييح من ي ي مسجح 

تستخد  المنوطع لتخزين الب امج التي هي عيد التنييذ لوليو ليث يتم تخزين هذ  البى امج 

تلمىو . منهللاع العي ة تمنهللاع المعهللايىو  تمنهللاىع التىىديس, هو على ىصنوف المنوطع الث ثةت تيزيع

مىن الىذال ة تذلىك  4GB يستهللايع نظو  التع يح ىيضو بوستخدا  نويى  منهللاعىي تليىد ىن ييىح لىـ

إن اسىتخدا  تننيىة التيىييح لمىو سىن   لىد  د اسىىة .لمىو توىدنو سىوبنو لىد  د اسىة بنيىة الياصىف

ت , فىي المعىولج CR0مىن المسىجح  01ال ينتي  فنط علىى تيعيىح الخونىة ,  ةميضيع إدا ة الذال

 :إنمو هذا يتهللال  منك ىن تني  ببنوء

 Page Directory Entries (PDE)فه س ىدلة الييحو  

 Page Directory Table (PTE)ودتي ىدلة الييحو  

تين هىي عبىىو ة عىىن وىداتي تسىىتخد  لتحييىىح العنىوتين تت ومىىة العنىىو PTEت PDEإن 

فىإن فنىط , المنهللانية إلى عنىوتين فيزيوتيىة، تلمىو توىدنو سىوبنو فىي خليىة الحمويىة فىي الىنمط المحمىي

, تتيعيلهىو MMUتستهللايع اليصىيي إلىى تلىدة إدا ة الىذال ة  PL0الب امج ذا  مستي  الحموية 

 تالتىىي تىىىين فىىي العىىودة بىى امج المسىىتخد  فإنهىىو ال PL3بينمىىو بىى امج التىىي لهىىو مسىىتي  الحمويىىة 

ت تيىنف صىيحو  الىذال ة عىودة ليىيحو   تستهللايع ت ال تعلم بيويد تلدة إدا ة الذال ة ىصى ،

يمىنهو ىن  PL0، ليث الب امج ذا  مستي  الحموية User/Systemنظو  ىت لييحو  مستخد  

فيمىنهىىو اليصىىيي إلىىى صىىيحو   PL3تيىىح إلىىى صىىيحو  النظىىو  بينمىىو بىى امج ذا  المسىىتي  

 .اليصيي إلى صيحو  النظو المستخد  ت ال تستهللايع 
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تلىذلك  4GBإن معظم األنظمة ال تتياف  فيهو في الحوال  العودية ذال ة  تيسىية بحجىم 

لد  بنوء دليح الييحو  فإنه ال ننىي  بتعيىين إال اليىيحو  المتىيف ة فىي الىذال ة بينمىو اليىيحو  

علمنىو لحىد ا ن ىنىه لىدينو .Not Presentغي  المتيف ة في الذال ة نني  بوإلشىو ة إليهىو علىى ىنهىو 

PDE  تPTE  ليث يحتىيا لىح لنىح مىن لنىييPDE   مؤشى  إلىى بدايىة وىدتي دليىح صىيحو

PTE  ت لحPTE  يعي  إلى عنيان بداية صيحة، ا ن ليف يتم تحديىدPDE  ؟ يىتم تحديىدPDE 

 .CR3من ي ي مسجح التحىم 

  VVMM88008866نمط العمل الوهمي نمط العمل الوهمي   --44--6666--22

يعمىح فىي ثى ث ىنمىوط عمىح مختليىة تمىن  13011 لمو نيهنو من البداية إلىى ىن معىولج

فىإن المعىولج يعمىح تمومىو لمىو يعمىح  V86فىي هىذا الىنمط . V86. 1311بينهو الىنمط االفت اضىي 

مط النفعولة في  MMUت تىين تلدة إدا ة الذال ة . مع بعض االيت فو  البسيهللاة 1311معولج 

V86 . النمط ت تسمى المهمة التي تعمح فيV86  بمهمةV86. تذلىك لىد  تيعيىح يونىةVM  فىي

عىىن المهمىىة فىىي الىىنمط الحنينىىي  V86ت مىىن ميىىزا  اسىىتخدا  المهمىىة . EEFLAGES مسىىجح

إلى النمط الحنينىي تثيىذ زمىن  النمط المحميبوإلضوفة إلى ييوتص األمن فإن عملية التبديح من 

الىنمط يذ البى امج فىي لمو ىن تني. V86النمط الب  بىثي  من عملية االنتنوي من النمط المحمي إلى 

V86 ىس ع بىثي  ممو هي عليه في النمط الحنيني. 

إنه يني  على عنينة  V86النمط ت لمو هي في النمط الحنيني فإن المعولج لد  عمله في 

الذال ة بوستخدا  المنوطع ت اإلزالة عيضو عن استخدا  النوي  ت اإلزالىة تلمىو ىن المعىولج فىي 

ت لمو ىن مسىتي  سىمولية البى امج التىي تعمىح فىي .فنط 1MBل ة يستهللايع عنينة ذا V86النمط 

لمىو ىن البى امج فىي هىذا الىنمط يمىنهىو النيىو  بعمليىو  . PL3تعمح بمستي  سىمولية  V86النمط 

ت فىىي لىىوي لونىىت السىىمولية . ىيضىىو IOPL3اإلديىىوي ت اإليىى اج فنىىط فىىي لولىىة لونىىت سىىمولية 

IOPL  هللاىث فإن المعىولج ييلىد  سىولة الخ 0ىعح منGeneral Protection Fault  عيىو  فىي لىوي

  : الب نومج بتنييذ التعليمو  التولية

CLI, STI, INT, IRET, LOCK, PUSHF and POPF.. 

  عالجة المقاطعات في النمط المحميعالجة المقاطعات في النمط المحميمم  --00--6666--22

ت , إن عملية تخديم المنوطعو  هي من ىهم العمليو  التي يج  ىن يؤمنهو نظو  التعى يح

طعو  هي الب نومج الذا ينيذ بعد تصىيي المنوطعىة إلىى المعىولج ىا هىي ينيد بعملية تخديم المنو

ت هذ  االستجوبة تىين على ب امج لمو علنو ت تدعى هذ  الب امج بب امج , استجوبة النظو  للمنوطعة

ت في هذ  الين ة سيف نحوتي ىن نلنىي نظى ة علىى ليييىة . Interrupt Handlerيدمة المنوطعة 

 .V86النمط ت  لنمط المحمياتخديم المنوطعو  في 

فعلىى الى غم مىن ىن . هي عملية معنىدة وىدا V86النمط إن عملية تخديم المنوطعو  في 

ت يستيود مىن . فإن معولجة المنوطعو  موزالت تتم في النمط المحمي V86النمط المعولج يعمح في 

 نمط المحمىيالىالتىي ال نسىتهللايع اسىتخدامهو فىي  BIOSىيضو فىي اسىتخدا  منوطعىو   V86النمط 

 .STIت  CLIيمىننو ىن نستخد  التعليمو   V86لمو ىنه يمىننو في النمط 
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  المحميالمحميخطوات العمل في النمط خطوات العمل في النمط   --11--6666--22

ت التىىي يىىتم . يتهللالىى  العمىىح فىىي الىىنمط المحمىىي منىىك بعىىض الخهللاىىيا  التهيئىىة األسوسىىية

ت . التعى يحت يىتم عىودة تهيئىة الىنمط المحمىي لىد  عمليىة إعى ع نظىو  , تنييذهو فىي الىنمط الحنينىي

 :تنيذ عودة بتعليمو  المجمع ت هذ  الخهللايا  هي على العىح التولي النمط المحمييهللايا  تهيئة 

 .Nullت يتم تهيئة الياصف األتي في الجدتي بولنيمة  GDTتهيئة ودتي الياصيو  العو  

ت يىتم تهيئىة الياصىف  (ايتيو يىة فىي الىنمط المحمىي) IDTتهيئة ودتي تاصيو  المنوطعو  

 .Nullتي في الجدتي بولنيمة األ

 .إينوف عمح المنوطعو 

 .إعودة ب مجة ش يحة التحىم بولمنوطعو  إلعودة تيزيع المنوطعو  اليلبة

 .GDTببداية ودتي  GDTRتحميح المسجح 

 (ايتيو ية للنمط المحمي.)IDTببداية ودتي  IDTRتحميح مسجح 

 .ولج إلى النمط المحميلننح المع CR0من المسجح  PEفي الخونة األتلى  3تضع 

بنيمته البداتية ت التىي تىىين  EIPت  CSتنييذ تعليمة عيز طييح لتحميح لح من مسجلي 

عودة ثوني تاصف في ودتي الياصيو  العو  ت هي تعىح النوي  الحولي ت ىيضو يسىتيود مىن هىذ  

لىنمط الحنينىي الخهللاية ىا النيز الهللاييح في تي يغ  تح ولى  التعليمىو  فىي المعىولج مىن تعليمىو  ا

 .يونة11التي تىين على ىسوس 

 SSت DSت ىتي مىو ننىي  بىه هىي تحميىح مسىج   . ا ن ص نو في بيئة النمط المحمىي

 .و  ت منهللاع المىدس ت على الت تي يبنويبو  منهللاع المعهللا

 .تنيي  ت تهيئة مىدس النمط المحمي

 .(ايتيو ية في النمط المحمي.)تيعيح المنوطعو 
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  قسم التنفيذقسم التنفيذ  --6262--22

  ئة النمط المحميئة النمط المحميتهيتهي  --66--6262--22

ا ن سىىيف ننىىي  بتهللابيىىق مىىو د سىىنو  نظ يىىو فىىي السىىوبق عىىن الىىنمط المحمىىي ت سىىنني  

 Protectedبتهللابينه على مع تع نظو  التع يح لىي نني  بإديوي النظو  في نمط العمح المحمىي 

Mode. تبدى تهيئة الىنمط المحمىي عنىد بىدء إعى ع نظىو  التعى يح ليىث يىتم إعىداد متهللالبىو  الىنمط

النمط لمحمي عندمو يىين المعولج يعمح في النمط الحنيني ت يتم تهيئة لح مستلزمو  االنتنوي إلى ا

لمو توىدنو سىوبنو فهنولىك مجميعىة مىن الخهللاىيا  .ت من ثم يتم االنتنوي إلى النمط المحمي المحمي

يىذهو ت التىي يىتم تني start.sهىذ  الخهللاىيا  يىتم تهللابينهىو ضىمن مىتبىة . للدييي في الىنمط المحمىي

 .تتسليم عيودة الحوس  إلى نظو  التع يح Grubمبوش ة بعد انتهوء نظو  اإلع ع 

يىىتم تنييىىذ مىىو سىىبق ذلىى   مىىن يهللاىىيا  علىىى التتىىولي ت ذلىىك  start.sا ن ضىىمن مىتبىىة 

 .بوستخدا  تعليمو  ل ة التجميع طبعو

 

بىىث ث  GDTىنىىه عمنىو بتهيئىىة وىىدتي  NASMنجىد مىىن العىىي ة السىوبنة المىتيبىىة بل ىىة 

 :تاصيو   تيسية هي

 :م تنييذ  على العىح التولييت IDTت  GDTت الخهللايتين األتلى ت الثونية التي هي عبو ة عن تهيئة لجداتي 

gdt: 
 ; // Dummy descriptor 0x00. 

 .word 0    ; // Limit 15:0 

 .word 0    ; // Base 15:0 

 .byte 0     ; // Base 23:16 

 .byte 0     ; // Access byte (descriptor type) 
 .byte 0     ; // Limits 19:16, Flags 

 .byte 0     ; // Base 31:24 
 

 ; // Data descriptor 0x08. 

 .word 0xFFFF    ; // Limit 15:0 

 .word 0    ; // Base 15:0 

 .byte 0     ; // Base 23:16 

 .byte 0x92           ; // Data, Present, Writeable (1,0,0,1,0010) 
 .byte 0xCF    ; // G=1, D=1, 0, AVL=0, 1111=F:  
                                        Limit/Length (1,1,0,0,1111( 

byte 0      ; // Base 31:24 
 

 ; // Code descriptor 0x10. 
 .word 0xFFFF    ; // Limit 15:0 

 .word 0    ; // Base 15:0 

 .byte 0     ; // Base 23:16 

 .byte 0x9A    ; // Code, Present, Non-conforming, 

Exec/read       (1,0,0,1,1110( 
.byte 0xCF    ; // G=1, D=1, 0, AVL=0, 1111=F:  
                                       Limit/Length (1,1,0,0,1111) 

 .byte 0     ; // Base 31:24 

gdt_end: 
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 Nullتداتية ت التي تىين عيمهو تاصية االب

 تاصية منهللاع المعهللايو 

 تاصية منهللاع العي ة

ت لح تاصف من هذ  الياصيو  عمنو بتهيئته بولنيم المنوس  لس  الهللا ينة التي ن غ  

مث  تاصية منهللاع المعهللايو  ت لمو توىدنو سىوبنو مىن شى ا لحنىيي الياصىيو  نجىد ىننىو عمنىو . بهو

 :بتهيئته بولنيم التولية

 H3333.33330xن بداية المنهللاع يبدى من العنيان عنيا

 .1MB*4KB = 4GBىا الحجم  0xFFFFFHلجم المنهللاع الذال ا 

 .األع   ميضحة في التعليق الذا بجون  العي ة هي ت السموليو 

الخهللاية الثولثة تال ابعة لونت عبو ة عن إينوف عمح المنوطعىو  تمىن ثىم إعىودة ب مجىة 

 .عنوتين الجديدة على المنوطعو الع يحة لىي يتم تيزيع ال

 Interruptعمليىة إينىىوف المنوطعىىو  يىىتم تنييىىذهو مىىن يىى ي التىىوبع الميوىىيد فىىي مىتبىىة 

 .os/arch/i386/kernel/الميويدة في 

يتم تنييذهو من ي ي التوبع الميويد فىي  عملية إعودة ب مجة ش يحة التحىم بولمنوطعو 

 .os/arch/i386/kernel/الميويدة في  Interruptة مىتب

بنيمهىىو  IDTRت  GDTRالخهللاىىية ال ابعىىة ت الخومسىىة لونىىت عمليىىة تحميىىح مسىىج   

 .اليعلية

ت التىي تتىثلف مىن لجىم  GDTRي هذا الجزء بتهيئة محتييو  مسىجح الىـ ليث نني  ف

 .ت عنيان بداية الجدتي GDTودتي 

ن لظ ىننو إلى ا ن لم ننم بتهيئىة وىداتي GDTبتحميح مسجح  LGDTت نني  بتعليمة 

IDT   هذ  سنثتي عليهو بهللا ينة ىي. 

بتنييىذ  CROا ن نني  بتحييح عمح المعىولج إلىى الىنمط المحمىي مىن يى ي مسىجح الىـ 

 start.sالتعليمو  التولية في ملف 

void disable_IRQ( uint8_t IRQ  (  

Void reprogram_PIC() 

gdtr: 
 .word (gdt_end - gdt - 1)  ; // GDT limit. 
 .long (gdt - ADDRADJUST)  ; // GDT linear address. 

  ; // Reload global descriptor table (GDT( 

 lgdtl )gdtr( 

 ; // Enable paging. 

 movl %cr0, %eax 

 orl $0x80010000, %eax ; // cr0.PG = cr0.WP = 1 

 movl %eax, %cr0 
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مليىة النيىز الهللاييلىة مىن ميعىع التعليمىة ت الخهللاية األيي ة هي تنييذ عملية النيىز ت تىتم ع

فىي ب نىومج نظىو   mainفىي نظىو  التعى يح ت الىذا يمثىح تىوبع  k_main_الحولية إلى ميعع توبع 

 .التع يح

فىىي بدايىىة الملىىف مىىن يىى ي التعليمىىة التوليىىة  k_main_يىىتم التعىى ف علىىى : م لظىىة

start.s. 

  تنصيب مقاطع النظامتنصيب مقاطع النظام  --22--6262--22

لتىىى ا ن ت مىىو عمنىىو بىىه سىىوبنو لىىون عمليىىة تهيئىىة البىىد منهىىو ل نتنىىوي للعمىىح فىىي الىىنمط 

ىمو ا ن فسنني  بتنييذ نيس العمليو  السوبنة ت لىن مىن ضىمن نظىو  التعى يح ىيضىو لىىي , المحمي

ت بولتىولي ننىي  . الياصىيو  العىو  يىين هنولك إمىونية في التحىم من ضمن نظىو  التعى يح بجىدتي

 :ا ن بتنييذ

 .عملية تنيي  المنوطع في ودتي الياصيو  العو  بثنياعهو ت مستييو  سموليوتهو

 .عملية إزالة منوطع من ودتي الياصيو  العو 

ت للنيو  بتنييذ مو سبق فإنه يلزمنو ىن نع ف بينة معهللايو  تعي  إلى وداتي الياصيو  ت 

ليث يتم تنيي  منوطع النظىو  ت منىوطع . mem.cاصيو  ت هذا يتم في المىتبة بنية معهللايو  للي

 :ت يتم ذلك من ي ي التوبع. المستخد  بثنياعهو المعهللايو  ت العي ة

 لمو نني  بإزالة المنوطع من ودتي الياصيو  من ي ي التوبع 

نمىى   لىىه دليىىح الياصىىف ىت نويىى  الياصىىف الىىذا ن غىى  بحذفىىه مىىن وىىدتي ت الىىذا 

 .nullىا نجعله . الياصيو  ت يتم لذف الياصف بتييي  عيم الياصف ضمن الجدتي فنط

  إعداد المقاطعات في النمط المحميإعداد المقاطعات في النمط المحمي  --22--6262--22

من ي ي مو سبق لم ننم بتهيئة وىدتي تاصىيو  المنوطعىو  ت عىد تىم تنييىذ هىذ  الخهللاىية 

ت ذلك لتثمين دينوميىية ىلب  في عمليىة تنيىي  المنوطعىو  ت ت ييى  بى امج  start.sيو ج مىتبة 

يىىتم تنيىىي  المنوطعىىو  فىىي الجىىدتي بعىىد ىن يسىىتلم اإلوىى اء .يدمىىة المنوطعىىة بعىىىح دينىىوميىي

_k_main  التنييىىذ ت يسىىتدعي اإلوىى اءinstall_IDT() .  ت يىىتم تنييىىذ وميىىع عمليىىو  تنيىىي

 .interrupt.cتاصيو  المنوطعو  في مىتبة 

 :ت تنيي  الياصيو  يتم من ي ي التوبع التولي

  ; // Jump to the kernel main routine. 

 jmp k_main 

.extern k_main 

void __INIT__ install_GDT)( 

void remove_GDT_entry(word sel( 

void setup_IDT_entry(byte i, word selector, dword offset, byte attribs,byte 
paramcnt ( 
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فىمىىو ن لىىظ مىىن مىىدي   هىىذا التىىوبع فإنىىه يىىتم تم يىى  عيمىىة النويىى  ت  عىىم الياصىىف ت 

 :اإلزالة للمنوطعة ت ييوتص الياصف

 :ع من تاصيو  المنوطعو  ىت البيابو  ت هيابتنيي  ى بع ىني ت نني 

 .بيابة المنوطعو 

 .بيابة المهمو 

 .بيابة اليخ

ت التىىي هىىي عبىىو ة عىىن بيابىىة اليىىخ ت لىىىن مخييىىة لعمليىىو  اليلىىيج .بيابىىة المسىىتخد 

 .DPL=3ت يتم تعيين مستي  السمولية لهو على . للمستخد 

  إسناد برامج خدمة المقاطعةإسناد برامج خدمة المقاطعة  --44--6262--22

ليىث يتىثلف لىح ,   ب امج يدمة المنوطعة تىين عنوتينهو ميويدة فىي ميىييفة سىج

 .handlerسجح من لنح تليد فيهو مؤش  إلى بداية ب نومج يدمة المنوطعة 

void set_intr_gate( unsigned int n, void *addr  (  

void set_task_gate( unsigned int n, unsigned int gdt_entry  (  

void set_user_gate( unsigned int n, void *addr  (  

void set_user_gate( unsigned int n, void *addr  (  

irq_handler[].handler = handler 
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  MMeemmoorryy  MMaannaaggeemmeennttإدارة الذاكرة إدارة الذاكرة   --44

  
الموضىية  األيىو تعتب  الذال ة من ىهم الميا د تىغ هو في نظو  الحوس ، تعد لونت في 

ع هىذ  ، تمع اتسوع هذ  الذال ة فإن المبى مج ىصىبح يسىتخد  وميى(1MBال تتجوتز الـ )عليلة ودا 

 : العهي  المبدىلس  ك لالذال ة المتيف ة لديه، تذ

"Programs expand fill the memory available to hold them." ىن  ىا

، تهذا بوليعح مىو يتحنىق، فىولب امج تتهللاىي  وهوزكالب امج ستتسع لتى تبلغ الذال ة الميويدة في 

مىىن الىىذتال   عاىنىيتمىع ذلىىك فهنىىوك .بعىىح ىسوسىىي متىىزامن مىع النمىىي فىىي الىذال ة تتهللاىىي  بنيتهىىو

، تهذ  الذتال  تتيىوت  بىين الىذتال  memory hierarchyتتيضع في هيىلية معينة في الجهوز 

تالمتيسىىهللاة الىليىىة، تالىىذتال  البهللايئىىة السىى يعة الم تيعىىة الىىثمن تالىىذتال  المتيسىىهللاة السىى عة 

 .ال ييية التي ال تستخد  إال في تخزين األلجو  الىبي ة التي ال تستخد  لثي ا من الب امج

التعى يح هىي الىذا يسىمى عسىم إدا ة الىذال ة  ىنظمةإن النسم الذا يدي  هذ  الهيىلية من 

memory manager. ضعف هذا النسم في  :المثويح تهذا النسم يعتب  من ىهم األعسو  فعلى سبي

وطبيىة مىع خبحيث تحىيا تاوهىة ت األنظمةتتهللاي  هذ   ىنالتع يح وعح من اليع   ىنظمةبعض 

 .المستخد 

التي  األعسو تالتي استخدمت في الذال ة  األعسو لهذا النسم هي تتبع  األسوسيةإن المهمة 

لذال ة، تتح   الذال ة عنىدمو لتوج التي تح( Process)لم تستخد  فيهو، تتحجز الذال ة للعمليو  

يم االنتنوي في المعليمو  بين الذال ة تالن ص اليل ، تذلىك ظلم تعد هذ  العملية بحووة لهو، تتن

 .اليعت الحوليفي ة يفي لوي لونت الذال ة ص ي ة ودال، تال تتسع لجميع العمليو  اليعل

  الذاكرةالذاكرة  ةةإدارإدار  فيفيمبادئ أساسية مبادئ أساسية   --66--44

 الىذال ةلجىز بتنظىيم إدا ة الىذال ة التىي تنىي  : ينعسمين ىسوسىي تنسم إدا ة الذال ة إلى

فىىي لىىوي امىىت ء الىىذال ة  ة إلىىى النىى ص تبىىولعىس مىى.سند سىىهProcesses  ـالىىإضىىوفة إلىىى ننىىح 

(swapping and paging) ت دعينىو بدايىة .بتنظىيم لجىز الىذال ة فنىطا ي  الذا ينىي  النسم ت

 .سند سهىين يو ج المجوي الذا ا ألنه سينظ ة س يعة على النسم الثوني الذنلني 
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  نامج وحيد على الذاكرةنامج وحيد على الذاكرةبربر  --66--66--44

    MMoonnoopprrooggrraammmmiinngg  wwiitthhoouutt  SSwwaappppiinngg  oorr  

PPaaggiinngg::  

النظىىو  إال علىىى ب نىىومج تالىىد ينىىي  بوالشىىت اك مىىع نظىىو   ال يحتىىيافىىي هىىذا النمىىيذج 

لعىىح ، ليىث التع يح في الذال ة تيىين تيضع هذ  الذال ة في ث ثة ىشىوي لمو هي ميضح في ا

من الديح تتجه هذ   ىتام ال يعمح إال ب نومج تليد في لحظة تالدة على النظو ، تفي لوي طل  

األتام  مبوش ة إلى الب نىومج، تعنىد االنتهىوء مىن الب نىومج، ينىي  نظىو  التعى يح بتح يى  الىذال ة 

 .، تذلك من ىوح تلني األتام  لتحميح ب نومج وديداألتام تمن ثم يظه  محث 
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ىسلي  بداتي وىدا فىي إدا ة الىذال ة، تهنىو ن لىظ عىدة تيضىعو   العىح األعلى يظه 

 .بين ذال ة الب نومج تنظو  التع يح

  مسبقامسبقاعدة برامج على الجهاز مع حجم ثابت محدد عدة برامج على الجهاز مع حجم ثابت محدد   --22--66--44

      MMuullttiipprrooggrraammmmiinngg  wwiitthh  FFiixxeedd  

PPaarrttiittiioonnss::  

مىىع الحياسىى  اليىى ي ة فىىي هىىذ  األيىىو  ن لىىظ ىن مىىن  فىىي هىىذ  الحولىىة تالتىىي تسىىتخد 

الممىن ىن يىين ىلث  مىن ب نىومج علىى الجهىوز فىي نيىس اللحظىة، تهىذا يعنىي ىن الب نىومج الىذا 

يعمح على الجهوز في هذ  اللحظة لون في انتظو  طل  من الن ص ىت من ىوهزة الديح تالخ ج، 

تهىذا يىيف  إمىونيىة اسىتخدا  تلىدة  CPU (ال ةالميويد على الىذ)الب نومج ا ي   كفعندهو سيمل

على لح لوي، فإن هىذا النمىيذج يىىين عىود ا علىى تعى يح ىلثى  مىن . بعىح لومح CPUالمعولجة 

بحيىث يىىين عىددهو )يعمح هذا النظو  على تنسىيم الىذال ة إلىى عىدة ىعسىو  .ب نومج في نيس اليعت

بعىح يدتا في ىتي  األمي  ، تتتم هذ  تيىين الحجم من الذال ة المعهللاى لىح عس معلي( nثوبت 

 .تيعهللاى لىح عسم لجم من الذال ة معلي  مسبنو، تيختلف عن ا ي . التع يح

من النميذج السوبق، تلىن له الىثي  من العيي ، ف  يىتم مىث   ىفضحيعتب  هذا النميذج 

ح ثوبت، ممىو يجعىح لبه الب نومج، تإنمو يتم لجز المىون له بعىهللالجز الذال ة على الحجم الذا يت
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لىين تتيضىع البى امج  يفىي ىعسىو  لبيى ة الحجىم، فى األليىونالب امج الي ي ة تتيضع فىي بعىض 

تلىىىن مىىن األفضىىح الىىذل  ىن هىىذا النمىىيذج سىىهح ، األليىىونالىبيىى ة فىىي ىعسىىو  صىى ي ة فىىي بعىىض 

 OS/360الب مجة على مستي  نظو  التع يح، تلنىد تىم اسىتخدا  هىذا النمىيذج فىي نظىو  التعى يح 

 OS/MFT) MFT  (Multiprogramming with ، تيهللالق عليه ايتيو اIBMمن ش لة 

a Fixed number of Tasks orىا ىنه ذت عدة ب امج تلىن مع عدد ثوبت منهو ،. 

 1 رسم توضيحي

 

 

عىدة ، األتي مىع الMFTالنظىو في هىذا العىىح ن لىظ نمىيذوين مىن هىذا ( 2-0)العىح 

 ى توي، تالثوني مع  تح تالد لىح النظو 

 

 

 

 

  SSwwaappppiinnggالتبديل التبديل   --22--66--44

يعتب  النميذج السوبق سهح الب مجىة تذت فعوليىة عوليىة فىي لثيى  مىن المهىو ، تلىىن مىع 

تالتىىي )GUIالتعىى يلية تالتىىي تحىىيا تاوهىىو   سىىيمية  األنظمىىةىت  Timesharingىنظمىىة الىىـ 

ية ذا  الحجم الذال ا اليى ي  نسىبيو، فىوألم  يىىين في األوهزة لعخي( تحتوج إلى ذال ة لبي ة

التىي تعمىح فىي اليعىت الحىولي  للعمليىو ة يال تىين هنوك ذال ة لوف األليون مختليو، ألنه في ىغل 

تلىذلك فىإن المهىو  اإلضىوفية سىتىين علىى النى ص  ،من العملية الحولية على النى ص على الجهوز

، تمن ىوح هىذا تىم إيحىود ال ة تيتم تحميهو بعىح دينوميىيلتى يثتي اليعت الذا يتم فيه تي يغ الذ

 .swappingتننية الـ

 :هنوك ل ن لهذ  المعىلة على األوهزة العخيية

Swapping :  تهىىي االسىىت اتيجية األبسىىط مىىن هىىذ  االسىىت اتيجيو ، تفيهىىو يىىتم ولىى

لهىذ  المعولجىة  ةالمخييىتهىي اليتى ة )العملية تعت التنييذ المخيص لهو، تتنييذهو ليت ة محددة

Process time sharing )ثم بعد ذلك بعد ذلك إعودتهو إلى الن ص ،. 

Virtual Memory  : تالتي تمىن الب نىومج مىن العمىح لتىى تإن لىون وىزء منىه فنىط

 .ينع في الذال ة الحنينية

، فيي المثوي التولي الميضىح فىي العىىح فىإن Swappingتا ن سن لز على د اسة الـ 

فىي لىوي تىم )مىن النى ص B & Cتىين فنط على الذال ة، تبعىدهو يىتم ولى  العمليتىين Aالعملية 

ثىم  ،(لهىنعوء دفي لوي لون ذلك ىتي اسىت)ىت إلى التنييذ ( من الذال ة إلى الن ص إي اوهن سوبنو

 17 الشكل
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 ،Bتإيى اج الىـ  D ىت يتم ننلهو إلى الن ص، تبعد ذلك يتم إديوي الىـ  Aبعد ذلك يتم إنهوء العملية 

 .Eيتم إديوي الـ   اتىيي
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تيتم فيىه ت ييى  مياضىع الىذال ة عنىدمو يىتم ننىح العمليىو  مىن الىذال ة تإليهىو، ليىث ىن 

 .المنوطق المظللة تعب  عن منوطق فو غة

تت ي  فيهو عدد  األيي ة ىنالمت ي ة، هي  األوزاء، تنميذج MFTإن الي   بين نميذج 

إن .تمياععهىىو بعىىىح دينىىوميىي، بينمىىو األتلىىى يىىىين فيهىىو هىىذ  المعىىويي  ثوبتىىة تإلجومهىىو األعسىىو 

الم ن يحنق ىفضلية عليو في استخدا  الذال ة، تذلك من يى ي الدينوميىيىة التىي ييف هىو،  جالنميذ

فإنهو تحنق نيع مىن التعنيىد فىي الحجىز تتح يى  الىذال ة، بوإلضىوفة إلىى  من الجهة األي  تلىن 

ىمو بولنسبة لمعىىلة اليجىيا  التىي يعىىلهو الحجىز الىدينوميىي، .العمليو  التي تتم على الذال ة تتبع

تالتي تني  بإزالة  Memory Compactionنتجوتزهو عن ط يق مو يسمى الـ  ىنفمن الممىن 

األوزاء المليئة لتلتيق ببعضهو تتبدت على ىنهو وزء تالد، ممىو ينضىي علىى اليجىيا  المتعىىلة 

يست    لمية لبي ة  ألنهلحجز الدينوميىي، تلىن في ىغل  األليون ال يتم استخدا  هذا الحح، من ا

فىي الميلىىي ثونيىة اليالىىدة  bytes-16تالتىي تنىىي  بهىذا العمىىح فىي معىولج مىىن  CPUمىن طوعىة الىىـ 

 .ثونية بولنسبة للذال ة لىح 2في (  MB-32تذلك في خلة من ) 

ىي على انه يني  بولحجز على الذال ة بنوء على الحجم تىمن المعىلة في الحجز الدينومي

المهللالي  تمومو ليس على انه لجم ثوبت، بينمو في لوي لون لجز وزء ثوبت من الذال ة ال يت ي ، 

دتن زيىودة تال ىين ابسط ممو هي عليه فىي لولتنىو السىوبنة، ليىث سىتحجز المهللالىي  يفإن األم  س

ية على الذال ة ممىنو، على سبيح المثوي عن ط يىق الحجىز لجم العمل ازديودفإذا لون .ىعح ننيون

فإن المعىلة ستىين عندمو تتيسىع ( ىا في عسم الىيمة لمو في ل و  الب مجة )الدينوميىي للذال ة 

فإذا لونت هنوك فجىية مجىوت ة لهىذ  العمليىة فىإن الحجىز . هذ  العملية لتعمح عسم ىلب  من الذال ة

مو على نبي. ن االمتداد للذال ة المتعلنة بهذ  العملية على هذ  اليجيةهللانة تيىينسيىين على هذ  الم

النظي  ا ي ، إذا لون هنوك عملية ىيى   مجىوت ة لهىذ  العمليىة التىي ت يىد التيسىع، فهنىو سىتىين 

يىىين هنىوك انتنىوي منهللانىة العمليىة إلىى فجىية تتسىع للحجىم الجديىد المتهللالى  مىن  ىنالمعىلة، فإمىو 

، تفي ىسىيى Swappingتبديح الننح العملية المجوت ة الن ص عن ط يق عملية  سيتم ىتالذال ة، 

ستىين الذال ة للهو ممتلئة، إضوفة إلى ىنىه لىم يعىد هنىوك مسىولة علىى النى ص اليىل ،  األلياي

 .عندهو سيني  نظو  التع يح بنتح هذ  العملية ىت يني  بعملية انتظو 
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عملهو، فولحىح المنتى ا  ىثنوءذا ستثيذ  العملية إذا لون من الممىن تيعع لجم الذال ة ال

إضوفي على الذال ة في لوي تع يح هذ  العملية، ىت عند إعودتهو  ليزيني  مدي  الذال ة بحجز  ىن

 .من الن ص اليل  إلى الذال ة، تالعىح التولي ييضح عملية الحجز اإلضوفي على الذال ة
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يىىين لجىز منهللانىة فو غىة مىن ىوىح ازديىود لجىم المعهللايىو ، ىمىو ( a)العىىح ليث فىي 

يىىتم لجىىز مىىىون فىىو   مىىن اوىىح االزديىىود فىىي لجىىم المعهللايىىو  تاالزديىىود فىىي لجىىم ( b)العىىىح 

 .المىدس

  إدارة الذاكرةإدارة الذاكرة  --22--44

. عندمو تىتم عمليىة الحجىز الدينوميىيىة، فمىن تاوى  نظىو  التعى يح ىن يىدي  هىذ  الىذال ة

 يىىق طنتين لتتبىىع عمليىىة لجىىز الىىذال ة تم اعبتهىىو، تذلىىك عىىن يفهنىىوك طىى  األسىىوستعلىىى هىىذا 

 :ةهللاتاللياتح المت اب bitsالميييفو  المؤلية من الـ 

  MMeemmoorryy  MMaappssإدارة الذاكرة من خالل الـ إدارة الذاكرة من خالل الـ   --66--22--44

من ي ي هذا النميذج يتم تنسيم الذال ة إلىى تلىدا ،  بمىو تىىين هىذ  ليلىدا  بضىعة 

ن عىىدة ليلىىيا  مىىن الىىذال ة، يىىتم مىىن يىى ي هىىذ  الخ يهللاىىة للمىىو  ذال يىىة، تمىىن الممىىىن ىن تىىىي

عىن تلىدة مىن هىذ   يعبى  bitالذال ية مع فة اليلدا  المحجيزة من يى ي هىذ  الخو طىة، فىىح 

الذال يىة لى ة،  جى ةفىإن هىذ  الح(  3) اليلدا  الذال ية، فإذا لونت عيمة هذا البىت الىذال ا هىي 

فإن هذ  اليلدة تىين محجيزة، تطبعو مىن ( 1مسوتية لـ  عيمتهو)ىمو إذا لونت هذ  الحج ة ممتلئة 
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 ة لاالتىولي وىزء مىن الىذ 11يظه  العىىح .يىين األم  معىيسو، بحس  ىسلي  النظو  ىنالممىن 

 .تي يهللاة البتو  الميافنة لهو
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 عسم إلىىيعي  لح  اليو غة،  األمولنالعىح يظه  شىح الذال ة مع يمسة عمليو  تمع 

نيس المىون  ىنالذال ة فو غة، تهذا يعني  ىنالمىون اليو   من الذال ة، ليث يعني النسم المظلح 

عىن هىذ  الخو طىة، ( b)لليي ، ليىث يعبى  العىىح  االمعب  عن هذ  الحج ة في الخو طة مسوت

 ثيح الذال ا عن ط يق اللياتح المت ابهللاةمعن الت( c)بينمو يعب  العىح 

يو طة البتو  ستىب ، تهذا يعني ىن  ىنفإن هذا يعني  الييزيوتية الذال يةلجم  و لب للم

هنوك لمية لبي ة من الذال ة سيتم ص فهو على هذ  الخ يهللاة، تلىىن لىيىن اليلىدة هىذ  ذا  لجىم 

4-byte  32بت يتم تمثيله ببت تالد، تهىذا يعنىي ىنىه فىي لىوي لىون لىدا  02لح  ىنفهذا يعنيn 

مىىن  1/33 ىنبىىت مىىن الخ يهللاىىة، ممىىو يعنىىي  nل ة فىىإن هىىذا يعنىىي بولمنوبىىح ىن لديىىه بىىت مىىن الىىذا

تفي لوي تم تىبيى  لجىم هىذ  اليلىدة فىإن هىذا يعنىي ىن الخو طىة البتيىة ستيى  ، تلىىن . الذال ة

 .بولمنوبح سيىين هنوك هد  للذال ة من ي ي اليجيا  المعىلة من لح تلدة ذال ية

العمليىو  التىي تحيىح علىى الىذال ة مىن  إتبىوعسىهلة ليىتم  تعتب  الخو طة البتيىة ط ينىة

لجز تتح ي  تذلك من ي ي لجم ثوبت من الىذال ة، تذلىك ألن هىذا الحجىم يىتم مىن يى ي لجىم 

تالمعىلة األسوسية في هذ  الهللا ينة ىنه في لىوي . اليلدة الذال ية المتبعة، تمن ي ي لجم النظو 

تلىىدة فو غىىة  kىن علىىى مىىدي  الىىذال ة البحىىث علىىى تلىىدة مىىن الىىذال ة فىىإن هىىذا يعنىىي  kطلىى  

 .متجوت ة، تذلك بسب  البحث الخهللاي عن هذ  الحج ا  في الخو طة

  LLiinnkkeedd  LLiissttإدارة الذاكرة من خالل الـ إدارة الذاكرة من خالل الـ   --22--22--44

  ىي   لعملية م اعبة الىذال ة تعمليىو  الحجىز تالتح يى ، تهىي مىن يى ي ط  هنوك

ن مىون محجيز في الذال ة إللد  العمليو ، ىت اللياتح المت ابهللاة، ليث لح التحة إمو ىن تعب  ع

فىإن ( c)تفي النسىم ( 5-0)لمو هي في العىح .عن فجية بين مىونين محجيزين لعمليتين مختليتين

، لح التحة من هذ  اللياتح يحيا (a)هذ  ال تحة تني  بتمثيح الجزء الذال ا الميويد في العىح 

يعب  مىون مخيص في الذال ة، تلىذلك مىىون ( P)ن يعب  عن اليجية، في لي( H)عدة عيم، فولـ 

 .ية هذ  الذال ة، تطيي هذ  المنهللانة من الذال ة، تمؤش  إلى ال تحة التوليةابد
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تىىىتم عمليىىىو  الحجىىىز تالتح يىىى  علىىىى الىىىذال ة تتمثىىىح هىىىذ  العمليىىىو  علىىىى ال تحىىىة 

التىولي، ليىث  بخيا زميو  معينة لن نذل هو هنىو، تلىىن مىن الممىىن ىن تمثىح عىن ط يىق العىىح

مىن الىذال ة تبنىوء علىى تضىع الجيى ان فىإن عمليىة ( X)يعب  العىح عن عملية إل وء لجز النسم 

ي سىيتم لالتح ي  هذ  ستني  بدمج الي اغو  المجوت ة مع الي ا  النوتج عن عملية التح ي ، تبولتو

 .هذ  السلسلة ب تحة تالدة إننوص
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 X  عن عملية تح ي  الذال ة المتعلنة بولعملية يعب

تمىن  First Fitهنوك عدة ييا زميو  متبعة في عملية الحجز، من بينهىو الخيا زميىة 

ي لهو يني  مدي  الىذال ة بولبحىث عىن فجىية فو غىة لجمهىو ىصى   مىن لجىم الىذال ة المهللاليبىة، 

بمىو  األتيال تحىة إلىى عسىمين تلجىز  تىتي مو تم العثي  عليهو فإن مدي  الذال ة يني  بىسى  هىذ 

ينوسىى  الحجىىم المهللالىىي ، تاإلبنىىوء علىىى النسىىم ا يىى  علىىى ىنىىه مسىىولة فو غىىة عوبلىىة للحجىىز مىى ة 

تتعتبىى  هىىذ  الخيا زميىىة هىىي األسىى ع مىىن ليىىث البحىىث، ألنهىىو عمليىىة المسىىح بحثىىو عىىن . ىيىى  

 . الذال ة تىين ىعح مو يمىن

تهىي  First Fitيييىف فىي ييا زميىة الىـ هنىوك ييا زميىة ىيى   عوتمىة علىى تعىديح 

ال ىنهو تختلف عنهو فىي ىنهىو تنىي  إفهي تعبه لثي ا الخي ازمية األتلى  ،Next Fitييا زمية الـ 

فىىي البحىىث بىىولم ة الثونيىىة مىىن المىىىون الىىذا تيعيىىت فيىىه فىىي المىى ة السىىوبنة، تال تعىىيد بولبحىىث مىىن 

 Nextىن ييا زمية الـ  1177في عو  الـ  Baysالبداية، تلند ىثبتت الد اسو  من شخص يدعى 

Fit  من ييا زميىة الىـ  األداءىبهللاث من ليثFirst Fit. تهنىوك ييا زميىة ىيى   مع تفىة تالتىي

ىا ) ، تالتىىي تنىىي  بولبحىىث فىىي لومىىح السلسىىلة عىىن اليجىىية األلثىى  م تمىىة فيهىىو Best Fitتىىدعى 

لسى  فجىية لبيى ة إلىى عىدة ىعسىو   ، تذلىك بىدال مىن(تالتي ت تم الحجىم المهللالىي  األص  اليجية 

 .تذلك من اوح استخدا  هذ  اليجية الذال ية اللنو

ألنهىو تنىي  بعمليىة  تذلىك next fitىبهللاىث مىن ييا زميىة الىـ  Best fitإن ييا زمية الـ 

تخلىف ت اءهىو الىثيى  مىن  األتلىىمسح لومح للسلسلة، تلىن األم  األلث  غ ابة ىن الخيا زميىة 

لتىىي ال يمىىىن اسىىتخدمهو فىىي لثيىى  مىىن األليىىون بسىىب  صىى  هو، فىىي لىىين ىن العىىني  اليىى ي ة ا

 .الخيا زمية الثونية تني  بت ك اليجيا  الىبي ة التي من الممىن ىن تستخد  اللنو

تالتىي  Worst Fitيمىن ىن تحح من ي ي استخدا  ييا زميىة اي  األيي ةإن المعىلة 

لجمىو لتىى يىتم اسىتخدا   األلبى ز إال فىي اليجىيا  تني  بمسح ال تحة لوملة تلىن ال تني  بىولحج

تىين هىذ  اليجىية  ىنليث من الميت ض ) ىي  النوتجة عن هذ  اليجيا  م ة  األص  اليجيا  
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المتبعىة فىي هىذ  العمليىة ىنهىو ىيضىو فىى ة  المحولىوةتلند ىشىو   (.لبي ة ليوية لتستخد  م ة ىي  

 .غي  ويدة

السىوبنة مىن يى ي وعىح التحىة يوصىة بولعمليىو   عةاأل بيتم تس يع هذ  الخيا زميو  

تني  من  ىنهوهذ  العملية تني  بتس يع عملية لجز الذال ة إال  ىنتالتحة يوصة بولمعولجو ، تمع 

الجىزء الىذال ا، تمىن ثىم إلحىو  هىذا  تخي نظ  ىي   بتبهللايء عملية التح ي ، إذ يتم فيهو  توهة

مىن يى ي ت تيى   ىيضىويمىن تسى يع هىذ  العمليىة .يا الجزء في المىون المنوس  من سلسلة اليج

 first fitنهىو عمليىة البحىث عىن طى   ييا زميىة الىـيهذ  ال تحة المت ابهللاة تيوعديو، فييبح ل

محننة من ي ي الـ  األيي ةتتيبح ال وية من الخيا زمية  best fitتعبه عملية البحث من ي ي 

first fit السلسلةيع لياتح متال داعي للبحث في و. 

  VViirrttuuaall  MMeemmoorryyالذاكرة االفتراضية الذاكرة االفتراضية   --22--44

 ىنظمىةلند لونت هنوك معىلة لبي ة لد  المب مجين في التعومح مع الب امج الىبيى ة فىي 

 ىعسىىو لهىىو ذتالىى  صىى ي ة، عنىىدهو لىىون المب مجىىين مضىىهللا ين إلىىى تنسىىيم البىى امج إلىىى عىىدة 

(Modules)ة، ثم بعد ىن يني  المعولج بتنييذ ، فيي البداية يتم تحميح الد هذ  اليلدا  إلى الذال 

هذ  اليلدة يني  الب نومج بنزع هذ  اليلدة تمن ثم تضع اليلدة التولية في عمليىة التنييىذ، تهىىذا 

فىي نظىو  لديىه  MB-16فإن هذ  العملية تني  بتيفي  إمىونية عمح الب نومج الذا يحتوج مىث  إلىى 

4-MB . المبى مجين، إذ لىىون علىى المبى مج ىن ينسىىم  تلىىن المعىىلة ىن هىذ  العمليىىة لونىت تتعى

الب نومج إلى عدة ىعسىو  صى ي ة يمىىن تحميلهىو إلىى هىذ  الىذال ة، تلونىت تسىمى لىح تلىدة عىودة 

إلى ذلك فإن عمليىة ننىح اليلىدا  مىن الىذال ة إلىى النى ص تبىولعىس  ىضف، Overlaysبوالسم 

 .لون ينع ىيضو على عوتق المب مج

تخييف اليعيبو  التي لونت على المب مج، تذلك عن ط يىق لند تم لح هذ  المعىلة ت

ىىمي  ىن الب نىىومج إن اليىىى ة األسوسىىية لهىىذ  العمليىىة هىىي . Virtual Memoryااليتىى اع الىىذا س 

تللمتحيال  تالمىدس بمو يزيد على الذال ة الميويدة في النظو ،  للعي ةلى مىون ذال ا إتوج حي

وىزء مىن هىذ  الب نىومج علىى الىذال ة تالبىوعي يىىين علىى  تبولتولي فإن نظو  التع يح يني  بيضع

الن ص اليل ، ليث يىين النسم الميويد على الذال ة منتنى بنيع من العنوية فيىىين هىي النسىم 

لىذلك فىإن هىذ  العمليىة مىن الممىىن ىن .المتعلق بولعملية الجزتيىة التىي تنيىذ فيىه فىي اليعىت الحىولي

فيىىين الحىوي فىي . في تعىت تالىد Multiprogrammingلـ يعمح على نظو  تع يح يعتمد مبدى ا

المتعلنة بولب نومج في تعت معىين هىي نيسىه الحىوي الىذا يىىين فىي عمليىة  العي ةعملية ول  عسم 

 .لتوبة من الذال ة ىتطل  ع اءة 
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  PPaaggiinnggمفهوم الصفحات مفهوم الصفحات   --44--44

 Pagingعلىىى تننيىىة الىىـ  Virtual Memoryمعظىىم النمىىوذج التىىي تعتمىىد علىىى الىىـ إن 

تالتي سنتحدث عنهو ا ن،  ليث يتم فيه إعهللاوء عنيان منهللانىي غيى  العنىيان الخهللاىي الىذا اعتىود 

عليه المب مجين في المعولجو  النديمة، ىت في منهللاق بنىوء ىنظمىة التعى يح النديمىة، ليىث يىتم فىي 

 MMUلى تلدة تسمى تلدة إدا ة الذال ةىغل  األنظمة الحديثة إ سوي هذ  العنوتين المنهللانية إ

(Memory Management Unit ) لى عنيان فيزيىوتي، ليىث إتالتي تني  بتحييح هذا العنيان

 .ىن ي يهللاة العنوتين المنهللانية تىين الب  بىثي  من ي يهللاة العنيان الييزيوتية الحنينية

علىىى نظىىو   يىى ، تبمىىو ىن إن لىىح نظىىو  لديىىه لجىىم مىىن الىىذتال  مختلىىف عىىن النظىىو  ا

يتعومىىح مىىع النظىىو  بعىىىح مسىىتنح عىىن طبيعتىىه الييزيوتيىىة تب ىىض النظىى  عىىن الحجىىي   ىنالتعىى يح 

تإن لونىىت ) عليىىه ىن ييتىى ض توىىيد ذالىى ة ذا  لجىىم ثوبىىت  ىنالذال يىىة التىىي لديىىه، فهىىذا يعنىىي 

تم يى األمى ثوبت ب ض النظ  عن الحجم الحنيني للذال ة، تهذا  بثسلي تيتعومح معهو ( افت اضية 

تحنينه من ي ي مو يسمى بولذال ة االفت اضية التي تعهللاي ي يهللاة تهمية تىدي علىى لجىم تهمىي 

ثوبت من الذال ة، تيتعومح نظو  التع يح مع هذ  الخ يهللاة بدال من تعومله مىع الخ يهللاىة الييزيوتيىة 

ة لمو هي بعىح مبوش ، تتني  تلدة اإلدا ة بولتحييح بين الخ يهللاة االفت اضية تالخ يهللاة الييزيوتي

 .ميضح في العىح
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 MMUتهي يعب  عن مىون تعمح اليلدة الذال ية العىح 

تىم دعمهىو فىي مجىوي الىـ  تىييى االتع يح،  ىنظمةلند تم اعتمود هذ  التننية لثي ا في بنوء 

Hardwareو ىن معولجو  ، تبمPentium  مىن شى لةIntel فإننىو سىنعتمد  هىي األلثى  اسىتخدامو

التي يتم استخدمهو ( Flags)تشىح األعلم  Pagingعلى النميذج الخوص به في تمثيح الييحو  

التىي سىتذل  اللنىو للهىو  المعليمىو إلىى ىن م لظة ت تجد  ال هذا المعولج للتعومح مع الذال ة في

  ىت مىىىىن لتىىىىىو. Intelمىىىىن شىىىى لة  Pentiumمىىىىن اليثىىىىوتق المتعلنىىىىة بمعىىىىولج الىىىىـ  مىىىىثييذة

Understanding The Linux Kernel. 

هىي عمليىة التحييىح مىن العنىيان الخهللاىي ( Paging)تبعىح مختي  فإن هىذ  العمليىة 

بوإلضىىوفة لىىذلك مىىن صىى ليو  الىىدييي معتمىىدين علىىى  التثلىىدإلىىى العنىىيان الييزيىىوتي، ليىىث يىىتم 

 Exceptionلىىد العنىىيان الخهللاىىي، تإذا لىىون الىىدييي إلىىى العنىىيان المهللالىىي  غيىى  ممىنىىو، فهىىذا يي

تمن اوح اليعولة يتم تنسىيم الىذال ة إلىى مجميعىو  ذا  ىلىو   .Page fault Exception يدعى

، تتىىىين فيهىىو العنىىوتين الذال يىىة الخهللايىىة المتجىىوت ة ذا  عنىىوتين فيزيوتيىىة pagesثوبتىىة تسىىمى 

  ندعى الىـ يتم التحييح من العنيان الخهللاي إلى العنيان الييزيوتي عن ط يق بنية معهللايو.متجوت ة

Page Tables تهيىىئ بىىولنيم  ىنية مىىن النظىىو ، تيجىى  سىىتالتىىي يىىتم تخزينهىىو فىىي الىىذال ة األسو

 .Paging Unitالمنوسبة عبح ىن يتم تحييح نمط المعولج إلى 

فىي  cr0فىي المسىجح  PG flagمىن يى ي الىـ  Pagingيتم تيعيىح الىـ  Intelفي معولج 

 Physicalإلىىى  Linear Addressمىىة الىىـ ، يىىتم ت وPG = 0المعىىولج، تعنىىدمو يىىىين 

Address. تني  تلدة الـPaging  4بولتعومح مع-KB  من الذال ة على ىنهوpage  تالدة، تذلك

 :إلى ث ث ىعسو ، تالتي هي bit-32، تيتم تنسيم العنيان الخهللاي المؤلف من Intelفي معولج الـ 

Directory :العنيان تيحتح الخونو  العع  األلث  ىهمية في هذا. 

Table :تالذا يحتح الخونو  العع  التي تنع في اليسط. 

Offset : ىهمية األعح 12تيحتح الخونو  الـ. 
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بوسىىتخدا   األتلىىىن الخهللاىىي إلىىى العنىىيان الييزيىوتي بمىى للتين، ييىتم التحييىىح مىىن العنىوت

ن الييزيىوتي يىتم تخىزين العنىيا.Page Table، تالثونية بوسىتخدا  البنيىة Page Directoryالبنية 

، يىدي الحنىح فىي العنىيان الخهللاىي الىذال ا cr3فىي المسىجح  Page Directoryالمتعلىق فىي الىـ 

 Pageعلى المديح في هذ  اليىيحة، تالىذا يعىي  إلىى ىلىد الىـ  Page Directoryالمتعلق بولـ 

Table لمو ىن الحنح في العنيان الذال ا الخهللاي المتعلىق بولىـ ،Page Table ن يىدي علىى المىىو

الذا يحيا العنيان للييحة الهدف، تيدي الحنح األعح ىهمية فىي العنىيان الييزيىوتي علىى المىىون 

 12يسوتا الـ  األيي المهللالي  تحديد  تمومو في هذ  الييحة، تبمو ىن عدد هذ  البتو  في الحنح 

 .Intelتهذا مو يىين تمومو في معولجو  الـ  KB-4ىا  4311يىين  ىنطيي الييحة يج   فإن

 :يعي  العىح التولي إلى العملية التي تم ش لهو في األعلى
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 Intel 80X86في معولج الـ  Pagingيدي على شىح الـ ( 7-0)العىح 

هي عبىو ة  Page Tableتالـ  Page Directoryإن طيي لح من الحنيي المتعلنة بولـ

عنىيان، تهىذا يعنىي ىن لىح  1324ىين عود ة علىى عنينىة ىا ىنهو ت bit-10عن لنيي من طيي 

Page Directory  1024يعنين  ىنيمىنه x 1024 x 4096=232  ىا تمومو لمو هي الحوي في

 .عملية العنينة الييزيوتية

له نيس البنية مىن ليىث األعى  ،  Page Tableتالـ  Page Directoryإن لح من الـ 

 :بنى التوليةتلح من هذ  المدايح تحيا على ال

Present flag : هذ  اليىيحة ميوىيدة  ىنإذا لون هذا العلم مسوت لليالد فإن هذا يعني

فإنهو ميويدة على الن ص، تعند الهللال  تعد  إيجودهو فإن هذا سيؤدا  إالت في الذال ة الحنينة، 

 .Page faultإلى عذف استثنوء تالذا يسمى بولـ

Accessed flag :ن هذ  الييحة عد تم الدييي لهو للحييي علىى يدي هذا العلم على ى

المعليمو ، تهذا العلم يتم استخدامه في ىنظمة التع يح مىن ىوىح مع فىة اليىيحو  األنسى  التىي 

ليث يىين الييحو  األعح استخدامو هي الييحو  )Swapping يمىن ننلهو غلى الن ص في الـ
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  للننىىح إلىىى النىى ص فىىي عمليىىة الىىـ التىىي يىىىين فيهىىو هىىذا العلىىم مسىىوت لليىىي ، ىا ىنهىىو األنسىى

Swapping.) 

Dirty flag : تهىذا العلىم يىتم اسىتخدمه فىي الىـpage Table   تهىي يىدي علىى ىن هىذ

ىت مىون خي ، تهذا يعني ىن هذ  الييحة  الن صالييحة عد تم الت يي  في عيمهو بعد تحميلهو من 

تمع فىة اليىيحو   Swappingالىـ يج  إعودة ليظهو عبح لذفهو، تيستخد  هذا العلم في عمليىة 

 ىاتهيئة هذا العلم إال من عبح نظو  التع يح المستخد ، ىا ليس للمعىولج  إعودةتال يتم . األنس  لهو

 .تثثي  على هذا العلم

Read/Write flag :يو  الن اءة تالىتوبةلتالتي تحيا الي ليو  في عم. 

User/Supervisor flag :ييي إلىىىى دسىىىموليو  فىىىي الىىىتالتىىىي تحىىىيا علىىىى المسىىىتي  ال

 .Page Tableالييحو  تالـ 

PCD & PWT flags :ية التي سىتعولج فيهىو اليىيحو  تالىـ بنتالتي تحدد الPage Table 

 .hardware cacheفي الـ 

Page Size flag : تهذا العلم ال يتم تهللابينه إال علىى الىـPage Directory  فىإذا تمىت هىذ ،

 .MB-4م الييحة ىصبح العملية فإنهو تعي  إلى ىن لج

44--00--  TTrraannssiittiioonn  LLooookkaassiiddee  BBuuffffeerr((TTLLBB))  

العنىيان الييزيىوتي تسىت    تعتىو ال بىثس  الخهللاي تإن عملية طل  التحييح بين العنيان 

به، تعد ىثبتت الد اسو  في هذا المجوي ىن عملية طل  الييحة تالتحييح إلىى العنىيان الييزيىوتي 

لى  لهىو مىن الب نىومج، تهىذا يعنىي ىن عمليىة طلى  ط ىتيبعىىح متىى   بعىد  نحىديلهذ  اليىيحة 

 ىنظمة ميمميالييحة نيسهو سيتى   عدة م ا ، ممو يجعح هنوك هد ا لليعت، من اوح هذا عو  

التع يح بنيع من الذال ة المؤعتة التي تحيظ العنوتين الييزيوتيىة التىي تهللالى  فىي لحظىة مىو، تهىذ  

   ييزيوتية على النظو ، تالتي تسمى بولـالعنوتين تحيظ تتدا  في تلدة من اليلدا  ال

Transition Lookaside Buffer(TLB) ليىىىث يىىىدي  هىىىذا النظىىىو  عمليىىىة ليىىىظ تإدا ة ،

تييىد هىذ   ،2/3عمليىة طلى  العنىيان بعىىح متىى   تىتم بنسىبة  ىنالتجىو    ىثبتىتالعنوتين، تلنىد 

و بعىح س يع، تتىين هذ  اليلىدة العملية في است ووع العنوتين الييزيوتية للعنوتين المهللاليبة سوبن

 .MMUمتيضعة في الـ 

  الصفحاتالصفحات  أخطاءأخطاءمعالجة معالجة   --11--44

سنذل  ا ن بنىيع مىن التيوصىيح عىن المعولجىة التىي تىتم لأليهللاىوء، ليىث يىىين تسلسىح 

 :األلداث لمو يلي

يننىىح العتىىود الىىتحىم إلىىى النىىياة، ليىىث يخىىزن عىىداد الب نىىومج فىىي المىىىدس، فىىي بعىىض 

 .تعليمة الحولية في مسج   يوصة في المعولجليتم ىيضو تخزين ا األوهزة

يبىىدى تنييىىذ إوىى اء ف عىىي فىىي ل ىىة التجميىىع لتخىىزين المعىىو لو  العومىىة تالمعليمىىو  

نظىىو  التعىى يح  العىىي ةالحسوسىىة األيىى  ، تذلىىك لمنىىع نظىىو  التعىى يح مىىن تىىدمي هو، تسىىتدعي هىىذ  

 .لإو اء عودا
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ف اليىىىيحة الظوه يىىىة يىتعىىىف نظىىىو  التعىىى يح لىىىدتث يهللاىىىث صىىىيحة، تيحىىىوتي التعىىىو

عودة تىين هذ  المعليمو  ميويدة في ىلد مسج   العتود، إذا لم تىن هىذ  المعليمىو  . المهللاليبة

  التعليمىىة تتيسىىي هو بعىىىح ، تإلضىىومتىىيف ة يجىى  علىىى نظىىو  التعىى يح اسىىت داد عىىداد الب نىىومج

 .ب مجي لمع فة مو لونت تيعله ىثنوء لدتث يهللاث

ا الذا سب  الخهللاىث، سىيختب  نظىو  التعى يح هىذا العنىيان لولمو يىتعف العنيان الظوه 

مىىث  إذا لونىىت ) لمع فىىة إذا لىىون صىىولحو ى  ال، تإذا لىىون نىىيع اليصىىيي متيىىق مىىع نىىيع الحمويىىة 

إذا (. الىتوبة على صيحة معىدة للنى اءة فنىط، عنىدهو يجى  تيليىد يهللاىث لمويىة بمحوتلةالعملية تني  

إذا لىىون العنىىيان صىىولح، تلىىم يحىىدث يهللاىىث  ىمىىو. تنتىىح ىتمىىة إشىىو ة إلىىى التعلي تىى كفعىىح االيتبىىو ، 

إذا لىم يىىن هنىوك إطىو  فىو  ، يىتم تعى يح . لموية، فإن النظو  يبدى بولبحث عن إطو  صيحة فو  

 .ييا زمية استبداي الييحو  اليتبو  صيحة من ىوح ط دهو

إلىى النى ص، إذا لون إطو  الييحة المختو ة متسخول، تتم ودتلة الييحة من ىوح ننلهىو 

تعمىح  ىيى  تيحدث تبديح للسيو  ممو يؤدا إلى إ ووء العمليىة التىي سىببت الخهللاىث تتى ك عمليىة 

طىو  علىى ىنىه معى يي لتىى ال يىتم اسىتخدمه على لح لوي يعلىم اإل. ح إلى الن صلتى انتهوء النن

 .ىي  من عملية 

، يبحىث نظىو  (إمىو مبوشى ة ىت بعىد ننلىه إلىى النى ص)لولمو ييبح إطو  الييحة نظييىو 

تبنىى .   بجدتلة عملية ع ص لن اءة اليىيحةيالتع يح عن عنيان الن ص للييحة المهللاليبة، تين

 .ىثنوء ذلك ىي  العملية متيعية ىثنوء تحميح الييحة تتعمح عملية 

عندمو تعلن منوطعة الن ص تصيي الييحة المهللاليبة، يتم تعديح ودتي الييحو  لىي 

 .ة، تيعلم اإلطو  عن ط يق األع   ىنه في لولة طبيعيةيعي  إلى ميعع الييحة الجديد

 تهيئىة  دوتعود التعليمة التي سىببت الخهللاىث إلىى الحولىة التىي لونىت عليهىو عنىدمو بىدى  تيعى

 .عداد الب نومج بحيث يعي  إلى هذ  التعليمة

التجميىع التىي  شىي ةتجدتي العملية التي تسب  الخهللاث، تيعيد النظو  التع يح إلى إو اء 

 .ستدعتها

تيعيد إلى فضىوء  األي    هذا اإلو اء بإعودة تحميح المسج   تمعليمو  الحولة يين

 .المستخد  لمتوبعة التنييذ لون شيئو لم يحدث

  ((MMUULLTTIICCSSنظام الـ نظام الـ ))التقطيع مع التصفيح التقطيع مع التصفيح   --11--44

لند تم في فييي سوبنة ذل  التنهللايع تليف يتم استخدمه فىي عمليىو  العنينىة الذال يىة، 

بي ة فإنىه لفإذا لونت المنوطعة .تىمن في لييية الجمع بين عمليتي التنهللايع تالتيييح تلىن المسولة

علىىى الىىذال ة ال تيسىىية، تنيدنىىو هىىذ  المعىىىلة إلىىى فىىى ة  بثلملهىىوييىىع  ىت لتىىى يسىىتحيح إبنوؤهىىو 

تىم اسىتخدمو التنهللايىع . تيييح هذ  المنوطع،بحيث تيضع الييحو  ال زمة فنط علىى فىي الىذال ة

لتىي اهىذ  الهللاى    ىتيح فىي لثيى  مىن ىنظمىة التعى يح الهومىة، سنعى ا فىي هىذا النسىم مع التييي

، تبعدهو سنتىلم عن عمليىة الى بط فيهىو MULTICSومعت بين التنهللايع تالتيييح تالتي تسمى 

 .Intel Pentiumفي معولجو  الـ 
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تي فهو تيعهللاي لىح ب نىومج ذالى ة  Honywell 6000 ىوهزة يعمح هذا النظو  على 

2وه ية لتى ظ
11 

للمىة بهللاىيي  15501ليي لح منهىو إلىى  ىنيمىن ( 253333من  ىلث )منهللاع  

اعتبو  لح منهللاع لذال ة ظوه ية تتيييحهو  MULTICS ميمميع    األسوسبت، تبهذا  01

( لجم المنهللاع ثوبت تعد  الحووىة إلىى إبنىوء لىح المنهللاىع فىي الىذال ة)بحيث يجمع مزايو التيييح 

يملىك لىىح (.سىهيلة الحمويىىة تالتنهللايىع إلىى تلىدا  نمهللايىىة تالحمويىة المعىت لة)مىع مزايىو التنهللايىع 

تبمىو انىه مىن .لىىح منهللاىع( Descriptor)ودتي منوطع فيه تاصىف تالىد  MULTICSب نومج 

من  بع مليين سجح في هذا الجدتي، لذلك ييضع ودتي المنوطع نيسه ضىمن  ىلث الممىن تويد 

. و ة تدي إذا لون المنهللاع في الذال ة ال تيسىية ى  الإشتيحيا تاصف المنهللاع . منهللاع يتم تيييحه

إذا لىون . إذا لون ىا وزء من المنهللاع ميويدا في الذال ة، يعتبى  المنهللاىع انىه ميوىيد فىي الىذال ة

بت يعي  إلى ودتي الييحو  الخوص  11المنهللاع في الذال ة، فإن الياصف يحيا عنيانو بهللايي 

فىي  بويىت 14بىت، تاليىيحو  مت اصىية عنىد لىدتد لىح  24بمو ىن العنيان الييزيوتي بهللاىيي . به

فىي البتىو  السىتة الىدنيو  333333يعني ضمنيو ىن لىح عنىيان بدايىة لىح صىيحة فيىه ) ذلك النظو  

 .بت في الياصف لتخزين عنيان ودتي الييحو  11فإننو نحتوج فنط إلى ( منه

، تييضىح  األيى يحيا اليصف ىيضو لجىم المنهللاىع تبتىو  الحمويىة تبعىض األشىيوء 

ال ييضىىع عنىىيان المنهللاىىع فىىي . MULTICSع فىىي نظىىو  الىىـ منهللاىىتاصىىف  bالعىىىح فىىي الجىىزء 

الذال ة الثونيية ضمن تاصف المنهللاع، تلىنه ييضع في ودتي خي  يستخد  من عبح معولج ىيهللاوء 

لح منهللاع عبو ة عن فضوء عنوتين ظوه ا اعتيىودا تييىيح فىي نيىس الهللا ينىة المتبعىة .المنوطع

علىى الى غم مىن ) بويت  1324تالحجم االعتيودا في هذا النظو  هي . ع تلة سوبنوفي الهللا   الم

 ىتغيىى  ميىىيحة  MULTICSبعىىض المنوطعىىو  الدايليىىة التىىي يىىتم اسىىتخدامهو فىىي نظىىو  الىىـ  ىن

فىي  العنىيانيتىثلف (.بويت فنط لتىيفي  الىذال ة الييزيوتيىة 14مييحة بوستخدا  تالدا  مؤلية من 

ينسىم العنىيان فىي المنهللاىىع . المنهللاىع تالعنىيان ضىمن المنهللاىىع: وىىزىين مىن MULTICSنظىو  الىـ 

تعنىىد ت تد إشىىو ة إلىىى . إلىىى  عىىم اليىىيحة تعنىىيان للمىىة دايىىح اليىىيحة، لمىىو فىىي العىىىح ىيضىىو

 :الذال ة، تنيذ الخيا زمية التولية

 .يستخد   عم المنهللاع إليجود تاصف المنهللاع

إذا لىون ميوىيدا . ا فىي الىذال ةيج ا ايتبو  إذا مو لون ودتي صيحو  المنهللاع ميويد

تإذا لىىون هنىىوك يىى   لمسىىتي  . إذا لىىم يىىىن ميوىىيدا، يحىىدث يهللاىىو منىىوطع إمىىويىىتم تحديىىد مىونىىه، 

 (.منوطعة)الحموية، يحدث يهللاث 

إذا لونىت اليىيحة . ييحص سجح ودتي الييحو  الميافق للييحة الظوه ية المهللاليبة

لونىت فىي الىذال ة، يسىتخلص عنىيان بدايىة ىمىو إذا . ل ة، يحدث يهللاث صىيحةاغي  ميويدة في الذ

 .الييحة من سجح ودتي الييحو 

تضوف اإلزالة إلى عنيان بداية الييحة للحييي على عنيان الىذال ة ال تيسىية الىذا 

 .يعي  إلى الىلمة المهللاليبة

 .ىيي ا، تتم عملية الن اءة تالىتوبة

 ىيضىوالمنهللاىع يخضىع م تجوهح ىن تاصف ع األمي لتبسيط  ت ييضح العىح هذ  العملية

يسىىتخد  لتحديىىد ميعىىع ( مسىىجح عوعىىدة الياصىىف)ن مسىىج  مىىو هىىي ىن مىىو يحىىدث فعىى  إ. للتيىىييح

. ودتي صيحو  منهللاع الياصيو ، الذا يعي  بدت   غلى الييحو  التي تحيا منهللاع الياصيو 

 .الذا بعد    عملية العنينة لمو في العىحاصف المنهللاع المهللالي ، تسيتلولمو نحيح على 
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تظن بون هذ  العملية لن تىتم بولسى عة المهللاليبىة فىي لىوي تىم تنييىذهو مىن  ىنمن الممىن 

 11عىولي السى عة بهللاىيي  TLBمسج  وونبيو  MULTICSتيحيا عتود الـ . عبح نظو  التع يح

. تهي مبىين فىي العىىح. ميتوا معين  ته على التيازا عنللمة تالذا يمىن البحث في وميع سج

بويتبىىو  إذا مىو لىىون العنىيان االفت اضىىي  ىتالعنىد ت تد عنىىيان إلىى المعىىولج، ينىي  عتىىود العنينىة 

 TLBطىو  اليىيحة مبوشى ة مىن الىـ إإذا لون لذلك، فإنه يحيح على  عم . TLBميويدا في الـ 

وىىىدتي  ىتليهىىىو دتن ال وىىىيع غلىىىى منهللاىىىع الياصىىىيو  تيعىىىىح العنىىىيان اليعلىىىي للىلمىىىة المعىىىو  إ

 .الييحو 
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 20 الشكل

الب امج التىي تىىين . استخدمو مؤي ا األلث  11 ىيبعنوتين الييحو   TLBيحتيظ الـ 

مجميعتهىىو العوملىىة ستيىىح إلىىى التىىيازن بيصىىيي  TLBالعوملىىة ىصىى   مىىن لجىىم الىىـ  مجميعهىىو

سيسىتخد   TLBتإذا مىح تىىن اليىيحة فىي . تسىتعمح بولتىولي بىيىوءة عوليىة TLBفي الىـ  بثلملهو

بحيث يتضمن هىذ   TLBالياصف توداتي الييحو  فعليو إليجود عنيان إطو  الييحة تيحدث 

يىدي لنىح . يو وىه( TLBىا تحىذف مىن الىـ ) اليىيحة، تتلنىى اليىيحة األعىح اسىتخدمو مىؤي ا 
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هىي منو نىة  عىم المنهللاىع  TLBإن سب  اسىتخدا  الىـ . استخدمو مؤي ا األعحلعم  على السج   ا

 .مع صيحة وميع السج   على التيازا

-  -  عند محاولة الكتابةعند محاولة الكتابة  التضعيفالتضعيفتقنية تقنية   --00--44

              CCooppyy  OOnn  WWrriittee  

 

تذلك على ىسس األنظمىة )فإن لح إنعوء لعلمية ابن يتم فيه نسخ اليضوء الذال ا ..لمو نعلم

األ  ل بن تذي لتحنيق التعوتن بىين العمليىة األ  تاالبىن، تلىىن فىي ( Unixالمبنية على تننيو  

معظم األليون، فإن االبىن ال يحتىوج مىن هىذ  الىذال ة إلىى النى اءة فنىط، زلىذلك فإنىه ال يحتىوج إال 

لىوي  تلنتخيىح فىي. لبعض المتحيال  من األ  تليس للهو، ممو يعني هد ا في الذال ة المحجيزة

تبولتىولي فىإن هىذا . تم إنعوء عع ة عمليو  ابن لعملية ى ، فهذا يعني عع ة نسخ من هىذا اليضىوء

 .الهد  سيتضوعف

 

لند اعت ا لحح هذ  المعىلة ىن يتحيي فضوء الذال ة في لوي إنعوء االبن إلى مجوي ذال ا 

األ  تاالبىن، تلىىن  عوبح للن اءة فنط، تذلك دتن مضوعيته، تىن يىىين هىذا المىىون معىت لو بىين

المىىون ( نسىخ)بمج د محوتلة الىتوبة على هذا المجوي، سياءا مىن األ  ى  االبىن، فسىيتم مضىوعة 

الذال ا الم اد الىتوبة عليه، تإعهللاوء النسخة الجديدة من هذا المىىون للعمليىة التىي طلبىت الىتوبىة، 

 Copy On Writeتننيىة بىـ تبولتىولي نىىين عىد انتهينىو مىن معىىلة هىد  الىذال ة، تتسىمى هىذ  ال

(COW). 
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  قسم التنفيذقسم التنفيذ  --11--44

بىإدا ة الىذال ة، تفىي البدايىة سىنم  علىى  التىي تنىي سيتم في هذا النسم د اسىة المىوتى  

 :المليو  التي تحيا المىوت  التي تني  بتنييذ العمليو  التي تتعلق بإدا ة الذال ة

 8 جدول

 به هذا الملف العمح الذا يني  اسم الملف

paging.c & paging.h  تحيا هذ  المليو  على التيابىع التىي

ة، تني  بإدا ة عمليىة الحجىز لليىيحو  الذال يى

مليىىة الىى بط تعمليىىو  تح ي هىىو، إضىىوفة إلىىى ع

بىىىين عنىىىوتين الىىىذال ة االفت اضىىىية، تعنىىىوتين 

الىىذال ة الخهللايىىة، تتحىىيا بوإلضىىوفة إلىىى ذلىىك 

 .page faultعلى ب نومج يدمة منوطعة الـ 

kernel_map.h  يحىىىيا هىىىذا الملىىىف علىىىى الخ يهللاىىىة

الذال يىىة التىىي تحىىدد مىىىون النىىياة فىىي الىىذال ة، 

 .الخ...تمىون الذال ة االفت اضية،

kmalloc.h &kmalloc.c  تمن ي ي هىذ  المىتبىة سىيتم الحجىز

 للعمليىىو لمسىىولو  معينىىة مىىن الىىذال ة تذلىىك 

 kدتىىة علىىى مسىىتي  النىىياة، تمىىن هنىىو تىىثتي البو

علىىى يىى ف الحىىوي فىىي الىىـ  kernelعلىىى ىنهىىو 

umalloc   لمىىو سىىن   اللنىىو، تهىىذ  المىوتىى

 pagingهىىىي مىوتىىى  ىعلىىىى مىىىن مىوتىىى  الىىىـ 

تالتعومح معهو ىبسط تمستنح تمومو عن طبنة الـ 

hardware تيضىىمن الت ليىىف لعمليىىة الحجىىز ،

تالتحيىىىى  للىىىىذال ة، ممىىىىو يسىىىىهح األمىىىى  علىىىىى 

 .المستدعي في مستي  النياة

umalloc.h &umalloc.c فتنىي  بعمليىة الحجىز ة ىمو هىذ  المىتبى

الىىذال ا الم لىىق علىىى مسىىتي  المسىىتخد ، ىا 

ليس على مستي  النياة، تهذ  المىوت  سىتؤمن 

تذلىىك للهللالبىىو   kmallocمىىو تؤمنىىه مىوتىى  الىىـ 

 .على مستي  المستخد 

cow.h & cow.c  تتنىي  هىذ  المىوتىى  بتحنيىق تننيىة الىىـ

cow تم التىلم عنهو في النسم النظ ا مىن  التي

 االسىىتثنوءهىىذا الييىىح، تلىىذلك ب نىىومج تخىىديم 

لهذ  التننية في لوي لدتث محوتلة للنى اءة مىن 

 .ىلد العمليو 

kpagerd.c  تالىىىذا يعمىىىح لولىىىـ Garbage 

collector  لمىىو فىىي ل ىىو  الب مجىىة، ليىىث يمىى

تتح يى   zombieعلى العليمو  التي في لولة 

 .تي تحتلهوالميا د ال
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  kkeerrnneell__mmaapp..hhالمكتبة المكتبة   --66--11--44

لمو ذل نو فيمو مضى، فإن هذ  المىتبة ت سم لدتد لح وزء مىن ىوىزاء الىذال ة، تذلىك 

لتى ال يتم التعومح مع ىا نيع إال ضمن الحدتد المخيية لىه، ممىو يسىهح عمليىة إدا ة الحمويىة 

زء، فعلىى سىبيح المثىوي تذلىك بإعهللاىوء السىموليو  المنوسىبة لىىح وى)لىح منهللانة من هىذ  المنىوطق 

النياة عب  للن اءة فحس ، تال يجيز الىتوبة عليه ىبدا من  بعي ةيج  ىن يىين المىون المخيص 

 (.ىا لون

ليث يتم فيهو تحديد المىون الخىوص فىي النىياة، تالحيىز الييزيىوتي مىن الىذال ة، تالحيىز 

الىىذال ة )العنىىيان الييزيىىوتي مىىن العنىىيان الخهللاىىي إلىىى  التحييىىحالىىذا يىىتم اسىىتخدمه مىىن ىوىىح تنييىىذ 

 .، تالحيز الخوص بمنهللانة الىيمة(االفت اضية

  PPaaggiinnggمكاتب التعامل مع الصفحات مكاتب التعامل مع الصفحات   --22--11--44

عىىن إدا ة اليىىيحو  علىىى  المسىىئيلةيىىتم فىىي هىىذ  المىتبىىة لمىىو ذل نىىو سىىوبنو العمليىىو  

مع التي تسهح التعومح  macrosيتم تع يف بعض الـ  paging.hمستي  العتود، فيي بداية الملف 

التىي تىلمنىو عنهىو فىي النسىم  TLBالىـ  تىيتالتعومىح مىع تنني KB-4تالتي تىين بحجم  pagesالـ 

تالتي ايت نو فيهو  ،Low memory Managementتفيهو ىيضو ط ينة التعومح مع الـ .النظ ا

 .ط ينة المىدس

  ppaaggiinnggتهيئة النظام للتعامل مع الصفحات تهيئة النظام للتعامل مع الصفحات   --66--22--11--44

 :ط يق التوبع يتم تهيئة نظو  التعومح مع الييحو  عن

void __INIT__ init_paging() 

ىا ىنىه يىتم اسىتخدامه فىي ىتي اإلعى ع  initتلمو ت لظ فىإن هىذا التىوبع هىي مىن النىيع 

تيج  استدعوء هذا التىوبع .تمن ثم يتم تح ي  المىون المحجيز لهذا التوبع بعد انتهوء عملية التهيئة

تيابىع التهيئىة المتعلنىة بولعمليىو ، ليىث ينىي   تذلك عبح التيابع األي  ، يىوص mainفي التوبع 

 :هذا التوبع بولمهو  التولية

في البداية يني  هذا التىوبع بتحديىد الحجىم اليعلىي للىذال ة مىن يى ي ىيىذهو مىن نظىو  الىـ 

multibooting. 

 .بعىح دينوميىي DMAبعد ذلك يتم تحديد مجوي الذال ة المخيية للتعومح مع الـ 

تالىىذا ينىىم بعمليىىة  ()init_free_framesإلو اتيىىة بوسىىتدعوء التىىوبع تنىىي  بعىىدهو هىىذ  ا

 .تهيئة المىدس الذا سنتحدث عنه بعد عليح

األتلىى مىن  MB-4تني  هذ  اإلو اتية بيك لح ال تابط بين العنوتين الييزيوتيىة فىي الىـ 

 .الذال ة تبين العنوتين الخهللاية في يو طة الذال ة اليهمية

النياة إلى مىون ذال ا عوبح لن اءة  شي ةسم الذال ا الذا يحيا يني  بعدهو بتحييح الن

 (.األمن ىسولي المتعلنة بولنياة لثسلي  من  العي ةىا يتم لج  إمىونية التعديح على )فنط 
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فىي النىياة م تيىو بولنسىبة للمسىتخد  لتىى  العىي ةبعد ذلك يني  بجعح النسم الذال ا من 

 .من النظو  الخ تج إو اتيونيتمىن من استدعوء 

يتم بعدهو تهيئة األعسو  الدينوميىية من الذال ة لتى تىين عود ة على التعومح مع الذال ة 

 .االفت اضية

تالتىي تحىدثنو عنهىو فىي  Global Pagesتني  بعدهو بتيعيىح ىت إل ىوء تيعيىح يوصىة الىـ 

 .عولجالنسم النظ ا تذلك للنسم المتعلق بولنياة لنظو  التع يح، تذلك لس  نيع الم

 .لتى يتم بدء العمح TLBتني  بتي يغ ذال ة الـ 

  غير محجوزةغير محجوزةالتعامل مع مكدس الصفحات الالتعامل مع مكدس الصفحات ال  --22--22--11--44

لمىىو ذل نىىو فىىإن هنىىوك عىىدة طىى   للتعومىىح مىىع إدا ة الىىذال ة المنخيضىىة، تمنهىىو ط ينىىة 

اللياتح المت ابهللاة تط ينة ميييفة من البتىو ، تىييى ا ط ينىة المىىدس، تهىذ  الهللا ينىة األييى ة 

في البداية يتم تهيئة .ة التي سنعتمدهو لمع فة الييحو  الح ة من الييحو  المحجيزةهي الهللا ين

 : هذا المىدس بولييحو  اليو غة، تذلك من ي ي التوبع

void __INIT__ init_free_frames() 

األتلىى  MB-16هذا المىدس بعنىوتين اليىيحو  ابتىداء مىن العنىيان  بتهيئةليث يني  

تذلك ألن النسم الذا يسبق هذا النسم محجيز للنياة تب امج المنوطعة  زيوتية،الييإلى خي  الذال ة 

فيىي لىوي .داال علىى نهويىة المىىدس NULLبعدهو يتم تضع العنيى  . BIOSالمتعلنة بولع يحة 

إلىى لىح مىن يهللالى  صىيحة وديىدة مجىددا،  NULLتم طل  وميع الييحو  اليو غة تعود النيمىة 

 :ىمو طل  هذ  الييحو  فيتم من ي ي التوبع.اتيتذلك بدال من إعودة  عم ععي

__INLINE__ size_t pop_frame() 

العنىىيان  ىتفىىي لىىوي فعىىح عمليىىة ىيىىذ صىىيحو  فو غىىة،  NULLتالىىذا يعيىىد لولىىة 

تعنىىدمو ينتهىىي المسىتخد  مىىن المىىىون الىذال ا الىىذا عىىو  .الىذال ا فىىي وىىوي تىم نجىىوا هىىذ  العمليىة

 :ة الييحة إلى المىدس، تذلك من ي ي التوبعبحجز ، يني  التوبع التولي بإعود

__INLINE__ void push_frame( size_t p_addr ) 

  ين الخطية، والعناوين الفيزيائيةين الخطية، والعناوين الفيزيائيةآلية الربط بين العناوآلية الربط بين العناو  --22--22--11--44

لىح مىو دعىت الحووىة لىذلك،  PTEتيتم هذا من ي ي عدة تيابع، تالتي تني  بإنعوء الىـ 

فعندمو يهللال  المستخد  لجىز .إلى هنولك من ىمي فيزيوتي، تمو إضوفة إلى لجز الييحو  بعىح 

لهذا التىوبع، تمىن ثىم  ةاالفت اضيبحجز مىون في الذال ة  kmallocوزء من الذال ة، يني  التوبع 

، فىإن هىذ  المهمىة سىتتع ض السىتثنوء الىـ ىيى  إذا استخدمت هذ  الىذال ة للنى اءة ىت ىبىي عمليىة 

page fault لتىوبع تالذا مىن ي لىه يىتم اسىتدعوء اmap_page  ،الىذا سند سىه فىي هىذ  الينى ة

تذلك لتى يتم عملية الحجز بعىح دينوميىي تعند الحووة، تتسمى هىذ  العمليىة بىولحجز الىذال ا 

 .memory on demande، (تليس عند الهللال )عند الحووة 
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  mmaapp__ppaaggeeالتابع التابع   --22--11--44

 :تيىين شىح هذا التوبع على النحي التولي

bool map_page( size_t vir_addr, size_t phys_addr, uint16_t 

attribs ); 

ليث يىين العني  األتي تالثوني همو العنوتين الخهللاية تالييزيوتية على الت تي ، بينمىو 

إن مىو ينىي  بىه .الم بىيط بىولعنيان الييزيىوتي PTEيىين اليسيط الثولث هي الخياص المتعلنة بولىـ 

الخهللايىة، بحيىث تىىين ميهيمىة  تاأليى  يوتيىة هىي الى بط بىين العنىوتين الييز map_pageالتوبع 

يىتم لجىز اليىيحو  مىن  PTE، تإذا تهللالبت الحووة لمسولو  إضوفية من ىوح الىـ Intelللمعولج 

فهىي عبىو ة عىن تىوبع  unmap_pageىمىو التىوبع .تالذا د سنو  سىوبنو pop_frameي ي التوبع 

ينىي  بىنيس العمىح  del_pageلتىوبع لذلك ا. map_pageيني  بعىس المهمة التي يني  بهو التوبع 

تلىىن ينىي  بىدت   بحىذف المىىون الييزيىوتي لليىيحة ىيضىو،  unmap_pageالذا يني  به التوبع 

 .تإعودته إلى المىدس

  PPaaggee  ffaalluutt  hhaannddlleerrتابع معالج االستثناءات تابع معالج االستثناءات   --44--11--44

تالىىذا ينىىي  ب نىىومج  page_fault_handlerيىىتم معولجىىة لولىىة االسىىتثنوء فىىي التىىوبع 

 page faultبوسىىىتدعوته لىىىح مىىىو ىصىىىبح لىىىدا  exception.cأليهللاىىىوء فىىىي الملىىىف معولجىىىة ا

exception.  ينىىي  هىىذا التىىوبع بعمليىىة اليحىىص التىىي مىىن ي لهىىو سىىيتم لجىىز مىىىون ذالىى ا للهللالىى

علىى ( س)إن مو يحيح لنينة فىي هىذا العمىح، هىي ىن طلى  لجىز ذالى ة بحجىم .الخوطئ الذا تم

تالىذا ينىي  بحجىز ذالى ة افت اضىية بهىذا الحجىم،   kmallocسبيح المثوي سىيتم مىن يى ي التىوبع

 page_fault_handlerتمن ثم في لوي تم استخدا  هذ  الذال ة على ىنهو محجيزة، يني  التوبع 

 .بحجز هذ  الذال ة بعىح فيزيوتي

من ىوح لجز مىون فيزيوتي فو   في الييحة، من  pop_frame ليث يستدعي التوبع

تالذا يى بط بىين الىذال ة االفت اضىية التىي ىصىبح عنىدهو الخهللاىث تالىذال ة  map_pageثم التوبع 

 page_fault_cow_handlerىمىو التىوبع .pop_pageالييزيوتية التي ليىلنو عليهىو مىن التىوبع 

فهي توبع لمعولجة األيهللاوء التي تنتج من التعومح مع الييحو  المعىت لة بىين العليمىو  علىى ىنهىو 

لىون تاوى  هىذا التىوبع ىن ييىك التضىعيف مىن يى ي إنعىوء صىيحة وديىدة  عوبلة للىتوبة، تمىن هنىو

تنسخ المعليمو  من النسخة المهللاليبة إلى النسخة الجديدة، ثم ت يي  عنوتين الذال ة االفت اضىية، 

 .تالتعومح مع هذ  الييحة الجديدة على ىنهو عوبلة  للىتوبة

  kkmmaallllooccحجز الذاكرة على مستوى النواة حجز الذاكرة على مستوى النواة   --00--11--44

 :الذال ة من تيابع على مستي  النياة من ي ي التوبعيتم طل  لجز 

void *kmalloc( size_t size, int mflag ) 

تالذا يني  بحجز الذال ة لمىن يهللالبهىو تذلىك علىى مسىتي  الىذال ة االفت اضىية لمىو تىم 

للتعبيى  عىن المسىولة الذال يىة،  MEM_BLOCKتتعتمىد هىذ  المىتبىة البنيىة .ش ا ذلىك سىوبنو

 :يتهو على النحي التوليليث تىين بن
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ىمىو . عن المولىك لهىذ  الحجى ة الذال يىة، ىا الىذا عىو  بهللالبهىو ownerليث يعب  الحنح 

جىم الىذال ا لهىذ  عىن الح sizeبينىو يعبى  . فيبين فيمو إذا لونت هذ  الىتلة ل ة ى  ال flagsالحنح 

 :ك توبع يتم استدعوء  في بداية عمح النظو ، تذلك من ىوح التهيئة، تهذا التوبع هيوتهن.البنية

 تهىىىذا MB-256مىىىن الىىىذال ة لجمىىه بحجىىىم  mem_block_tليىىث ينىىىي  بحجىىىز 

mem_block_t ن ط يىق ىيىذ مسىولو  مىن هي المسولة الح ة التي سيتم الحجز فيهو، تذلك ع

تنليح لجىم هىذ  الىتلىة بولمنىدا  المهللالىي ، تمىن ثىم إنعىوء لتلىة وديىدة بهىذا )هذ  الذال ة، تتنسيم 

للحييي على  mem_block_tهذا الـ ( الحجم للتعومح معهو على ىنهو المىون الذال ا المحجيز

 .الذال ة المهللاليبة

تالتىىي تنوبىىح الىىذال ة ) ة الييزيوتيىىة تالىىذا ينىىي  بتح يىى  الىىذال deallocateىمىىو التىىوبع 

بتح يى  الىذال ة االفت اضىية، تمىن ثىم  kfreeو يني  التوبع مبين. المحجيزة( االفت اضية في الىتلة

لتح ي  الذال ة الييزيوتيىة بعىد ذلىك، ىا ىن علىى المسىتخدمين للتىوبع  deallocateيستدعي التوبع 

kmalloc   التىىوبع مىىن اوىىح لجىىز مىىىون ذالىى ا فىىو   اسىىتخداkfree  عنىىد االنتهىىوء مىىن الحجىى ة

 .الذال ية التي تم استخدامهو

 :التوبعىمو 

و هىي ذالىى ة فهىي ينىي  بىولحجز الىذال ا علىى اعتبىو  ىن الىذال ة التىي ن يىد الحجىز فيهى

تيسىتخد  هىذا . م لجز الىذال ة فىي ىتي النسىمعلمو انه يت alignment نيعمن منسمة إلى ىلجو  

لتىى يىتمىن مىن إوى اء  TSSمىن اوىح تخىزين الىـ  pageالتوبع من ىوح لجز ذال ة فىي ىتي الىـ 

مسىىىىوتيو لىىىىـ  alignmentلمىىىىو ذل نىىىىو سىىىىوبنو، عنىىىىدهو يىىىىىين اليسىىىىيط  switchingعمليىىىىة الىىىىـ 

PAGE_SIZE. تالتىىىىوبعkcalloc  هىىىىي نيسىىىىه التىىىىوبعkmalloc عىىىىدد مىىىىن  إال ىنىىىىه يحجىىىىز

على شىح ميييفة، تذلىك بىدال مىن ىن ( اليسيط الثوني)من لجم معين ( اليسيط األتي)الحج ا 

 :يم   الحجم الىلي الم اد في تسيط تالد، تهي على هذا العىح

  uummaallllooccمكتبة الـ مكتبة الـ   --11--11--44

مة المتعلنىة بيضىوء ذالى ة المسىتخد ، تذلىك بىدال يني  هذا التوبع بولتعومح مع ذال ة الىي

تم اسىتدعوؤهو فىي لىوي تىم يتهىذ  هىي المىتبىة التىي سى. من التعومح مع المىدس في مسىتي  النىياة

 .طل  التعومح مع ميا د الذال ة في مستي  المستخد 

لتهيئىة ذالى ة الىيمىة فىي اليضىوء المخيىص  umalloc_initتحيا هذ  المىتبىة تىوبع 

نحىذ  مىن الخهللاىث فىي اسىتدعوء التىوبع مىن  ىن، تذلك في بداية إنعوء العملية، ليث علينىو للمستخد 

typedef struct MEM_BLOCK 

{ 
dword magic, 
  flags, 

  size, 
  owner; 
} mem_block_t; 

void __INIT__ kmalloc_init( void ) 

void *kmemalign( size_t alignment, size_t size, int flags ) 

void *kcalloc( size_t num, size_t size, int flags ); 
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ألن الخيط ال يملك مىون ليمة ذال ية يوصة به، بح على العىس من ذلك فهىي ينىي   threadعبح 

 :بوستخدا  تالمعو لة على نيس المىون الذال ا في العملية، تيىين هذا التوبع على العىح التولي

  بنيىة تىدي علىى تسىتخدفىإن هىذ  المىتبىة  kmallocليث لمو هي الحوي فىي مىوتى  الىـ 

 :الىتلة المحجيزة، تالتي تىين على العىح التولي

ا يني  بحجز المىون الذال ا مىن هىذ  الىيمىة تذلىك الذ do_umallocىمو التوبع الذا 

 :من ي ي التم ي  للحجم الذا ي اد لجز  على الىيمة

ىىىين الىىذا تىىم تم يىى   إلىىى التىىوبع مىىن الممىىىن ىن ي utتي اعىىي هىىذا التىىوبع ىن اليسىىيط 

thread  ليث يتم فحص طبيعة هذا التوبع تتم ي  العملية األ  له في لىوي لىون مجى دthread ،

ليث يتم استخدا  . تذلك ألن هذ  العميلة تحتوج إلى العملية التي سيتم الحجز في فضوءهو الذال ا

 .التي تىلمنو عنهو في النسم النظ ا best freeالخيا زمية 

لمىو هىي الحىوي فىي التىوبع )عمليىة التح يى  الييزيىوتي للىذال ة ب deallocateيني  التىوبع 

deallocate  في المىتبةkmalloc.h .) ىمو التىوبعdo_ufree   فينىي  بىنيس التعليمىو  التىي ينىي

 .kmallocفي المىتبة  kfreeبهو التوبع 

مبوشىىى ة، تإنمىىىو يىىىتم  do_umallocتالتىىىوبع  do_ufreeال يىىىتم التعومىىىح مىىىع التىىىوبعين 

 :مح معهمو من ي ي توبعين خي ين يىي ن التىوملية في عملية االستدعوء المتبعة، ىال تهموالتعو

  CCOOWWمكتبة الـ مكتبة الـ   --11--11--44

تالتي من ي لهو سىيتم التعومىح مىع  Copy On Writeيتم في هذ  المىتبة تنييذ التننية 

علمىو ىننىو . تالعمليىو  االبىن األ الييحو  المعت لة بين العليمو  التضعيف تفك التضعيف في 

علىىى هىىذ   الىتوبىىةاسىىتثنوء لمحوتلىىة  لىىدتثتىلمنىىو عىىن معولجىىة االسىىتثنوءا  التىىي ت فىىع فىىي لىىوي 

 .paging.cتذلك في الملف  page_fault_cow_handlerالييحو  في التوبع 

ذلىك مىن يى ي بنيىة ى تىوي يىىين ت cowيتم مع فة اليىيحو  التىي تتعومىح مىع التننيىة 

 :العني  فيهو على العىح التولي

void umalloc_init(task_t *t, size_t heap_start, size_t heap_size) 

typedef struct UMEM_BLOCK 
{ 
 uint32_t magic, 

   flags, 
   size, 
   owner; 

} umem_block_t; 

void *do_umalloc( task_t *ut, size_t size ) 

void ufree( void *ptr ); 
void *umalloc( size_t size ); 
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عن العدد من العمليىو  الىذا مىن ي لىه يىتم الىدييي إلىى هىذ   countليث يعب  الحنح 

نىوص هىذا العىدد فىي لىح الييحة، تيزداد هذا العدد في لح عملية إلنعوء عملية ابن وديد، تيىتم إن

م ة تحوتي الد العمليو  الىتوبة علىى هىذ  اليىيحة، عنىدهو سىيتم نسىخ هىذ  اليىيحة إلىى صىيحة 

االفت اضىية بحيىىث  العنىوتينفو غىة وديىدة عىن اليىيحة التىي ت يىد العلميىىة الىتوبىة عليهىو تت ييى  

 .تؤش  إلى هذا المىون الييزيوتي الجديد

لبحث عن العني  المم   له ليسيط في ال تىح فىي بو set_shared_pageيني  التوبع 

، فىىإن لىىم يجىىد  سيضىىيف هىىذا العنيىى  إلىىى ال تىىح، 1بولنيمىىة  countلىىوي توىىد  يىىتم زيىىودة العىىداد 

 .تيىين عندهو عيمة العداد مسوتية لليالد

  لىىه ليسىىيط، فينىىي  بولبحىىث عىىن العنيىى  الممىى  unset_shared_pageىمىىو التىىوبع  

لهذا العني  بولنيمة تالىد، فىإذا لونىت النيمىة مسىوتية لليىي  سىيتم لىذف  countتإننوص العداد 

هىىذا العنيىى  مىىن العمليىىة تذلىىك ألنىىه لىىم تعىىد هنىىوك عمليىىو  تعىىت ك علىىى هىىذ  اليىىيحة، ىا ىن 

 .cowالييحة لم تعد تخضع للعنيان 

  kkppaaggeerrddمكتبة الـ مكتبة الـ   --00--11--44

فىي ل ىو   Garbage collectorلمىو يعمىح الىـ ( بنولمىو ذل نىو سىو)تعمىح هىذ  المىتبىة 

، kpagerdالب مجة، ليث تىين هنوك عملية بعىح مستم  طىياي ليىوة نظىو  التعى يح تسىمى الىـ 

تني  هىذ  العمليىة بىولتجيي فىي ال تىح . تتىين هذ  العملية نوتمة مو لم يتم إينوظهو من ىلد العمليو 

zombie_queue الذال ية المتعلنة بهذ  العمليىة، ثىم إوى اء النتىح  تذلك من ىوح تح ي  الميا د

لهذ  العملية تذلك بحذف البنى المتعلنىة بيصىف لولىة العمليىة، تتجسىد هىذ  العلميىة بولتنييىذ التىوبع 

 :التولي

ي  فإنهو تن zombie_queueتفي لوي لم تجد هذ  العملية ىا عملية ىي   في  تح الـ 

 .ىي  من وديد م ة  لتى يتم إينوظهو wait_queueبيضع نيسهو في الـ 

typedef struct cow { 

 size_t addr; 
 int count; 
} cow_t; 

int set_shared_page(size_t addr) 

void kpagerd(int argc, char **argv) 
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      العملياتالعملياتإدارة إدارة   --00

            PPrroocceessss  MMaannaaggeemmeenntt  

  
تستهللايع وميىع الحياسى  الجديىدة بتنييىذ ىلثى  مىن مهمىة فىي نيىس اليعىت، فمىن الممىىن 

ع ح ب نومج تيتيوعح معه، بينمو يني  المعولج في نيس اللحظو  بن اءة من الن ص يللمستخد  ىن 

بىثلث  مىن عمليىة تالىدة فىي لحظىة زمنيىة تعمليو فىإن المعىولج ال يسىتهللايع ىن ينىي  . تالىتوبة عليه

من ب نومج تالد تالعمح عليىه، تهىذا مىو  تالدة، إال ىن المعولج يني  في الثونية اليالدة بتنييذ ىلث 

تذلىك لتىى يىتم التمييىز ( Pseudo Parallelism)يسمى في بعض الم اوع بولتيازا الظوه ا 

 .Multiprocessorsلمعولجو  بينهو تبين التيازا الحنيني في األنظمة المتعددة ا

تمن اليع  على المستخدمين تهللاىيي  األنظمىة بحيىث تعمىح علىى التيى ع، لىذلك سىعى 

ىنظمة التع يح لتحنيق هذا العمح تذلك بوالنتنوي بثنظمة التع يح من تنييذ مهو  تسلسلية  ومهللاي ته

سلسىح تفىق ميهىي  معينة، إلى تنييذهو على التي ع، تذلك من يى ي تج يىد ميهىي  العمىح علىى الت

 .Processسمي بولعمليو  التسلسلية ىت مو يسمى الـ 

ليىث . Multiprocessingفي هذا التج يد للعملية يتم االنتنوي بعىح ىسهح لميهي  الىـ 

يتم تنييذ عملية تالدة في لح لحظة زمنية، تهذ  العملية ليست إال تنييىذ تسلسىلي لعىي ا  معينىة، 

مىن ) نييذ عملية ىي  ، تهذا يتم من يى ي ليىظ الحولىة النديمىة للعمليىة ثم بعد ذلك يتم االنتنوي لت

تاالنتنىوي لتحميىح ...( المىون الذا تصىلت إليىه فىي تنييىذ العىي ة، إلىى تخىزين لىوال  المسىج  

عمليىىىة عديمىىىة ثىىىم بعىىىد ذلىىىك تنييىىىذهو، تيىىىتم ذلىىىك مىىىن يىىى ي عمليىىىة يوصىىىة تسىىىمى المجىىىدتي 

Scheduler.  بىين الب نىومج تالعمليىة، تهىذا اليى   بسىيط تلىنىه مهىم،  لمو ن لظ فإن هنوك فى

 .فولب نومج هي الخهللايا  المحددة إلنجوز مهمة معينة، ىمو العملية فهي النيو  بتنييذ هذ  الخهللايا 

اليى ة األسوسية هي ىن العملية عبو ة عن نعوط ىت فعولية من نيع معىين، تملىك هىذ  إن 

تيمىىن معىو لة معىولج تالىد أللثى  مىن عمليىة مىع توىيد . العملية ب نومجو تدي  تي وو تلولة

تستخد  لتحديد زمن التيعف عن يدمة عملية ( Scheduling Algorithm)ييا زميو  ودتلة 

 .مو تالبدء بتنييذ يدمة عملية ىي  

  إنشاء عمليةإنشاء عملية  --66--00

تحتوج ىنظمة التع يح لهللا ينة مو للتثلد من ىن لح العمليو  التىي تحتىوج إليهىو ضى ت ية 

الىـ غي  ب نومج تليد، على سبيح المثوي لمو فىي   تفي األنظمة البسيهللاة التي ال تستخد. ةتميويد

Microwaveىمو في . ، فمن الممىن لهذ  العمليو  ىن تنعث بعىح مبوش  ىثنوء ىع ع نظو  التع يح

هنىوك .األنظمة ذا  األغ اض العومة فيج  تحديد خلية إلنعوء تإنهوء العملية تذلىك لسى  الحووىة

 :[1]ى بعة ىلداث ىسوسية تتم إلنعوء العملية إال ىنهو تختلف من نظو  إلى خي  من ليث التيوصيح 
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 .تهيئة النظو 

 .تنييذ استدعوء للنظو  إلنعوء عملية من عبح عملية عيد التنييذ

 .طل  من المستخد  إلنعوء عملية وديدة

 .بدء عمح دفعي

عمليىو ، يمىىن ىن يىىين بعضىهو عمليىو  ع ع نظو  التع يح يتم عودة إنعوء عىدة عند إ

ىمومية، تهي عمليو  يتم التيوعح معهو من عبح المستخد ، تعمليو  ىي   تتم في الخلف، تتسمى 

ىت البىى امج الخييىة، فمىىث  عنىىدمو ىعىىي  ( Daemons)هىذ  العمليىىو  بولعيو يىىت إن صىح التع يىى  

لىى ليلىة الميىوتيح فىإن هىذ  المهمىو  بولن اءة من ملف على الن ص ىت عندمو ىستنبح التعليمو  ع

تنيذ من ي ي عمليو  ال تظهى  للمسىتخد ، تلىذلك سىميت بهىذا االسىم، تهىي تبىدى العمىح فىي لىوي 

 .لدتث منوطعة مو، ىت طل  معين

 psتاألنظمة الميافنىة لىه مىن يى ي التعليمىة  Unixيتم التعوف هذ  العمليو  في نظو  

تالتي تني  بهللابوعة لح العمليو  الميويدة ا ن على النظىو ، (تهذ  التعليمة ميويدة في نظومنو ) 

تفىي لىح نظىو  .Alt+Ctrl+Delفإن هذ  العمليو  تظه  من ي ي التعليمىة  Windowsىمو في 

 Unixتع يح هنوك تعليمو  يمىن طلبهو من النظو  لتى يتم تيليد عمليىة وديىدة، ييوىد فىي نظىو  

 Unixهذ  المهمة، تهذ  التعليمة المع تفة ودا بين مب مجىي تاألنظمة الميافنة له تعليمة تالدة ل

، ليىىث ينعىىئ هىىذا االسىىتدعوء عمليىىة طبىىق األصىىح عىىن العمليىىة التىىي عومىىت forkهىىي التعليمىىة 

بوستدعوتهو، تملك في هذ  الحولة العملية الجديدة تالعملية المسىتدعية نيىس اليىي ة علىى الىذال ة، 

ليو  الميتيلة، ثم بعد ذلىك تنىي  هىذ  العمليىة تنييىذ ب نىومج تلذلك نيس متحيال  البيئة تنيس الم

 .execveمعين لس  المهللالي  عن ط يق األم  

تليىىىد تاسىىىمه  Win32فييوىىىد اسىىىتدعوء تىىىوبع  Windowsىمىىىو فىىىي نظىىىو  التعىىى يح 

CreateProcess  ،ليث تعولج للم ن إنعوء العملية تتنييذ الب نومج اليحيح إلى العمليىة الجديىدة

تدعوء عع ة تسوتط تتضمن مىون تنييذ الب نومج، تبتو  تحدد العي ة المهللاليبة من ىوىح لهذا االس

 .تحديد المليو  الميتيلة، تلذلك مستي  األمن المهللالي 

تبعد إنعوء العملية االبن في لح من األنظمة السوبنة يىين لىح من األ  تاالبىن المىىون 

يىؤث  علىى المىىون  ا يوص بوأل  مث  فهىذا الالذال ا الخوص به، فإذا تم الت يي  في مىون ذال 

يىين فضوء العنوتين الخوص بوالبن هي نسخة طبق  Unixتفي نظو  الـ . الذال ا الخوص بوالبن

ليىث فىىي ) األصىح عنىه فىىي األ ، تال ييوىد ذالىى ة معىت لة بينهمىىو عوبلىة للىتوبىىة بعىىح معىىت ك 

ىمىو فىي (.ق فىي العىي ة التنييذيىة للب نىومجال يتم نسخ المىون الذال ا المتعل Unixبعض األنظمة 

Windows فيىين هنوك ف   تاضح في فضوء الذال ة بين األ  تاالبن، فهمو مختليون تمومو. 

  إنهاء العمليةإنهاء العملية  --22--00

بعد إنعوء عملية، تبدى العملية بتنييذ العمح المهللالي  منهو، لىن ال شيء يدت  لألبىد لتىى 

 :[1]لتوليةالعمليو ، تيىين ذلك عودة أللد األسبو  ا

o  (.طيعي)ي تج طبيعي 

o  ،(.طيعي)ي تج بخهللاث 

o  (.عس ا)يهللاث عوتح 
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 (.عس ا)إنهوء من عبح عملية ىي   

انتهىىوء )تيعبىى  عىىن هىىذا العمىىح . تنتهىىي معظىىم العمليىىو  ألنهىىو تىىىين عىىد ىنجىىز  عملهىىو

 ExitProcess، تاالسىتدعوء Unixفي األنظمة المتيافنىة مىع الىـ  exitبوستدعوء التوبع ( العملية 

لسب  الثوني إلنهوء عملية هي التعوف عملية لخهللاو مو ىثنوء التنييذ، مث  يهللاث ىمو ا Windowsفي 

 .في المتحيال  المم  ة في بداية تع يح الب نومج

السب  الثولث إلنهوء العملية هي لدتث يهللاث من عبىح العمليىة، تيىىين ذلىك غولبىو بسىب  

ذ تعليمىة غيى  شى عية، ىت مىن يى ي طلى  لعنىيان مىن األمثلىة علىى ذلىك تنييى. يهللاث فىي الب نىومج

تتسىتهللايع العمليىو  فىي . ، ى التنسىيم علىى صىي Page Faultذال ا غي  ميويد، ممو ييلد يهللاث 

تبولتىولي فإنىه . ىنهو ستني  بمعولجة بعض األيهللاوء المعينة بنيسهو(  Unixمثح الـ )بعض األنظمة 

بدال من إنهوتهو عند لىدتث ( يق طل  منوطعة عن ط )يتم إيبو  العملية عن هذا الخهللاث الحوصح 

 .ىلد هذ  األيهللاوء

السب  ال ابع، هي تنييذ استدعوء من عملية ىي   يهللال  من نظو  التع يح إنهىوء عمليىة 

ىمىىو فىىي . killعلىىى ىنىىه التىىوبع  Unixتلمىىو هىىي معىى ف فىىإن هىىذا االسىىتدعوء معىى تف فىىي .معينىىة

Windows  تفي اسىتدعوءا  الىـWin32 ع يسىمى الىـ فهنىوك تىوبTerminate Process . تمىن

من .الهللابيعي ىن يىين للعملية التي تني  بتنييذ هذا االستدعوء الي ليو  ال زمة للنيو  بهذا العمح

لىى  النظىىومين .المنهللانىىي النىىيي ىن عتىىح ىلىىد هىىذ  العمليىىو  سىىيؤدا إلىىى عتىىح وميىىع األتالد، تلىىىن

Windows  تUnix ال يعم ن بهذ  الهللا ينة. 

  العملياتالعمليات  هرميةهرمية  --22--00

عندمو تني  عملية مو بوستدعوء إنعوء عملية، فإن معظىم األنظمىة تبنىي علىى ع عىة بىين 

تتسىتهللايع العمليىة االبىن ىن تنعىئ عمليىة .األ  تاالبن، تهذ  الع عة تىين مختلية من نظىو   يى 

 .ابن ىي   لهو، ممو ي لظ ىن البينة المعىلة هي بنية ه مية

تاألنظمىىة المتيافنىىة معىىه، ينىىي  النظىىو  ىتال بىىوإلع ع،  Unixتلمثىىوي عىىن اله ميىىة فىىي 

تهىذ   init Processتىين هنوك عملية يوصة مبنية في بداية اإلعى ع، تتسىمى هىذ  العمليىة بولىـ 

العمليىىة هىىي العمليىىة األتلىىى فعليىىو فىىي النظىىو ، ليىىث تنىى ى هىىذ  العمليىىة عىىدد ىي البىى امج الي عيىىة 

لف يوص، ثىم بعىد ذلىك تنىي  بإنعىوء عمليىة يوصىة لىىح وهىوز المحيهللاة بولنظو  تذلك من ي ي م

تتنتظىى  هىىذ  العمليىىة لتسىىجيح ىلىىد المسىىتخدمين، تفىىي لىىوي تىىم التسىىجيح . ط فىىي محىىيط بولحوسىى 

تهذ  . بعىح سليم، تني  هذ  العملية بإنعوء عملية من ىوح تنييذ ىتام  االستنبوي من محث األتام 

فىي   ىا ىن العمليىو. ليىو  ىيى  ، تهىىذامبىدت هو بإنعىوء عالعملية الميليدة ىيي ا عىد تنىي  هىي 

 .initالعملية  يهي عبو ة عن شج ة تنتهي إلى األ  المعت ك لهذ  العمليو ، ته Unixنظو  الـ 

ميهىىىي  اله ميىىىة فىىىي العمليىىىو ، فجميىىىع  Windowsعلىىىى العىىىىس مىىىن ذلىىىك ال يملىىىك 

هىىي   شىىيء يعىبه اله ميىىة فىي العمليىىو تالمىىىون اليليىد الىىذا يىىىين فيىه. العمليىو  عنىىد  متسىوتية

يستهللايع من ي لهو ( Handleتسمى المنبض )عندمو تنعئ عملية، ليث يعهللاي األ  عيمة يوصة 

إال ىن األ  يستهللايع ببسوطة إعهللاوء هذ  النيمة إلى عملية ىي   ممو يؤدا إلى إل وء . التحم بوالبن

 .نىو  ىبنوتهوفهي ال تستهللايع إ Unixىمو العمليو  في . البنية اله مية

  حاالت العمليةحاالت العملية  --44--00
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لمو هي مع تف، فإن هنوك لوال  عدة للعمليو  تمى  بهىو ىثنىوء تنييىذهو ب نىومج معىين، 

 :تهذ  الحوال  بعىح عو  هي لولتولي

  تسىىتخد  المعىىولج فىىي هىىذ  اللحظىىة بعىىىح فعلىىي ىا ىنهىىو العمليىىة التىىي ينىىي  المعىىولج )فعولىىة

 (.بتنييذهو

  (.، لىنهو متيعية مؤعتو للسموا بتع يح مهمة ىي  ىا ىنهو عوبلة للعمح)ووهزة 

 (.غي  عود ة على العمح لتى لدتث لدث يو وي)متيعية 

 

 

فمن الممىن ىن نضىيف لولىة ىيى   تهىي لولىة  Unixىمو في األنظمة المتيافنة مع الـ 

 ليو  التي تم إينوفهو بعىح مع تع ، ليث ىن العمZombie Processالعملية الميتة، ىت مو يسمى 

تبنى لمو هي لتى تتم ع اءة النتوتج التي ليىلت عليهىو مىن العمليىة األ ، تمىن ثىم يىتم 

تتىىتم هىىذ  العمليىىة المؤعتىىة مىىن التخىىزين تذلىىك . تىىدمي  المىىيا د الخوصىىة التىىي فتحىىت لهىىذ  العمليىىة

و  األيى  ، تذلىك تجنبىو مىن للحييي على المعليمو  التي تيصلت إليهو هذ  العملية مىن العمليى

 .ميتهو بعىح مبوش  تضيوع النتوتج التي تيصلت إليهو

تلمو ن لظ في لولتي اليعولية تالجوهزة، فإن هذ  الحولتين متموثلتون تن يبىو، ليىث لى  

العمليتين ووهزتين للعمح تلىن األم  في الحولىة الثونيىة هىي عىد  توىيد معىولج لتنييىذ هىذ  العمليىة 

الحولة الثولثة مختلية عنهمو في ىن العملية غي  عوبلة للعمىح، لتىى . من ىنهو عوبلة للعمحعلى ال غم 

 .تلي لون المعولج ال يني  بتنييذ ىا شيء

 2عندمو تىتعف هذ  العمليىة ىنهىو ال تسىتهللايع المتوبعىة، ىمىو االنتنىوال   1نتنوي االيحدث 

وىزء مىن نظىو  التعى يح دتن ىن تىد ا فهمو انتنوالن يحدثون من ي ي مجدتي المهو ، تهي  0& 

العمليىىو  بيوىىيد ، تدتن ىن تىىد ا بحىىدتث هىىذ  االنتنىىوال ، إذ يجىى  ىن تىىىين هىىذ  االنتنىىوال  

 .مخيية عنهو

عندمو تنتهي لية العملية التي تنيذ ا ن، تيحين اليعت لتنييذ عملية  0يحيح االنتنوي 

تتعتب  . ة من المعولج تتسليمه لمهمة ىي  وديدة ليث يني  مجدتي المهو  من نزع العملية النديم

عملية ودتلة المهو  ىا تحديد العملية التي يج  ىن تعمح تمتى تلىىم مىن اليعىت ىمىي  هومىة وىدا 

 .في مسثلة تيميم نظو  التع يح تالعمح الذا سيخيص له هذا النظو 

 29 الشكل
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إذا لىم ت. عندمو يحيح الحدث الخىو وي الىذا لونىت تنتظى   العليمىة 4تيحدث االنتنوي 

سىيتم، تإال فىإن العمليىة  0يىىن هنىوك عمليىة فعولىة فىي اليعىت الحىولي علىى المعىولج، فىإن االنتنىوي 

 .ستنتظ  في لولة الجوهزية فت ة من الزمن  يثمو يتيف  المعولج تيثتي دت هو

سيىين شىح النظو  لمو هي مبين فىي العىىح ا ن، ليىث يىىين المسىتي  األدنىى لنظىو  

، مع تويد عمليىو  متنيعىة فيعىه، علمىو ىن هىذا المجىدتي Schedulerالمجدتي  التع يح هنو هي

 .يج  ىن ال يحيا الىثي  من العي ة، تيج  ىن يىين تنييذ  س يع نسبيول 

  تحقيق العمليةتحقيق العملية  --00--00

يج  ىن تحيا العملية على عدة متحيال  تعب  عن لولة العملية تالمىون الذا تصلت 

التي لجزتهو لهو، تتيضع هذ  المتحىيال  فيمىو يسىمى بجىدتي له في الذال ة، إضوفة إلى الميا د 

، تتحيظ هذ  المتحيال  في مىىون مىو معى ف بولنسىبة للمجىدتي، تذلىك Process Tableالعملية 

لتخزين هذ  المتحيال  عبح انتزاع العملية من المعولج، تإعودة هذ  المتحيال  مىن عبىح المجىدتي 

 .يةبعد إعودة تسليم المعولج لهذ  العمل

تتعلىق الحنىيي فىي العمىيد . يبين الحنح التولي بعض الحنيي األسوسية في نظو  نميذوي

األتي بىىإدا ة العليمىىو ، تيتعلىىق الحنىى ن الثىىوني تالثولىىث بىىإد اة مىىيا د الىىذال ة تالمليىىو  لهىىذ  

تمىىن الم لىىظ ىن الحنىىيي الميضىىيعة فىىي إدا ة العليمىىو  لهىىو ع عىىة لبيىى ة فىىي النظىىو  . العمليىىة

د تس تطبيعة عمله، تلىن هذا الحنىح يعهللاىي تيىي ا عومىو عىن المعليمىو  المهمىة فىي إدا ة الم

تفي النسم التنييذ لهذا الييح سنني  بد اسة الحنيي المتعلنة بولعملية بنيع من التيييح، .العلميو 

 .تبإسنوط مبوش  على نظومنو

 30 الشكل
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  ((TThhrreeaaddss))خيوط التنفيذ خيوط التنفيذ   --11--00

ي ىنظمة التع يح التنليدية، لح عمليىة هى  يىيط تنييىذ تفضىوء عنىوتين تليىدين، تفىي ف

تلىن الياعع ىثبت انىه مىن األفضىح ىن تعمىح ىلثى  مىن عمليىة علىى . الياعع هذا هي تع يف العملية

فضوء تالد من الذال ة، تتنيذ هذ  العمليو  على التيازا تلثنهو عمليىو  منييىلة إال ىنهىو تعمىح 

سند س في هذا النسم ميىزا  الخيىيط التنييذيىة، تىنياعهىو، تإيجوبيىو  . ذال ا معت ك في مجوي

 .تسلبيو  لح منهو

  توصيف خيوط التنفيذتوصيف خيوط التنفيذ  --66--11--00

عىداد  Thread، فىح Processىت ييط التنييىذ إلىى لىد لبيى  العمليىة  Threadيعبه الـ 

تحىيال  العمىح ب نومج سىيجدد التعليمىة التىي سىتنيذ اللنىو، تلىذلك يملىك مسىج   تحىيا علىى م

تلىىه مىىىدس يحىىيا يهللاىىيا  التنييىىذ السىىوبنة، ليىىث يحىىيا إطىىو ا تالىىدا لىىىح إوىى اء تىىم . الحىىولي

تلىىىن علىىى الىى غم مىن ىن الخىىيط يجىى  ىن ينيىىذ فىىي عمليىىة إال ىن العمليىىة . اسىتدعوء  تلىىم يعىىد بعىىد

مىن  ليىث تسىتخد  العمليىة. تالخيط ميهيمون مختليون تمومو تيمىن التعومىح معهمىو بعىىح منييىح

، بينمو تع ف الخييط على ىنهىو (المخيية لب نومج معين على سبيح المثوي)ىلح تجميع الميا د 

 .[1]تلك التي تجدتي من ىوح التنييذ دايح المعولج
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إن مىىو تضىىييه الخيىىيط هىىي السىىموا بتنييىىذ إوىى اءا  متعىىددة ضىىمن نيىىس بيئىىة العمليىىة، 

إن توىيد عىدة . التىيازا فىي وهىوز تالىد تبد وة لبي ة من االستن لية عن بعضهو تتعمىح علىى

يييط تعمح بعىح مستنح ضمن العملية، يعبه عدة عمليو  تني  بولعمح بعىح مستنح عن بعضىهو 

في الحولة األتلى تتعىو ك الخيىيط علىى المجىوال  الذال يىة تالمليىو  الميتيلىة . في لوس  تالد

ييزيوتيىىة تاألعىى اص تالهللاوبعىىو  ، فىىي لىىين تتعىىو ك العمليىىو  علىىى الىىذال ة ال يىى تالمىىيا د األ

تميا د ىي  ، تبمو ىن الخييط تملك الىثي  من يىياص العمليىو ، لىذلك يهللالىق عليهىو فىي بعىض 

، علمو ىن بعض الم اوع تميز بين العمليىة (Lightweight Process)األليون العمليو  الخييية 

، لتىى يىىتم (Multithreading)تلىذلك يسىتخد  ميهىي  الخيىيط المتعىددة. الخيييىة، تيىيط التنييىذ

 .الداللة على ىن هذا النظو  يمّىن من عمح عدة يييط على عدة عمليو 

ن   فىي العىىح ال لىق ث ثىة عليمىو  تنليديىة تعمىح بعىىح مسىتنح علىى لوسى  تالىد 

هنىىوك ث ثىىة ييىىيط تعمىىح بعىىىح مسىىتنح علىىى عمليىىة  (b)،  بينمىىو فىىي النسىىم (a)تذلىىك فىىي النسىىم 

 األتلى تالثونية، هي ىن الخييط تتعو ك على نيىس مىيا د العمليىة، تهىذا ال تالدة، إن الي   بين

 .يتم على مستي  العلميو 

 

 22 الشكل

عندمو تعمح عدة يييط في عمليىة تالىدة فإنهىو تعمىح علىى التنىوت ، ىا لمىو هىي الحىوي 

النظو  انهللابوعو علىى ىن هنىوك ىلثى  المتعددة على لوس  تالد، ليث يعهللاي   عندمو تعمح العمليو

. من عملية تعمح على التسلسح تبعىح متياز من ي ي التبديح ويئة تذهوبو بين العمليو  المتعددة

ليىث .تلذلك فإن الخييط تعمح بنيس الهللا عة التي تعمح بهو العمليو  المتعىددة علىى لوسى  تالىد

ي تبدت تلثنهو تعمح على التيازا، تلىن تبىدت يتم التبودي بين الخييط على العملية اليالدة، تبولتول

تلثنهو تعمح على معولج ىبهللاث ممو هي عليه لنينىة، فىإذا لىون لىدينو علىى سىبيح المثىوي ث ثىة ييىيط 

على عملية تالدة، فإن هذ  الخييط تبدت تلثنهو تعمح على معولج ىبهللاىث إلىى د وىة الثلىث ممىو هىي 

 .عليه في الحنينة

 عمومىىو فىىي العمىىح لمىىو هىىي عليىىه الحىىوي فىىي العلميىىو ، فجميىىال تىىىين الخيىىيط مسىىتنلة ت

الخييط لهو اليضوء من العنوتين نيسه، تهذا يعني ىنهو تتعو ك ىيضو بولمتحيال  العومة ىا ىنه ال 
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فعلىىى . تيوىد ىا لمويىىة بىىين هىىذ  الخيىيط ألن ذلىىك مسىىتحيح ىتال تيحىى  ىال يىىين ضىى ت يو ثونيىىو

ستخدمين مختليين تتىين في ال ول  معودية لبعضهو البعض، العىس من العمليو  التي تثتي من م

فإن الخييط تنعث لعملية تالدة لهىو نيىس المسىتخد  تالىي عىو  بإنعىوتهو للتعىوتن تلىيس مىن ىوىح ىن 

 . تتنوتح

تهذا ميضح في العىح  تالذا يبىين المىيا د المعىت لة بىين الخيىيط، فعنوصى  العمىيد 

الخييط، فمث  إذ عو  ىلد الخيىيط بيىتح ملىف فىإن هىذا األتي هي ييص العمليو  تليست يياص 

الملف سيىين م تيو من عبح لح الخييط األي   على مستي  العمليىة، تهىذا منهللانىي ألن العمليىة 

فىىإذا ىصىىبح لىىىح يىىيط مجىىوي عنىىوتين يىىوص بىىه . هىىي المسىىئيلة عىىن إدا ة المىىيا د تلىىيس الخىىيط

ا الخيط عملية مستنلة بحد ذاتهىو، إن الهىدف تميا د مستنلة عن الخييط األي  ، لينهو ييبح هذ

 .من إنعوء يييط متعددة في عملية تالدة هي إعومة التعوتن بين هذ  الخييط إلنجوز مهمة معينة

 

 22 الشكل

تلمو هي الحوي في لوال  العمليو ، فإن للخييط ىيضو عدة لوال ، اليعولة، تالجىوهزة، 

فىولخيط اليعىوي هىي الخىيط الىذا يملىك المعىولج . فة إلى الخييط المنتهية من عملهىوتالمنتظ ة، إضو

ا ن، ىمو الخيط المنتظ  فهي الذا ينتظ  لدتث لدث معين، تمن الممىن ىن يني  ييط خيى  فىي 

 .نيس العملية بإلداث هذا الحدث

ليىث يحىيا . ينب ي ىن يىين لىح ييط مىىدس يىوص بىه، لمىو هىي ميضىح فىي العىىح

دس لح ييط لج ة ذال ية تحيا عنيان لح إو اء مستدعى لىم يىتم االنتهىوء منىه بعىد، يحىيا مى

. ىيضو المتحيال  المحلية لحو اء تعنيان العيدة الذا سيستخد  عند انتهوء اإلو اء سهذا المىد

تيمىىىن ىن يبىى   توىىيد المىىىدس المسىىتنح لىىىح يىىيط تذلىىك ألن لىىىح يىىيط تسلسىىح مىىن السىىي  

لمختلية عن الخيط ا ي ، ممىو يعنىي ضى ت ة ليىظ هىذا المسىو  فىي بنيىة مسىتنلة وءا  اعتاالستد

 .ىيضو، تهذ  البنية تتمثح بولمىدس المستنح
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 34 الشكل

عند تويد إمىونية تعدد الخييط في النظىو ، فىإن العمليىة عنىدمو تبىدى العمىح تىىين بخىيط 

عوء الخييط األيى   عىن ط يىق اسىتدعوء مىو، تهىذا االسىتدعوء تالد، تمن ثم يني  هذا الخيط بإن

سىىيحدد بيسىىوتط مىىن عبىىح الخىىيط المسىىتدعي، تلىىيس مىىن الضىى ت ا تحديىىد اليضىىوء الخىىوص بهىىذا 

الخيط، ألنه يمتلك اليضوء المتعلق بولعملية بعىح لومح، تتىين هىذ  الع عىة بىين الخىيط الىذا عىو  

ىا ىن الع عىة بىين هىذ  الخيىيط ) نعىث هىي ع عىة تسىوتا بتنييذ استدعوء إنعوء الخيط تالخىيط الم

 (.ليست ع عة ه مية لمو هي عليه الحوي في العمليو  

تا ن سىنتحدث عىن ىنىياع الخيىيط تفيهىو سىىنتهللا   بنىيع مىن التيوصىيح علىى النىىيعين 

، ىمىو الخيىيط األيى   (الخيط علىى مسىتي  النىياة، تالخىيط علىى مسىتي  المسىتخد ) األسوسيين 

 .يعين من الخييط، تلىننو لن نتىلم عنه في ىط تلتنو هذ نمحوتال  للدمج بين هذين ال فهي

  أنواع الخيوطأنواع الخيوط  --22--11--00

 Threads in userهنوك طى ينتين لتهللابيىق الخيىيط، األتلىى علىى مسىتي  المسىتخد  

space تالثونيىىة علىىى مسىىتي  النىىياة ،Threads in kernel space . تذلىىك فهنىىوك نىىيع مىىن

 . تسند س ا ن هذين النيعين.ن هذين المستييينبي ةالخييط الهجين

  مستوى المستخدممستوى المستخدمالخيوط على الخيوط على   --22--11--00

. يعني هذا النيع ىن تنييذ الخيط يىين على مستي  المستخد ، تال تعلم النياة عنه شيء

تتىين هذ  الحولة مييدة عندمو ن يد إنعوء تهللابيق متعدد الخييط في نياة نظو  تع يح عديم ال تىدعم 

صح في لح األنظمة النديمة، إضوفة إلى ىن بعض األنظمة الحديثة ال تىدعم هىذ  تهذا لو)الخييط 

 (.التننية

عندمو تدا  الخييط على هذا المستي  فإننو بحووة إلى منيىذ لعمليىة الجدتلىة هىذ ، لىذلك 

، تمومىو لمىو لنىو (Thread Table)نحتوج إلىى وىدتي لحيىظ لولىة الخىيط علىى مسىتي  المسىتخد 
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حيظ لولة العمليىة، تيحىتيظ هىذا الجىدتي بخيىوتص عىن لولىة الخىيط، تمىىون بحووة إلى ودتي ل

تينىي  المىدي  الخيىيط . التعليمة التولية التي سىيني  بتنييىذهو، تمؤشى  المىىدس، تعيمىة المتحىيال 

الذا يىين على مستي  المستخد  بتيزيع اليعت بين الخييط لمو لونت النياة تىيزع المعىولج بىين 

 .عومح اليعت العمليو  بنوء على

 

 35 الشكل

فعندمو ينتظ  ييهللاو مو ييهللاو خي  ليىمح عم  مو، سيهللال  إو اء من نظو  زمن التنييىذ، 

حص هذا اإلو اء تويد ننح هذا الخيط إلى لولة التيعف، تعندهو يج  ليظ لولىة المسىج  ، يي

لحىولي، تينىي  بعىد ذلىك بإينىوف هىذا الخىيط، تلولة المىدس تاألمي  األي   التي تتعلق بىولخيط ا

تذلك عىن ط يىق ننىح لولىة المسىج   المحييظىة لهىذا ( لولة اليعولية)تننح ييط خي  إلى التنييذ 

إلىى مسىج   المعىولج تتنييىذ التعليمىو  التوليىة ( Thread tableتذلك في وىدتي الخىيط )الخيط 

 (.عبح في لوي تم استبعود  من)التي تعف عندهو هذا الخيط 

إن إنجوز تبديح الخييط بهذ  الس عة عندمو يىين الخيط علىى مسىتي  المسىتخد  يعتبى  

في لوي التبديح  من ىهم الميزا  التي تيي  الخييط على مستي  النياة الذا يتهللال  تعليمو  ىلب 

بىديح عند انتهوء ييط من عمح مو، يتم استدعوء  لمجدتي الخييط ليني  هذا األيي  بولت.بين الخييط

ىت النىزتي إلىى ( Cache Memory)بين الخييط، تذلك دتن الحووة إلى تي يغ الىذال ة المخبئىة 

مستي  النياة للنيو  بهذا التبديح، تلح هذا يني  لميلحة عومح الس عة الذا يميز هىذ  الخيىيط 

 .لمو ىش نو سوبنو

ي  الجدتلىة لسىلمو ىن هذ  الخييط تتميز فىي ىنهىو تمىنح لىح عمليىة إمىونيىة ايتيو هىو أل

تهذا األم  غي  متيف  في الخييط علىى مسىتي  النىياة، فمىث  تنىي  بعىض العمليىو  . الخوص بهو

تعلى ال غم من ىن .بي ز ييط يوص بإو اء عمليو  تح ي  الميا د المحجيزة تال ي  مستخدمة

 ءو معىلة استدعوهذ  الخييط تتميز بولس عة العولية إال ىنهو تعوني من المعولح الىبي ة، تمن ىهمه

النظو  المعيق من النياة، فعندمو يهللال  ييط ىم  ع اءة من الن ص، فإن النىياة عنىدمو تسىتنبح هىذا 

الهللال ، ت   ىن هذا الهللال  ميوه لهو من العملية، تليس من ييط ضمن هذ  العمليىة، تذلىك ألنهىو 

فنىط مىن هىذ  العمليىة،  ال ت   الخييط على مستي النياة، عندهو تبىدال مىن ىن تنىي  بإعوعىة الخىيط

 .تني  بإعوعة العملية للهو، على ال غم من تويد يييط ىي   في لولة الجوهزية للعمح
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من الممىن لح هذ  المعىلة بثسلي  نظ ا مىن يى ي تنييىذ العمليىو  التىي تحتىوج إلىى 

  بإعودة إعوعة من ي ي ىتام  مع تطة، فمث  ال تني  عملية طل  الن اءة بإعوعة العملية، بح تني

النتيجة في لوي لونت المعليمو  المهللاليبة ميويدة مسبنو، تتعيد النيمة صي  في لوي عد  تياود 

، (استدعوءا  غي  معينىة)هذ  المعليمو  على الذال ة، تذلك دتن االضهللا ا  إلينوف هذ  العملية

النىى ص  المتخيىىص بننىىح المعليمىىو  مىىن -تتتىىوبع العمليىىة فىىي عمىىح خيىى ، بينمىىو يتنبىىه المعىىولج 

تلىىىن هىىذا . إلىىى ىهميىىة ولىى  المعليمىىو  التىىي طلبىىت تلىىم تىىىن وىىوهزة بعىىد -اليىىل  إلىىى الىىذال ة 

سي ي  من طبيعة عمح استدعوءا  الن اءة من الن ص، تبولتولي ت يي  بنية النياة، تهذا ىم  غيى  

ح علىى علمو ىن من ىهم الميزا  التي تتميز بهو الخييط على مستي  المستخد  ىنهىو تعمى. مستح 

 .نظو  التع يح دتن الحووة إلى ىا تعدي   على مستي  النياة

هنوك معىلة ىي   في الخييط على مستي  المستخد ، تهىي ىن الخىيط يسىتم  بولعمىح 

على المعولج مو لم يتخلى طيعو عنه، مىع العلىم ىن هنىوك ييىيط ىيى   مسىتعدة للعمىح تفىي لولىة 

على هذا المستي ، تتىين عمليىة الجدتلىة مسىتحيلة  الجوهزية، تذلك لعد  تويد منوطعو  زمنية

مو لم يتم استدعوء هذا الخيط لمنيذ الجدتلة من فت ة إلىى ىيى  ، تهىذا يجعىح مىن اليىع  تهللابيىق 

 .عملية الجدتلة على مستي  المستخد 

تعىىد تىىم اعتىى اا الىثيىى  مىىن الحلىىيي لهىىذ  المعىىىلة، إال ىنهىىو تبنىىى معىىولح صىىعبة التنييىىذ 

 .النظو ، تإن لم يىن ذلك، فسيىين لهو اث  على بنية الب نومج تثبوتهتتبهللائ من عمح 

  الخيط على مستوى النواةالخيط على مستوى النواة  --44--11--00

في هذ  الحولة تىين النىياة علىى علىم بىولخييط الميوىيدة فىي العمليىة، تفىي هىذ  الحولىة 

فإننو لم نعد بحووة إلى منيذ الجدتلة ليث يىين هنىوك وىدتي فىي مسىتي  النىياة يحىيا معليمىو  

تعندمو ي يد ييهللاو مو طل  إنعوء ييط خي  فإنه يني  بهللالى  . الخييط الميويدة في النظو عن لح 

هىىذا األمىى  مىىن النظىىو  الىىذا ينىىي  هىىي بىىدت   بهىىذ  العمليىىة تتعىىديح الجىىدتي الىىذا لديىىه تالمتعلىىق 

 .بولخييط، لذلك األم  بولنسبة للتدمي 

 ، تمؤشى  إلىى يحيا ودتي الخييط معليمو  عىن لىح يىيط تتعلىق بحىوال  المسىج 

التعليمة التولية، تتىين هذ  المعليمو  محييظة علىى مسىتي  النىياة بىدال مىن منيىذ الجدتلىة علىى 

مسىىتي  المسىىتخد ، تتىىىين هىىذ  المعليمىىو  عبىىو ة عىىن معليمىىو  ف عيىىة مىىن المعليمىىو  التىىي 

لىى مسىتي  تبوإلضوفة إلى ليظ ودتي الخييط ع. يحيظهو النظو  عن العملية في األنظمة التنليدية

النياة، تني  هذ  األييى ة بحيىظ لولىة العمليىو  فىي وىدتي العمليىو  تفىي نيىس المسىتي  لمىو هىي 

 .مع ف سوبنو

تنيذ وميع االستدعوءا  المتعلنة بإدا ة الخييط علىى مسىتي  النىياة، ىا ىنهىو تسىت     

لخيىيط، تىىين تعت تللية الب  منهو في الخييط على مستي  المستخد ، تعندمو يىتم إينىوف ىلىد ا

النياة ل ة في تنييذ ىلد الخييط من نيس العملية ىت االنتنوي لتنييذ ييط خي  من عملية ىيى   فىي 

لوي انتهت المدة المخيية لهذ  العملية، بينمو لون نظىو  زمىن التنييىذ فىي الخيىيط علىى مسىتي  

نظىو  بنىزع المعىولج مىن المستخد  عود ا على التبديح فنط بين الخييط للعملية اليالدة لتىى ينىي  ال

 .هذ  العملية عند انتهوء اليت ة المخيية لهو

نظىىى ا لىليىىىة اسىىىتدعوء إنعىىىوء يىىىيط علىىىى مسىىىتي  النىىىياة ىت هدمىىىه، تسىىىتخد  بعىىىض 

فمث  عندمو يهللالى  مىن النىياة . الخيا زميو  لتبسيط هذ  العملية، تمن بينهو عملية تى ي  الخييط
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ن الخيط المتعلق بهو عد تم تدمي  ، بينمو يىين عد ىتعف هذا ىن تهد  ييط مو، تيلي النياة للعملية ى

تفي لوي تلني طل  من ىلد العمليو  بإنعىوء . الخيط عن العمح، تلم يتم هدمه على مستي  النياة

ييط، تني  النىياة بتيعيىح الخىيط النىديم، ت بهللاىه بولب نىومج الجديىد الىذا ي يىد المسىتخد  الحيىيي 

تيمىىىن تهللابيىىق هىىذ  الخيا زميىىة علىىى الخيىىيط فىىي . إلنعىىوء تالهىىد عليىىه، ممىىو يىىيف  فىىي عمليىىة ا

مستي  المستخد ، تلىن لي   التىلية في إنعوء تهد  الخييط على هىذا المسىتي ، ال تهللابىق هىذ  

 .الخيا زمية عودة

ال تحتىىوج الخيىىيط علىىى مسىىتي  النىىياة ألا اسىىتدعوءا  غيىى  معينىىة، فمىىن السىىهح علىىى 

. تالخيط الذا ينتمي لهذ  العملية تالذا طل  ىلىد االسىتدعوءا  المعينىةالنياة التمييز بين العملية 

السيئة الىبي ة لهذ  الخييط هي ىن للية استدعوء النظىو  لبيى ة، لىذلك فىي لىوي توىيد اسىتدعوءا  

يسىعى ميىممي نظىم :الم لظىةت تجىد   .إنعوء تهد  لثي ة، فإن هذا سيىلف النظىو  ىعبىوء لبيى ة

هذ  الخييط مع بعضهو للحييي على يييط هجىين تىدمج بىين محوسىن لىح  التع يح الحديثة لدمج

 .من هذين النميذوين السوبنين لمو هي مبين في العىح ىسي 
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  ::CCooppyy  OOnn  WWrriittee  --النسخ عند الكتابةالنسخ عند الكتابةتقنية تقنية   --11--00

علىى ىسىس  تذلىك)يىة ابىن يىتم فيىه نسىخ اليضىوء الىذال ا لفىإن لىح إنعىوء لعم..لمو نعلم

األ  ل بىن تذي لتحنيىق التعىوتن بىين العمليىة األ  تاالبىن، ( Unixاألنظمة المبنية علىى تننيىو  

لىذلك فإنىه ال تتلىن في معظىم األليىون، فىإن االبىن ال يحتىوج مىن هىذ  الىذال ة إلىى النى اءة فنىط، 

تلنتخيح . حجيزةيحتوج إال لبعض المتحيال  من األ  تليس للهو، ممو يعني هد ا في الذال ة الم

تبولتىولي . في لوي تم إنعوء عع ة عمليو  ابن لعملية ى ، فهذا يعني عع ة نسخ مىن هىذا اليضىوء

 .تضوعفتس الت تيسةفإن هذا 

لند اعت ا لحح هذ  المعىىلة ىن يتحىيي فضىوء الىذال ة فىي لىوي إنعىوء االبىن إلىى مجىوي 

ا المىون معىت لو بىين األ  تاالبىن، ذال ا عوبح للن اءة فنط، تذلك دتن مضوعيته، تىن يىين هذ

( نسىخ) ةمضىوعيمىن األ  ى  االبىن، فسىيتم  سىياءتلىن بمج د محوتلة الىتوبة علىى هىذا المجىوي، 
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المىون الذال ا الم اد الىتوبة عليه، تإعهللاوء النسخة الجديىدة مىن هىذا المىىون للعمليىة التىي طلبىت 

 Copy Onذال ة، تتسىمى هىذ  التننيىة بىـ الىتوبىة، تبولتىولي نىىين عىد انتهينىو مىن معىىلة هىد  الى

Write (COW) 
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  القسم العمليالقسم العملي  --00--00

التىي تمثىح إدا ة العمليىو ، ليىث  العىي ةفي هذا النسىم سىيتم إن شىوء   تيصىيف بنيىة 

سيتم في البداية ش ا بينة المليو  التي تتعلق بهىذا النسىم، ثىم بعىد ذلىك سىنني  بعى ا عمىح بعىض 

 .التي تستخد  فيهوالتيابع األسوسية تالخيا زميو  

  ة الملفات في قسم إدارة العلمياتة الملفات في قسم إدارة العلمياتبنيبني  --66--00--00

 9 جدول

 مهمة الملف اسم الملف

queue.h  عبو ة عن مىتبة للتعومح مىع األ تىوي

 (.علمو ىن األ توي تستخد  بىث ة في هذا النسم)

atomic.h  تهىىي عبىىو ة عىىن عمليىىو  تنىىي  ببنىىوء

 ىنمى ة تالىدة دتن  بعىض التعليمىو  التىي تنيىذ

يتخللهىىو ىا منوطعىىة، تتعتمىىد هىىذ  المىتبىىة علىىى 

تلىىذلك فهىىي ميوىىيدة فىىي  Intelبنيىىة المعىىولج 

 .archضمن المجلد 

spinlock.h  تني  هىذ  المىتبىة بتع يىف بنيىة عمىح

spinlock  تالىىىىىذا يعتبىىىىى  ىلىىىىىد ىنىىىىىياع الىىىىىـ

Semaphores تلذلك فإن هذ  المىتبة تعتمىد ،

تلىىذلك فهىىي ميوىىيدة  Intelعلىىى بنيىىة المعىىولج 

 .archفي ضمن المجلد 

semaphore  &Semaphore.h  تهىىىىىذا المليىىىىىون همىىىىىو تنييىىىىىذ للنيىىىىىح

Semaphore  تالىىىذا ينىىىي  بحمويىىىة المىىىيا د

تعتمىد هىذ  البنيىة علىى . المعت لة بين العمليىو 

، بحيىىىث يىىىىين األييىىى  spinlock.hالملىىىف  

فىىي لىىين يىىىين  Hardwareمتعلىىق ببنيىىة الىىـ 

semaphore.c  مستن  عىد  اإلمىىون عىن بنيىة

 .العتود

task.h & task.c  تهي عبو ة عىن تمثيىح للعمليىة تهىي

. taskعلى ىنهو  Linuxمسموة لمو في نظو  الـ 

تفيهىىىو البنىىىى المتعلنىىىة بولعمليىىىو ، إضىىىوفة إلىىىى 

. التيابىىع التىىي تنىىي  بإنعىىوء تهىىد  هىىذ  العليمىىو 

فىىي  Threadsإضىىوفة لىىذلك يىىتم تنييىىذ الخيىىيط 

 .  المليو هذ

sched.c  &sched.h 

 

تهىىىىذ  المليىىىىو  تنىىىىي  بعمليىىىىة إدا ة 

الجدتلة بين العمليىو ، ليىث يىتم اسىتدعوء تىوبع 

الجدتلىىة لىىح مىى ة يىىتم فيهىىو تنييىىذ ب نىىومج يدمىىة 

 .timerالمنوطعة في الـ 
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  sseemmaapphhoorreeعناصر المكتبة عناصر المكتبة 

ة علىى التعومىح مىع تذلىك مىن ىوىح النىد  Semaphoreيتم في هذ  المىتبة تنييذ النيىح  

عىىدد معىىين مىىن  تىىي ال تنبىىح التعومىىح مىىع ىلثىى  مىىنالمىىيا د المعىىت لة بىىين العمليىىو  المختليىىة، تال

العىداد  -علمو ىن هذ  المىتبة مخيية للتعومح مع األعيوي التي تحمي مي دا تالدا فنط)العمليو  

فىىي تعىىت (  د تالىىد، تلىىىن مىىن الممىىىن تعميمهىىو لىىىي تعىىمح ىلثىى  مىىن مىىي-1لىىه النيمىىة البداتيىىة 

 :على العىح التولي semaphoreيىين شىح البنية التي تمثح الـ .تالد

تفىي  semaphoreعن عيمىة المىيا د الحى ة التىي لىد  الىـ  countليث يعب  المتحيي 

لنيمة صي  ىثنوء الهللال ، فهذا يعني ىن على العملية التي عومت بهللالى  هىذا المىي د لوي لونت هذ  ا

تيتم التي يح عن هذ  البنيىة مىن يى ي .ليث يتم إضوفتهو إليه waitqاالنتظو  في  تح االنتظو  

 :macroهذا الـ 

 .بإنعوء هذا النيح تتهيئته على ىنه يملك مي د تالدا ل ا macroتيني  هذا الـ 

 :الثوني macroىمو الـ 

 :تيني  التوبعين.فيني  بإنعوء تتهيئة هذا النيح بدتن ميا د ل ة

تذلىك مىن دتن ( على ىنهىو فىي لولىة فىتح، ىت عيىح علىى الت تيى )بتهيئة هذ  المتحيال  

بيحىص لولىة تهنىوك تىوبع خيى  ينىي  (.ىا ىنهو يج  ىن تىين منعثة مسبنو)إنعوء لهذ  المتحيال  

 :في لوي لونت ميتيلة ا  م لنة تذلك دتن إعوعة، تهذا التوبع هي Semaphoreالـ 

التىي ال تملىك  Semaphorsمن ىوح التعومح مىع الىـ  macroفهي مج د . .تلمو ت لظ

 .ي د تالدىلث  من م

  حجز موردحجز مورد  --66--66--00--00

تهىذا  Semaphoreلم ا ن عن ييا زمية طل  لجز مي د معين م بيط بولنيىح سنتى

 :يتم من ي ي طل  التوبع األم 

typedef struct semaphore 
{ 

 atomic_t count; 
 int sleepers; 
 queue_t *waitq; 

} semaphore_t; 

#define DECLARE_MUTEX( name ) \ 
 semaphore_t name = { atomic_init(1), 0, NULL } 

#define DECLARE_MUTEX_LOCKED( name ) \ 
 semaphore_t name = { atomic_init(0), 0, NULL } 

static __INLINE__ void init_MUTEX( semaphore_t *sem ); 
static __INLINE__ void init_MUTEX_LOCKED( semaphore_t *sem ); 

#define sem_is_locked( s ) \ 
  ( atomic_read((&((s)->count)))!=1 ) 
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 :ليث تتم الخهللايا  في الحجز على النحي التولي

ي ىلبىى  ىت تن ثىىم فحىىص إن لىىون المتحىىي 1بولنيمىىة  countفىىي البدايىىة يىىتم إننىىوص المتحىىيي 

تسىىوتا اليىىي  فىىإن لجىىز المىىي د عىىد تىىم بنجىىوا، تعنىىدهو يىىتم الخىى تج مىىن التىىوبع بعىىىح 

ىمىىو فىىي لىىوي لىىون العىى ط غيىى  محنىىق سىىيتم فىىي البدايىىة طلىى  التىىوبع الىىدايلي . مبوشىى 

__down_failed( sem ) الذا سيني  بولخهللاية التولية. 

تمن ثىم ينىي  بزيىودة  waitqلى ال تح إ( التي طلبت المي د)يضيف هذا التوبع العملية الحولية 

 .1بولنيمة  sleepersالعداد 

 :بعد ذلك تديح المعولجة في للنة ال نهوتية، تالتي تىين الخهللايا  فيهو على النحي التولي

 .ىتال يتم إديوي المعولج في لولة لج  المنوطعو 

د مىن العمليىة بعد ذلك يتم فحص في لوي ىصبح المي د مح  ا ى  ال، فيىي لىوي تحى   المىي 

تتىوبع فىي تنييىذ  إالالتي لونت عد لجزته عبح هذ  العملية عنىدهو يىتم الخى تج مىن الحلنىة، 

 .التعليمة التولية

 .تني  بولخ تج من لولة لج  المنوطعو 

 (.sleeping process)تني  بتحييح هذ  العملية إلى لولة االنتظو  

، (لج  المنوطعو )تلى من الحلنة ال نهوتية تفي لوي استينوظهو ستتوبع في تنييذ التعليمة األ

ليث يتم إينوظهو من العملية التي لونت عد لجز  المي د، ىت من العملية التي لونت عبلهو 

 .في  تح االنتظو 

تمىن ثىم تحىوتي  waitqبعد الخ تج من لولة النىي  يىتم نىزع هىذ  العمليىة مىن  تىح االنتظىو  

 .إينوظ العملية التي تليهو

 .تني  بإل وء لولة لج  المنوطعو  التي لونت فيهو بعد ذلك

  تحرير الموردتحرير المورد  --22--66--00--00

 :يتم هذا األم  من ي ي التوبع المعولس للتوبع السوبق في العمح تهي التوبع

 :تيهللايا  هذا التوبع على النحي التولي

تمىىىىىن ثىىىىىم يسىىىىىتدعي التىىىىىوبع  countتينىىىىىي  هىىىىىذا التىىىىىوبع بزيىىىىىودة النيمىىىىىة للعىىىىىداد 

__up_wakeup( sem )   ىا ىن )في لوي لونت عيمة المتحىيي العىداد ىصى   ىت تسىيا اليىي

 (.عملية طلبت المي د بعد ىن لجزته العملية الحولية هنوك

بعدهو يني  هىذا التىوبع األييى  بولىدييي فىي لولىة لجى  المنوطعىو ، تينىي  بإينىوظ ىتي 

التي تىم شى لهو سىوبنو  ةال نهوتيتالذا يني  بولمتوبعة في الحلنة  waitqفي ال تح ( عملية)عني 

  down_failed(sem)__ضمن التوبع 

 . بعد ذلك يتم إل وء لولة الحج  للمنوطعو ، تالخ تج من التوبع

static __INLINE__ void DOWN( semaphore_t *sem ); 

static __INLINE__ void UP( semaphore_t *sem ); 
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  TTaasskkssمكتبة الـ مكتبة الـ   --22--00--00

سنتىلم في هذ  المىتبة عن التمثيح اليعلي للعمليىو ، تالبنىى الضى ت ية التىي تعبى  عىن 

لىذلك سىنتىلم . مليو ، تلذلك التيابع المتعلنة بإنعوء العمليو  تهدمهو تتيابع ىي   متعلنة بهوالع

المتعلنىىة بهىىو،  األيىى  تالتيابىىع  threadsعىىن التيابىىع المتعلنىىة بإنعىىوء الخيىىيط  ةالمىتبىىفىىي هىىذ  

ة المع تفىة مىن عبىح المبى مجين، تييا زميى forkتسنتهللا   بعدهو إلى خلية عمىح ييا زميىة الىـ 

علىى النى ص بيىي ة  المحييظىةعلمو ىن هذ  الخيا زمية تسىتهللايع تنييىذ البى امج ) تنييذ التهللابيق 

 (.فنط elfالمليو  

  العملياتالعمليات  --66--22--00--00

 taskسىىنتلىم ا ن عىىن العمليىىو  تالتيابىىع المتعلنىىة بهىىو، ليىىث تمثىىح العمليىىة فىىي البنيىىة 

 :على النحي التولي task.hضمن الملف 

تالىذا سند سىه اللنىو، تبولتييىيح،  tss_IO_tلمو ن لظ، فإن الحنح األتي من نىيع 

، تلىىذلك فىىإن الحنىىح الثىىوني هىىي النويىى  Intelتهىىي عبىىو ة عىىن ممثىىح للتعليمىىو  ييهمىىه المعىىولج 

 اوىع ) GDT، تالميوىيد فىي ميىييفة الىـ TSS Descriptorللياصف الذا يىين مىن النىيع 

typedef struct task 
{ 

 tss_IO_t tss; 

 uint16_t tss_sel; 
 

 uint32_t *pdbr; 
 unsigned long pdbr_update_counter; 
 

 pid_t  pid; 
 uid_t  uid, euid, suid, fsuid; 
 gid_t  gid, egid, sgid, fsgid; 

 
 size_t pl0_stack; 
 

size_t stack; 
 
size_t heap_start; 

  
size_t heap_size; 
 

semaphore_t heap_sem; 
 byte  state; 
  

struct task *father; 
int  console; 
  

 task_flags_t flags; 
 int  privilege; 
 int  priority; 

 int  counter; 
 char  name[ 256 ]; 
} task_t; 
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فهي مؤش  على اليضوء  pdbrلمو يمثح الحنح الثولث (.Protected Modeفيح النظو  المحمي 

مؤشى ا  pl0_stackيعتبى  الحنىح (.يمىنك م اوعة فيح إدا ة الذال ة)الذال ا المتعلق بولعملية 

بوإلضوفة إلى ذلك فإن هنوك ث ث مؤش ا  إلى ث ثة مىدسو  في النظو ، لح )إلى ذال ة المىدس

 (.من مستييو  الي لية مننهو يؤش  إلى مىدس في مستي 

 IA-32 مىن الم وىع مىثييذ، تهىذا العىىح stackتهنو لىدينو العىىح الىذا يمثىح البنيىة 

Intel(R) Architecture Software Developer's Manual Volume3 : 

 

 21 الشكل

علىى مسىتي   ليث لمو في العىح السوبق ن لظ ث ث مىدسو  للمستييو  الث ثة بنىوء

، heap_sizeتالىىـ  heap_startن لىىظ لىىذلك ىن هنىىوك لنلىىين همىىو .اليلىىيج المتبىىع فىىي العمليىىة

األ  لهذ  العملية، ىمو  fatherيحدد الحنح .تاللذين يحددان لجم تبداية منهللانة الىيمة لهذ  العملية

 (.NULLىا ىن عيمة هذا المؤش  تسوتا إلى )في هذا النظو  فليس لهو ى  initالعملية 

فهي عبو ة عن الياوهة التي ستىت  عليهو العملية، تلىذلك الىديح مىن  consoleىمو الـ 

فىإن هىذا الحنىح يعبى  عىن  nameتلمو هي تاضح من التسمية للحنح .ي ي المستخد  لهذ  العملية

 .بنيع من اإليجوز تالعميلية عد  اإلمىون taskهىذا نىين عد تصينو لنيي العملية .اسم العملية

00--00--22--22--  TTaasskk--SSttaattee  SSeeggmmeenntt  ((TTSSSS))  

، تهىذ  Intelيمىننو النيي ىن هىذا التىوبع هىي البنيىة تمثىح العمليىة تالتىي ييهمهىو المعىولج 

 :المنهللاع من الذال ة يج  ىن يحيا الحنيي لمو هي على العىح التولي
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 38 الشكل

 :tss_IOجح فيتم عن ط يق الس العي ةىمو التمثيح لهذا التوبع في 
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تيمثىىح الحنىىح األتي مؤشىى  إلىىى العمليىىة التىىي لونىىت تملىىك المعىىولج عبىىح هىىذ  العمليىىة 

 ,ESلذلك فإن هنىوك مؤشى ا  إلىى المنىوطع المتعلنىة بهىذ  العملية،تهىذ  المؤشى ا  هىي .الحولية

CS, SS, DS, FS   تلذلك المؤشىGS. تهنىوك متحىيال  تحيىظ فيهىو لولىة المسىج   للمعىولج

للمعولج من عبح المجدتي، تلذلك ليظ هذ  العمليو  ىثنوء انتزاع المعولج مىن ىثنوء م ود ة العملية 

 EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESIهىىذ  العمليىىة، تهىىذ  المسىىج   هىىي 

تيحىيا .الذا يحدد شىعوع المنوطعىو  المتعلىق بهىذ  العمليىة IDTتيحيا الحنح .EDIتالمتحيي 

 اوىع فيىح إدا ة ) PDEن الييزيىوتي لبدايىة الىـ علىى العنىيا( تهي اسم مسجح تحىىم) cr3الحنح 

 .تالذا يحيا ي يهللاة العنوتين الذال ية المتعلنة بهذ  العملية( الذال ة

يمىن م اوعة هذ  الحنيي تمو تىدي عليىه تذلىك فىي الم وىع الىذا ىشىي  إليىه سىوبنو مىن 

ة الىذال ة، فىمىو فىي عمليىة إدا  Pagingفي لولة استخدا  الىـ ىنه  م لظةت تجد  ال.Intelش لة 

، يجىى  ىال يىىىين بدايىىة هىىذا المنهللاىىع فىىي منتيىىف Intelهىىي ميضىىح فىىي اليثىىوتق الم فنىىة بمعىىولج 

يىوص بولعمليىة، تتضىع  tssيعني لجز صيحة وديدة لىح    بدتالييحة، تإنمو في ىتلهو، تهذا 

 .في ىتي الييحة، لمو سن   اللنو في هذا الييح tssهذا الـ 

  ل المرافقة لهال المرافقة لهاحاالت العمليات واألرتاحاالت العمليات واألرتا  --22--00--00

لمو د سنو في النسم النظ ا فىىح عمليىة تمى  بحىوال  تىم د اسىتهو سىوبنو، تهىذ  الحولىة 

 :تيثيذ المتحيي ىلد هذ  النيم التولية taskالميويد في السجح  stateتخزن في متحيي 

typedef struct tss_IO 

{ 
 uint32_t link; 
 uint32_t esp0; 

 uint16_t ss0, __ss0h; 
 uint32_t esp1; 
 uint16_t ss1, __ss1h; 

 uint32_t esp2; 
 uint16_t ss2, __ss2h; 
 uint32_t cr3; 

 uint32_t eip; 
 uint32_t eflags; 
 uint32_t eax, ecx, edx, ebx; 

 uint32_t esp; 
 uint32_t ebp; 
 uint32_t esi; 

 uint32_t edi; 
 uint16_t es, __esh; 
 uint16_t cs, __csh; 

 uint16_t ss, __ssh; 
 uint16_t ds, __dsh; 
 uint16_t fs, __fsh; 

 uint16_t gs, __gsh; 
 uint16_t ldtr, __ldtrh; 
 uint16_t trace, io_map_addr; 

 uint32_t io_map[IO_MAP_SIZE]; 
} tss_IO_t; 
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تلح لولة من هذ  الحوال  عدا الحولة األتلىى تحىيا  تىح منوبىح لهىو بحيىث يىتم إضىوفة 

 macrosحولىىة التىىي تحيلىىت لهىىو، تهىىذ  العمليىىة تىىتم مىىن يىى ي لهىىذ  العمليىىة إلىىى ال تىىح الميافىىق ل

تالىىىذا  sched_refresh_queuesمتخييىىىة تنىىىي  بت ييىىى  الحولىىىة للعمليىىىة تاسىىىتدعوء التىىىوبع 

ليث يني  هذا التوبع بىولم ت  علىى األ تىوي الث ثىة للهىو، تمىن ثىم . ي هذا الييحسند سه اللنو ف

م ننىح العلميىة إلىى النظ  إلى لولة العمليو  في هذ  األ توي، فإن لونت الحولة غي  ميافنة لل تح يت

ألن الحولىة ال تلبىث فىي  newال يتم إنعىوء  تىح للحولىة إلى ىنه  م لظةال، ت تجد  ال تح المنوس 

تمىن ثىم ال تعىيد إلىى هىذ  الحولىة  creat_taskهذ  الحولة إلى فت ة عليلة ىثنوء تويدهىو فىي التىوبع 

 .newىبدا، علمو ىيضو ىنه ال ييود إلى عملية تالدة في نيس اللحظة في الحولة 

 

  ::مالحظةمالحظة

ألن العمليىة ال تلبىث فىي هىذ  الحولىة إلىى فتى ة عليلىة ىثنىوء  newال يتم إنعوء  تح للحولة 

تمن ثم ال تعيد إلى هذ  الحولة ىبدا، علمو ىيضىو ىنىه ال ييوىد إلىى  creat_taskويدهو في التوبع ت

 .newعملية تالدة في نيس اللحظة في الحولة 

  ::إنشاء العلميةإنشاء العلمية  --44--00--00

تيسىي  هىذا التىوبع . تالىذا ينىي  بإنعىوء العمليىة create_processسند س ا ن التوبع 

 :تفق الم الح التولية

بع مىىون ذالى ا فىي ىتي اليىيحة بحيىث مىن اوىح المنهللاىع ينعئ هذا التو .1

tss الذا تىلمنو عنه سوبنو. 

تذلك ألن هذ  العملية لىم تسىند  zombieيتم تضع هذ  العملية في ال تح  .2

على ىنهو إبن ألا ى  إلى ا ن، تطبعو تىين الحولة لهىو فىي البدايىة علىى 

 .newىنهو 

ة، تيىىين هىذا المىىدس يتم بعىدهو لجىز مىىون للمىىدس فىي ذالى ة الىيمى .0

-pl0فنىىط للتعىىوم   علىىى مسىىتي  النىىياة، تمىىن ثىىم يىىتم إسىىنود المؤشىى  

stack  علىىى لومىىح  3إلىىى هىىذا المىىىون، تيىىتم تهيئىىة هىىذا المىىىدس بولنيمىىة

 .لجمه

الىىذا تىىم إنعىىوء  مىىؤي ا إلىىى  tssيىىتم بعىىد ذلىىك إضىىوفة تاصىىف المنهللاىىع  .4

 .GDTميييفة الـ 

 .لهذ  العملية ثم بعد ذلك يتم إنعوء فضوء عنوتين .5

يتم بعدهو إنعوء مىدس للتعومح إمىو علىى مسىتي  النىياة ىت علىى مسىتي   .1

 .المستخد 

 .ثم بعد ذلك يتم تهيئة الىيمة من ىوح العملية .7

#define TASK_NEW  0  

#define TASK_READY  1  
#define TASK_WAIT  2  
#define TASK_ZOMBIE 4  
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تمن ثىم يىتم الى بط بىين األ  . بعد ذلك تهيئ بعض المتحيال  في النظو  .1

 إلىىى الحولىىة zombieتاالبىىن، تمىىن ثىىم تننىىح لولىىة العمليىىة مىىن الحولىىة 

ready لىىذلك تيىىتم اإلشىىو ة إلىىى العىىيي ة التىىي يىى اد تنييىىذهو مىىن عبىىح ،

 (.ليث عد م   هذا المؤش  ليسيط للتوبع)العملية

يىىتم الخىى تج مىىن لولىىة لجىى  المنوطعىىو ، ليىىث يىىتم لجبهىىو منىىذ بدايىىة  .1

الدييي في هذا التوبع، تبمىو ىن العمليىو  التىي تىم تنييىذهو فىي هىذا التىوبع 

مىىن األفضىىح اسىىتدعوء تىىوبع الجدتلىىة مىىن اوىىح تسىىت     تعتىىو طىىيي ، ف

التحنق من عد  انتظو  مهمة ذا  ىليية عولية على ال تح ىثنوء تنييىذ هىذا 

 .التوبع

  ::tthhrreeaaddإنشاء خيط إنشاء خيط   --00--00--00

  ::كلمة أوليةكلمة أولية  --66--00--00--00

مستييين من الخييط، األتي على مستي  المستخد ، تالثىوني علىى  لمو ع فنو فإن هنوك

دينو ن لىظ ىن التهللابيىق لهىذ  الخىيط يىىين علىى مسىتي  مستي  النىياة، تفىي النظىو  الىذا بىين ىيى

 .النياة، فولنياة تىين على علم بيويد الخييط، تهي المسؤتلة عن إدا تهو تودتلتهو

  ::الشرحالشرح  --22--00--00--00

يتم في إنعوء الخيط نيس العمليو  التي تمت في إنعوء العملية، إال ىن هنوك مىن األمىي  

 :خيط، سند س ا ن عملية إنعوء الخيطعلى مستي  العملية ال يتم لجزهو على مستي  ال

ينعئ هذا التوبع مىىون ذالى ا فىي ىتي اليىيحة بحيىث مىن اوىح المنهللاىع  .1

tss الذا تىلمنو عنه سوبنو. 

تذلك ألن هذ  العملية لىم تسىند  zombieيتم تضع هذ  العملية في ال تح  .2

على ىنهو إبن ألا ى  إلى ا ن، تطبعو تىين الحولة لهىو فىي البدايىة علىى 

 .newهو ىن

يتم بعىدهو لجىز مىىون للمىىدس فىي ذالى ة الىيمىة، تيىىين هىذا المىىدس  .0

-pl0فنىىط للتعىىوم   علىىى مسىىتي  النىىياة، تمىىن ثىىم يىىتم إسىىنود المؤشىى  

stack  علىىى لومىىح  3إلىىى هىىذا المىىىون، تيىىتم تهيئىىة هىىذا المىىىدس بولنيمىىة

 .لجمه

الىىذا تىىم إنعىىوء  مىىؤي ا إلىىى  tssيىىتم بعىىد ذلىىك إضىىوفة تاصىىف المنهللاىىع  .4

 .، تذلك على انه تاصف لخيط تليس لعمليةGDTميييفة الـ 

يىىتم بعىىدهو إنعىىوء مىىىدس للتعومىىح علىىى مسىىتي  النىىياة ، ات سىىيىين علىىى  .5

 .المىدس على الىيمة في لوي لم يىن االستدعوء من عبح النياة

يىىىتم الحيىىىيي علىىىى العمليىىىة األ  تاالبىىىن، تمىىىن ثىىىم يىىىتم  بىىىط الىيمىىىة  .1

 .عوتين لهذا األ  مع االبنتالمىدس تلح الميا د تفضوء ال
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تمن ثىم يىتم الى بط بىين األ  . بعد ذلك تهيئ بعض المتحيال  في النظو  .7

، تمىىن ثىىم (تلىىيس عمليىىة threadيمىىىن ىن يىىىين األ  هنىىو هىىي )تاالبىىن

، لىذلك تيىىتم readyإلىىى الحولىة  zombieتننىح لولىة العمليىىة مىن الحولىة 

 .الخيط اإلشو ة إلى العيي ة التي ي اد تنييذهو من عبح

يىىتم الخىى تج مىىن لولىىة لجىى  المنوطعىىو ، ليىىث يىىتم لجبهىىو منىىذ بدايىىة  .1

الدييي في هذا التوبع، تبمىو ىن العمليىو  التىي تىم تنييىذهو فىي هىذا التىوبع 

تسىىت     تعتىىو طىىيي ، فمىىن األفضىىح اسىىتدعوء تىىوبع الجدتلىىة مىىن ىوىىح 

ذ هىذا التحنق من عد  انتظو  مهمة ذا  ىليية عولية على ال تح ىثنوء تنييى

 .التوبع

  ::ddoo__ffoorrkkالتابع التابع   --11--00--00

الذا يني  بإنعوء عملية ابن عنىد  forkالتوبع  Unixمع تف عند لثي  من مب مجي الـ 

تهىي عبىو ة ( COWتذلك عبح استخدا  تننية الـ )استدعوء التوبع تإنعوء مىون ذال ا وديد ل بن 

ه يعيىد إلىى العمليىة االبىن عن نسخة طبق األصح عن العملية األ ، تلذلك عىيم المتحىيال ، إال ىنى

ل بن الذا تم إنعوؤ ، ليث يتم التياصح مىع هىذا  PID، بينمو يعيد إلى العملية األ  الـ (3)النيمة 

 .االبن عن ط يق هذا ال عم

الخيا زميىىة المسىىتخدمة فىىي تىىوبع  do_forkتعىىبه الخيا زميىىة المسىىتخدمة فىىي التىىوبع 

مسىج   العمليىىة التىي اسىىتدعت )لحوليىة مىىن المعىولج إنعىوء عمليىة، إال ىنىىه يثيىذ عىيم المسىىج   ا

في بداية اإلو اتية تيسجلهو عنىد ، تذلىك لتىى يىىين نسىخة طبىق األصىح عىن هىذ  ( forkالتوبع 

 (.ليث تىين هي العملية الحولية)العملية التي ىنعثته 

شىيئو  للعملية التي ىنعثهو مؤي ا، فىي لىين ال يعيىد PIDلمو ىن هذا التوبع يعيد لأل  الـ 

 (.3)ل بن تهذا يعني ىن النيمة المعودة له هي النيمة 

 fork، يتم ت لييه من عبىح التىوبع do_forkتيجد  الذل  ىن هذا التوبع الذا نع فه ا ن 

 .System Callفي استدعوء النظو  

  ::eexxeecc__ffiilleeتنفيذ ملف من خالل التابع تنفيذ ملف من خالل التابع   --11--00--00

يىل  بعىد لجىز المىىون الىذال ا يني  هذا التوبع بوستدعوء تيابع التحميح من الن ص ال

تىىىين الخهللاىىيا  . المنوسىى ، تإنعىىوء عمليىىة يوصىىة لىىه، ت بىىط هىىذ  العمليىىة بعىىيي ة هىىذا الب نىىومج

 (:elfليث ال يني  هذا التوبع إال بتحميح المليو  من )بولتيييح على النحي التولي 

يىىتم فىىي البدايىىة مع فىىة لجىىم هىىذا الملىىف علىىى النىى ص ن يىى ي التىىوبع  .1

fat12_file_size. 

يتم لجز المىون الىذال ا المنوسى  لهىذا الملىف، تذلىك لتىى يىتم تحميلىه  .2

 .لوم  على الذال ة

تالىىذا ينىىي  بتحمييىىح هىىذا الملىىف،  elf_load_fileيىىتم اسىىتدعوء التىىوبع  .0

 elfليث يتم في هذا التوبع التثلد ىن صي ة هذا الملف من نيع 
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 .مليةيتم بعدهو إو اء الخهللايا  نيسهو المتبعة إلنعوء ع .4

 .في فيح مستنح elfتسيتم تيييح بنية الـ 

  ::قتل عمليةقتل عملية  --00--00--00

 :يتم عتح هذ  العلمية من ي ي التوبع التولي

إلىىى الحولىىة  waitىت الحولىىة  readyليىىث ينىىم هىىذا التىىوبع بتحييىىح العمليىىة مىىن الحولىىة 

zombie العمليىة ، ليث يتم لذف الميا د المخييىة لهىذ  العمليىة مىن يى يkpagered  التىي

 .سنتىلم عنهو في عسم إدا ة العليمو 

فعلينىىو ىن نحىىدث لولىىة العمليىىو  االبىىن لهىىذ   zombieتعنىىد تحييىىح هىىذ  العمليىىة إلىىى 

العملية تذلك من يى ي المى ت  علىى العمليىو  للهىو، تفحىص العمليىو  االبىن للعمليىة التىي ن يىد 

 .zombieملية فيج  ىن تتحيي بدت هو إلى الحولة عتلهو، ىمو الخييط التي تنتمي إلى هذ  الع

فينىي  بجعىح العمليىة المسىتدعوة تنتظى  لتىى مىي  العمليىة الىبن،  wait_pidىمو التىوبع 

فهىذا يعنىي ىن  1-ذت عيمىة  pidالذا لهو مم  ا ليسيط، امو إذا لىون اليسىيط  pidتالتي يىين الـ 

 :تيىين شىح التوبع. لعمليو  االبن لديهوالعملية األ  ستنتظ  لتى مي  عملية ععياتية من ا

 

  ::  sscchheeddمكتبة الـمكتبة الـ  ––المجدول المجدول   --11--00--00

سنتىلم ا ن عن خلية عمح المجدتي في ننح السىيو  بىين العمليىو  طبعىو ىن يىىين عىد تىم 

العمليىة التىي سىتنتنح إلىى لولىة  ليظ لولة العملية التي ستنتنح إلىى لولىة الجوهزيىة، تتحميىح لولىة

 (.تالتي سمينوهو سوبنو لولة اليعولية)العمح 

تذلك مىن ( ميعف ى  في لولة عمح)هنوك عدة تيابع من ىوح التعومح مع لولة المجدتي 

 :ي ي التوبع

 

نىوف، تيعيىد  عىم يى ف ذلىك تالذا يعيد الحولة صي  عندمو يىين المجدتي في لولىة إي

 .في لولة العمح

 :ىمو ت يي  لولة المجدتي فهي عديدة، تلمثوي عليهو

 

bool kill( pid_t pid ); 

pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options); 

__INLINE__ int sched_is_disabled( void ); 
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 :ىمو التوبع 

 

ذا يني  بىولم ت  علىى األ تىوي تفحىص لولىة العمليىو  التىي فيهىو، فىإن لونىت لولىة تال

 .ال تح ال تتيافق مع لولة العملية، يني  هذا التوبع بننح العملية إلى ال تح المنوس 

في ل ىو  الب مجىة   garbage collectorفهي تعبه الـ  kpagdعلمو ىن هنوك العملية 

تلىذفهو، تذلىك  zombieي تحجز من العمليو  التي هي فىي لولىة تالتي تني  بحدذف الميا د الت

 .في لح م ة يتم إينوظه فيهو، ليث تىين هذ  العملية نوتمة في معظم األليون

  ::المجدولالمجدول  --11--00

 :تا ن سنتىلم عن المجدتي تا لية التي يعمح بهو، تيىين تي يح هذا التوبع هي

 

 :لخهللايا  لتوليةليث سيني  هذا التوبع بو

فحص لولة المجدتي، فإن لىون المجىيي يجى  ىن يىىين فىي لولىة إينىوف  .1

 .عمح، يتم انتهوء عمح هذا التوبع في ا

ثم بعىد ذلىك ينىي  التىوبع بحجى  المنوطعىو  مىن اوىح الىدييي فىي عمليىة  .2

 .الجدتلة دتن ىا منوطعة

إن لىىون هنىىوك  do_refresh_queuesيسىىتدعي هىىذا التىىوبع فىىي التىىوبع  .0

 atomicيتم مع فة هذ  الحووة من يى ي متحىيي مىن نىيع )ة لذلك لوو

 (.تالذا ي ي  عيمته في لح م ة تتم فيهو تعديح لولة إلد  العمليو 

بعد ذلك يتم الم ت  على  تح الجوهزية، ت البحث عن العملية التي تملىك  .4

ليىىث يهىىيء هىىذا المتحىىيي فىىي )األصىى   فىىي ال تىىح counterالمتحىىيي 

، تىثنوء الم ت  على لىح علميىة (لية على ىتليية المتحييبداية عمح العم

 .فإنه يتم إننوص هذا المتحيي بولنيمة تالد

يتم ايتيو  هذ  العملية لتىى تىىين البىديح عىن العمليىة التىي تعمىح لوليىو،  .5

تالىىذا ينىىي  بولننىىح بيىىنن  switch_toتذلىىك مىىن  يىى ي تنييىىذ التىىوبع 

 .العمليو 

 .و الخ تج من لولة لج  المنوطع .1

__INLINE__ void sched_enter_critical_region( void ); 

__INLINE__ void sched_leave_critical_region( void ); 

 

static __INLINE__ void do_refresh_queues(); 

void schedule( void ); 



 103 إدا ة العمليو 

 

تالىذا ينىي   Intelفهي يني  بوسىتدعوءا  بعىض ىتامى  المعىولج  switch_toىمو التوبع 

 .بولننح بين العمليو ، تمن ثم يني  هي بدت   بوالنتنوي إلى فضوء الذال ا للعملية الجديدة

 :تيىين تي يحه على العىح التولي

 

  qquueeuuee..hhمكتبة الـ مكتبة الـ   --66--11--00

يحيا هذا الملف على التيابع التي تسهح التعومح مع األ توي، فهي تني  بت لييهو بتيابىع 

تسهح على المب مج التعومح معهو، تتىين مىتيبة بهللا ينة تس ع من البحث ي ي هذ   macrosت

 .األ توي

  للبنية الرتبنية الرت  --66--66--11--00

 :تىين لمو هي ميضح بولعىح األ تويفبنية 

ىا ىن لىىح عنيىى  يعىىي  إلىىى العنيىى  )لمىىو هىىي م لىىظ فىىإن هىىذ  األ تىىوي مضىىوعية ت

 (.على الت تي   nextتالمؤش   prevالسوبق تالعني  ال لق عن ط يق المؤش ا  

  إضافة عنصرإضافة عنصر    --22--66--11--00

 :وديد إلى ال تح تهمو هنوك توبعون إلضوفة عني 

ليىىث يضىىيف التىىوبع األتي العنيىى  إلىىى خيىى  ال تىىح، فىىي لىىين يضىىيف التىىوبع الثىىوني 

هىىي مؤشىى  إلىىى  valueعلمىىو ىن النيمىىة  (.headىا بعىىد  ىس ال تىىح )العنيىى  إلىىى ىتي ال تىىح 

 .متحيي النيمة الذا ي اد ىن يسند إلى العني  الجديد الم اد إنعوء 

  حذف عنصرحذف عنصر  --22--66--11--00

 :بنيس الهللا ينة التي تم بهو إضوفة عني  يتم لذف العني 

يتم فيه لذف العني  من ال تح، تالثوني يىتم فيىه لىذف العنيى   األتيلذلك فإن التوبع 

المم  ة في التوبع الثوني عن عيمة العني  الم اد  valueليث تعب  النيمة . الذا يلي  ىس ال تح

static __INLINE__ void switch_to( task_t *prev, task_t *next ); 

typedef struct queue 
{ 

 void *value; 
 struct queue *next; 
 struct queue *prev; 

} queue_t; 

static __INLINE__ int add_queue( queue_t **q, void *v ); 
static __INLINE__ int add_queue_head( queue_t **q, void *v ); 

static __INLINE__ int queue_del_head( queue_t **q ); 
static __INLINE__ void __queue_del_entry( queue_t **q, queue_t *entry); 
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الحىذف فىي التىوبع األتي لذفه، تذلك من ىوح البحث عن هذا العني  تمن ثم لذفه، في لىين ىن 

 .يىين مبوش ة للعني  الذا يلي  ىس ال تح

  الحصول على قيمة أحد العناصرالحصول على قيمة أحد العناصر  --44--66--11--00

 .من العني  تذلك من ي ي هذا التوبع valueوستحيوي النيمة بيني  هذا التوبع 

  البحث عن قيمة متحولالبحث عن قيمة متحول  --00--66--11--00

 :بولبحث عن عيمة معينة أللد العنوص  الميويد في ال تح يني  هذا التوبع

  هدم الرتلهدم الرتل  --11--66--11--00

يني  بهد  المىيا د الذال يىة  بتوبعتخدا  هذا ال تح فإنه البد من إيجود سبعد االنتهوء من ا

 :ذ  المهمةالتي عو  هذا ال تح بحجزهو، ليث يني  هذا التوبع به

هنىو، تذلىك تجنبىو للىدييي فىي تيوصىيح  نىذل هوتهنوك تيابع ىي   في هىذ  العمليىة لىن 

 .المىتبة

  aattoommiicc..hhعناصر المكتبة عناصر المكتبة   --22--11--00

تستخد  هذ  المىتبة للتعومح مع التعليمو  التي تتم دفعة تالدة تدتن إو اء ىا منوطعىة 

، يىتم فىي هىذ  المىتبىة اسىتخدا  مىو (ذ  التعليمىو  ىصى   تعليمىة مسىميا بهىو فىي المعىولجتىين ه)

تالتي تني  بحجىز ممى  المعهللايىو  للمعىولج الىذا طلى   Intelفي معولج lock prefix يسمى بولـ 

عملية النيح، تهذ  العملية مهمة لتحنيق التعومح مع الذال ة المعىت لة فىي لىوي لىون النظىو  يعمىح 

 .Multiprocessorعلى 

 :يىين شىح بنية المتحيي الذ ا على النحي التولي

ىمو الهدف من التيابع التىي تتعومىح مىع هىذ  البنيىة هىي النيىو  بعمليىو  ال تنبىح المنوطعىة 

ة تحتية تنىي  عليهىو األعيىوي علىى المىيا د إن هدف هذ  المىتبة هي إيجود بني.ىثنوء تنييذ هذ  التيابع

 .Semaphoreالمعت لة مثح الـ 

  ssppiinnlloocckk..hhعناصر المكتبة عناصر المكتبة   --22--11--00

 .عن عيح من ىوح إينوف المنوطعو  عبو ة spinlock.hتعتب  المىتبة 

static __INLINE__ void *queue_get_entry( queue_t *entry ); 

static __INLINE__ void *find_queue(queue_t **q, void *v); 

static __INLINE__ int clear_queue( queue_t **q ); 

typedef struct atomic 
{ 

 volatile int counter; 
} atomic_t; 
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  أنظمة الملفاتأنظمة الملفات  --11

  
تعندمو تىىين العمليىة . تحتوج وميع تهللابينو  الىمبييت  إلى تخزين تاستعودة المعليمو 

تلىىن معظىم . في لولة عمح، فبإمىونهو تخزين لميىة عليلىة مىن المعليمىو  ضىمن ليزهىو الىذال ا

يىة ليىظ تبولتولي هنوك معىلة ىي   في عمل. التهللابينو  تحتوج لتخزين لمية لبي ة من المعليمو 

المعليمىىىىو  فىىىىي الحيىىىىز الىىىىذال ا للعمليىىىىة تهىىىىي ىنىىىىه بونتهىىىىوء عمىىىىح العمليىىىىة ستضىىىىيع هىىىىذ  

( ىت وىزء منهىو)المعىلة الثولثة ىنه ىليونول تحتوج عدة عمليو  لليصيي إلىى المعليمىو  .المعليمو 

هي  إذا لون لدينو دليح هياتف مخزن في الحيز الذال ا لعملية مو فإن هذ  العملية. في نيس اليعت

تتمثح  ط ينة لح هذ  المعىلة في وعح المعليمو  نيسهو مسىتنلة . فنط التي تستهللايع اليصيي إليه

 . عن ىا عملية معينة

 :تبولتولي لدينو ث ث متهللالبو  ىسوسية لتخزين المعليمو  طييح المد 

 .يج  ىن يسمح بتخزين لمية لبي ة ودا من المعليمو 

 .العمليةيج  ىن تبنى المعليمو  بعد انتهوء 

 .يج  ىن تتمىن عدة عمليو  من اليصيي إلى المعليمو  في نيس اليعت

الحح االعتيودا لجميع هذ  المعولح هي بتخزين المعليمو  علىى األعى اص تغي هىو إن 

تسىىتهللايع العمليىىو  عنىىد ذلىىك عىى اءة هىىذ  . مىىن اليسىىوتط الخو ويىىة ضىىمن تلىىدا  تسىىمى المليىىو 

يجىى  ىن تىىىين المعليمىىو  المخزنىىة فىىي المليىىو  . لحووىىةالمليىىو  تلتوبىىة مليىىو  وديىىدة عنىىد ا

يجىى  ىن ال يختيىي الملىىف إال عنىدمو ينىىي  . محييظىة، ىا ىنهىو ال تتىىثث  بإنعىوء ىت انتهىىوء العمليىو 

 .مولىه بإزالته ص الة

تعتب  بنوتهو تتسىميتهو تاليصىيي إليهىو تاسىتخدامهو . تدا  المليو  من عبح نظو  التع يح

يسمى وزء نظىو  التعى يح الىذا . من ىهم المياضيع في تيميم ىنظمة التع يح تلمويتهو تتحنينهو

 (File System)يتعومح مع المليو  بثلمله بوسم نظو  المليو  

  الملفاتالملفات  --66--11

سنتىلم في الييحو  التولية عىن المليىو  ليىف تسىتخد  ت مىو هىي ييوتيىهو، تتوهىة 

 .نظ  ىنظمة التع يح المعهي ة فيهو

  تسمية الملفاتتسمية الملفات  --66--66--11

تعنىىدمو تنتهىىي العمليىىة يبنىىى الملىىف . تنعىىئ عمليىىة مىىو مليىىول فإنهىىو تعهللاىىي لىىه اسىىمول  عنىىدمو

تختلىف تيوصىيح عياعىد تسىمية .ميويدا تيمىن اليصيي إليه من عبح عملية ىي   بوستخدا  اسىمه
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تلىن وميع ىنظمة التع يح الحولية تسمح بتسمية المليىو  بس سىح مىن , المليو  من نظو  إلى خي 

 .ل ف 255تتدعم العديد من ىنظمة المليو  األسموء الهللاييلة لتى . ة ل تفل ف إلى ثموني

. بينمو ال تميز بينهمو ىي  , تي   بعض ىنظمة المليو  بين األل ف الىبي ة تالي ي ة

 يمىىن فىىي , فىي الثونيىىة لىذلك MS-DOSفىي المجميعىىة األتلىى بينمىو ييىىنف  UNIXييىنف 

UNIX توىىيد ث ثىىة مليىىو  بوألسىىموءSAMMER  تSammer  تsammer . ىمىىو فىىيMS-

DOS   فتعي  وميع هذ  األسموء إلى نيس الملف. 

تي ثىون  MS-DOSنظىو  مليىو     Windows95, Windows98يسىتخد  لىح مىن

بوإلضوفة إلى ذلك يدعم لىح مىن . نتيجة ذلك العديد من ييوتيه مثح لييية تعىيح ىسموء المليو 

Windows 2000  ت  Widows NT ت لىذلكWindows XP    نظىو  مليىوMS-DOS  

إال ىن األنظمة الث ثة األيي ة لديهو ىيضول نظو  مليو  يوصة . تي ثين ىيضول العديد من ييوتيه

عندمو ( Unicode عي ةمثح تسمية المليو  ب) الذا يختص بخيوتص مختلية  (NTFS)بهو هي 

تهىي  MS-DOSليىو فىي هىذا الييىح فإننىو ننيىد نظىو  م   Windowsنعي  إلىى نظىو  مليىو  

 .Windowsنظو  المليو  اليليد الذا تدعمه وميع اإلصدا ا  

تدعم العديد من ىنظمة التع يح ىسموء مليو  ذا  وىزىين ليىث تييىح مىو بىين الجىزىين 

تعىودة مىو  File Extension يسمى الجزء الذا يلي الننهللاة بومتداد الملف  prog.cننهللاة لمو في 

محىو ف  1إلىى  1مىن   MS-DOSمىث ل يتىثلف اسىم الملىف فىي .يىدي علىى يوصىية معينىة للملىف

إلى   UNIXيعيد لجم االمتداد في  .بوإلضوفة إلى امتداد ايتيو ا من مح ف إلى ث ثة محو ف

عىىودة  zليىث تسىتخد    prog.c.z غبىة  المسىتخد  تعىد يملىك الملىف امتىدادين ىت ىلثىى  لمىو فىي 

يبىىين . للضىى ط ziv-lempelتخدا  ييا زميىىة عىىد ضىى ط بوسىى  (prog.c)للداللىىة علىىى ىن الملىىف

 .العىح بعض امتدادا  المليو  األلث  شه ة تمعونيهو
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مجىى د اصىىهللا لو  تال (  UNIXمثىىح )تعتبىى  امتىىدادا  المليىىو  فىىي بعىىض األنظمىىة 

ة عىن نىيع المليىو  عبىو  file.txtمىث ل عىد يىىين الملىف  .تىين مي تضة مىن عبىح نظىو  التعى يح

النيية لىن تسميته بهذا العىىح هىي مىن اوىح تسىميته بهىذا العىىح هىي مىن اوىح تىذلي  المسىتخد  
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ىن تنتهي المليىو   Cمن نولية ىي   عد يي  مت وم . بمحتيا  تليس تنديم ىية معليمو  للحوس 

 .تي فض ت ومتهو إن لم تىن لذلك Cبوالمتداد 

عندمو يستهللايع نيس الب نومج التعومىح مىع عىدة  تيبح هذ  الميهللالحو  مييدة يييصول 

لىي يت ومهىو تي بهللاهىو مىع  Cيمىن مث  إعهللاوء التحة من المليو  إلى مت وم . ىنياع من المليو 

 .تبعضهو مليو  ل ة التجميع تيميز المليو  األي    Cبعضهو عد يىين بعضهو مليو  

. هللاهىىو بمعىىوني يوصىىةبومتىىدادا  المليىىو  تي ب Windowsعلىىى العىىىس مىىن ذلىىك يهىىتم 

تسىجيح االمتىدادا  فىي نظىو  التعى يح تتحديىد لب نىومج الىذا ( ىت العمليىو )يستهللايع المستخدمين 

عندمو ينن  المستخد  نن ال مزدتوول على اسم الملف يتم تع يح الب نومج . يملىهو من اوح لح امتداد

 file.docا النن  علىى الملىف الم تبط بومتداد هذا الملف تيم   اسم الملف لبو امت  له مث  يؤد

 .للتح ي  file docمع فتح الملف   Microsoft word إلى تع يح ب نومج  

  بنية الملفبنية الملف  --22--66--11

. يبين العىىح التىولي ث ثىة طى   شىوتعة االسىتخدا .يمىن بنوء المليو  بعدة ط   مختلية

ال يع ف نظو  في الياعع . عبو ة عن تسلسح غي  مهيىح من البويتو (A)الملف المبين في العىح 

يىتم تحديىد المعنىى مىن عبىح . لح مو يى ا  هىي مجميعىة بويتىو . التع يح تال يهتم بمحتييو  الملف

 .هذ  الهللا ينة Windowsت UNIXيستخد  لح من . ب امج مستي  المستخد 
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. هللاي الم تنة األلب إن وعح نظو  التع يح ي   المليو  مج د تسلسح بويتو  ال ىلث  يع

ال يسىوعد . تستهللايع ب امج المستخد  تضع ىا شي ت يد  في مليوتهو تتسىميهو بىثا ط ينىة ت تمهىو

تهىىذ  ميىىزة هومىىة بولنسىىبة . نظىىو  التعىى يح فىىي شىىي لىنىىه ىيضىىول ال يعيىىق ل لىىة بىى امج المسىىتخد 

 .للمستخدمين الذين ي يدتن النيو  بثعموي غي  اعتيودية

يتىىثلف الملىىف فىىي هىىذا النمىىيذج مىىن سلسىىلة مىىن . ذوىىو ىلثىى  هيىليىىةنمي (b)يبىىين العىىىح 

بمىىو ىن الملىىف مىىىين مىىن تسلسىىح مىىن . السىىج   الثوبتىىة الحجىىم لىىح منهىىو لىىه بنيىىة دايليىىة معينىىة

 .السج   فون لح عملية ع اءة تن ى سج  تالدا تلح عملية لتوبة تىت  ىت تضيف سج 
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يتثلف الملف فىي هىذا التنظىيم مىن شىج ة . و النيع الثولث من بنى الملي (c)يبين العىح 

سج   ال تىين سىج تهو متسىوتية الحجىم بولضى ت ة يحىيا لىح سىجح لنىح ميتىوا ميوىيد فىي 

ت تىى  العىىج ة لسىى  لنىىح الميتىىوا للسىىموا بولبحىىث السىى يع عىىن ميتىىوا . مىىىون ثوبىىت مىىن السىىجح

 .معين

غم مىن إمىونيىة النيىو  العملية األسوسية هنو ليست الحييي على السجح التىولي علىى الى 

مىن اوىح ملىف لدينىة الحييانىو  المبىين . بذلك بح الحييي على السجح الذا يحيا ميتولو معينىول 

ليون ) ponyن الهللال  من نظو  التع يح ىن نحيح على السجح الذا ميتولهيمى( c)العىح في 

سىج    ىضىف إلىى ذلىك  يمىىن إضىوفة. مث  دتن االهتمىو  بميععىه اليىحيح فىي الملىف (ص ي 

مىن الياضىح ىن . وديدة لين ين   نظو  التع يح تليس المستخد  المىون الذا سييضع فيه السجح

 UNIXهىىىذا النىىىيع مىىىن المليىىىو  مختلىىىف وىىىدا عىىىن المليىىىو  غيىىى  المهيىلىىىة المسىىىتخدمة فىىىي 

التىي مىو زالىت  main framesلىنهو مستخدمة بعىح تاسع فىي الحياسى  الىبيى ة  Windowsت

 .البيونو  التجو ية مستخدمة لمعولجة

  أنواع الملفاتأنواع الملفات  --22--66--11

 UNIXمىىىث  يملىىىك . تىىىدعم العديىىىد مىىىن ىنظمىىىة التعىىى يح ىنياعىىىو متعىىىددة مىىىن المليىىىو 

. ىيضىول مليىو  يوصىة مح فيىة تلتليىة UNIXييوىد فىي . مليو  نظوميىة تفهىو س Windowsت

فىي العىىح وميىع المليىو  المبينىة . المليو  النظومية هي المليىو  التىي تحىيا معليمىو  المسىتخد 

سىند س . اليهىو س هىي مليىو  نظىو  تنىي  بتنظىيم بنيىة نظىو  المليىو . السوبق هىي مليىو  نظوميىة

المليىىو  المح فيىىة الخوصىىة تتعلىىق بولىىديح تالخىى ج تتسىىتخد  لنمذوىىة ىوهىىزة . اليهىىو س بعىىد عليىىح

تليىة تسىتخد  المليىو  الخوصىة الى. الخ ج التسلسلية  مثىح الهللا فيىو  تالهللاوبعىو  تالعىبىو \الديح

 .لنمذوة األع اص تسنهتم بعىح ىسوسي بولمليو  النظومية

تتىىثلف  . ىت مليىىو  ثنوتيىىة ASCIIالمليىىو  النظوميىىة بعىىىح عىىو  إمىىو ىن تىىىين مليىىو  

ينتهي لح سهللا  في بعض األنظمىة بمحى ف  وىيع الحومىح . من ىسهللا  من النص ASCIIمليو 

لى   MS-DOSاألنظمىة مثىح تتسىتخد  بعىض . تينتهي في بعضهو ا يى  بمحى ف ت ذيىة سىهللا 

 .ليس من الض ت ا ىن تىين األسهللا  متسوتية الهللايي. المح فين

ىنهو يمىن ع ضهو تطبوعتهو لمو هىي تيمىىن تح ي هىو  ASCIIالميزة الىب   لمليو  

 ASCIIبوإلضوفة إلى ذلىك إذا لىون عىدد لبيى  مىن البى امج تسىتخد  مليىو  . بثا مح   نييص

يىى ج ىلىىد البىى امج بىىديح ب نىىومج خيىى  لمىىو فىىي ىنوبيىى  سىىهللا  للىىديح تالخىى ج مىىن السىىهح تصىىح 

ىن هذا ال يسهح ىبدا عملية اليصح لىنىه يسىهح تيسىي  المعليمىو  بسىب  اسىتخدا  . pipesاألتام 

 .للتعبي  عن المعليمو  ASCIIاصهللا ا معيو ا مثح 

تعهللاىي . ASCIIالمليو  األيى   هىي مليىو  ثنوتيىة تهىذا يعنىي إنهىو ليسىت مليىو   إن 

عودة تىىين . وعة هذ  المليو  على الهللاوبعة ي وو غي  ميهي  مليئو بول ميز ال  يبة تالععياتيةطب

مىث  نى   مليىول ( A)فىي العىىح . البنية الدايلية لهذ  المليو  مع تفة فنط للب امج التىي تسىتخدمهو

ة عىىن علىىى الىى غم مىىن ىن الملىىف عبىىو  UNIXثنوتيىىول تنييىىذيول بسىىيهللاول مىىثييذال مىىن ىلىىد إصىىدا ا  

تسلسح من البويتو  من النولية التننية إال ىن نظو  التعى يح لىن ينيىذ الب نىومج إال إذا لىون بولتنسىيق 

هىىي الىى ىس، الىىنص، البيونىىو ، بتىىو  التيضىىع، وىىدتي : تيحىىيا الملىىف يمسىىة ىعسىىو . اليىىحيح

يىودا لت)يبدى ال ىس ب عم يسمى ال عم السح ا الىذا يميىز الملىف علىى انىه ملىف تنييىذا . ال ميز

تىثتي بعىد ذلىك ىلجىو  األوىزاء المختليىة للملىف ( التنييذ غي  المنييد لملف ال يملىك هىذا التنسىيق



 107 ىنظمة المليو 

 

يلىىي الىى ىس نىص الب نىىومج نيسىىه تبيونوتىه تحمىىح هىىذ  . تعنىيان بىىدء التنييىذ تبعىىض بتىىو  األعى  

 .يحتيستخد  ودتي ال ميز من اوح التنن. األوزاء إلى الذال ة تتيضع بوستخدا  بتو  التيضع

يتىثلف هىذا . UNIXمثولنو الثوني عن المليىو  الثنوتيىة هىي ى شىيف مضى يط ىيضىول مىن 

تسبق لىح . مت ومة لىنهو ليست م بيطة( نمهللاية تلدا )األ شيف من مجميعة إو اءا  مىتبة 

تلمىو هىي . الحمويىة تلجمهىو  تشىي ةتالدة منهو ب اس يدي على اسمهو تتو يخ إنعوءهو  تمولىهو 

يىؤدا نسىخهو إلىى .ف التنييذا فون  ؤتس اليلىدا  النمهللايىة مليئىة بوأل عىو  الثنوتيىةالحوي في المل

 .الهللاوبعة إلى لتوبة غي  مضميمة
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عد يسب  مثح هذا التنظيم النيا ألنياع المليو  معولح عندمو يني  المستخد  بىثا شىيء 

إذا لتى  (. dat)ومىو تملىك فيىه مليىو  الخى ج االمتىداد لند س لمثىوي نظ.لم يتيععه ميممي النظو 

تيحيلهىىو مىث  إلىىى تنسىىيق مسىىوفو  بودتىىة  C بىى امج بل ىىة(c)مسىتخد  ب نىىومج تنسىىيق ينىى ى مليىو  

 إذا لوتي المستخد  تنديم هذا الملف إلى متى وم datعيوسي ثم يىت  الملف المنسق لخ ج بومتداد 

C  لمىىو ىن محوتلىىة نسىىخ .يحمىىح امتىىدادا غيىى  منوسىى لت ومتىىه فىىون النظىىو  سىىي فض ذلىىك ألنىىه

file.dat  إلىfile.c (.لحموية المستخد  من األيهللاوء)ستيعح الن النظو  سيعتب هو غي  صحيحة 

  الوصول إلى الملفاتالوصول إلى الملفات  --44--66--11
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عدمت ىنظمة التع يح األتلى نيعول تالدال فنط من اليصىيي إلىى المليىو  تهىي اليصىيي 

نظمة ع اءة وميع البويتو  ىت السج   فىي الملىف بولت تيى  تستهللايع العملية في هذ  األ. التسلسلي

إال ىنىىه مىىن . ابتىىداء مىىن بدايىىة الملىىف، لىنهىىو ال تسىىتهللايع اوتيىىوز بعضىىهو تع اءتهىىو بت تيىى  مختلىىف

لونىىت . الممىىىن إعىىودة لىىف الملىىف التسلسىىلي إلىىى البدايىىة تع اءتىىه مىى ا  تمىى ا  لسىى  الحووىىة

ط التخىىزين عبىىو ة عىىن ىشىى طة م نوطيسىىية تلىىيس المليىىو  التسلسىىلية منوسىىبة عنىىدمو لىىون تسىى

عنىىدمو بىىدى اسىىتخدا  األعىى اص لتخىىزين المليىىو  ىصىىبح مىىن الممىىىن عىى اءة البويتىىو  ىت .ىع اصىىول 

السج   من الملف دتن ت تي  ىت اليصيي إلى سجح بياسهللاة الميتوا عيضول عن الميعع تسىمى 

بمليو  اليصيي الععياتي تهي مهللاليبىة  المليو  التي يمىن ع اءة بويتوتهو ىت سج تهو بثا ت تي 

تعتبى  المليىو  ذا  اليصىيي الععىياتي ىسوسىية للعديىد مىن .من عبىح العديىد مىن البى امج التهللابينيىة

التهللابينو  مثح ىنظمة عياعد البيونو  إذا اتيح زبين بمىت  طي ان تطل  لجىز منعىد فىي  للىة 

ال للىة دتن االضىهللا ا  لنى اءة معينة يج  ىن يسىتهللايع ب نىومج الحجىز اليصىيي إلىى سىجح هىذ  

 .سج   خالف ال ل   األي  

تعتمد الهللا ينة األتلىى علىى إعهللاىوء لىح عمليىة . هنوك ط ينتون لتحديد مىون بدء الن اءة

read ىمو الهللا ينىة الثونيىة فتعتمىد علىى عمليىة يوصىة اسىمهو . المىون الذا ي اد الن اءة منهseek 

يمىن ع اءة الملف بعىح تسلسلي ابتداء من الميعع  seekء بعد إو ا. مهمتهو تحديد الميعع الحولي

فىىي بعىىض ىنظمىىة تعىى يح الحياسىى  الىبيىى ة النديمىىة تيىىنف المليىىو  إلىىى مليىىو  .الحىىولي الجديىىد

يسمح ذلك لنظو  التع يح بوستخدا  تننيو  تخىزين مختليىة . تسلسلية ت مليو  ععياتية عند إنعوتهو

 يح الحديثىة بىين نىيعي المليىو  فجميىع المليىو  تىىين ذا  ال تميز ىنظمة التعى. لىح من الينيين

 .تصيي ععياتي تلنوتيول 
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لح ملف له اسم تيحيا بيونو  بوإلضوفة إلى ذلك ت بط وميع ىنظمة التع يح معليمىو  

سنسىمي هىذ  المعليمىو  اإلضىوفية . ىي   بىح ملف مثح تو يخ تتعت إنعوء الملف تلجم الملىف

يبىين . تختلف التحة السمو  بعىىح لبيى  مىن نظىو  تعى يح إلىى خيى . Attributesبسمو  الملف 

ال ييوىد . بعض السمو  الممىنة تلىن هنوك سمو  ىي   ميويدة ىيضول  ي العىح التوليالجدتي ف

 .ىا نظو  لولي يملك وميع هذ  السمو  لىن ل ل منهو يملك بعضهو

دد مىىن يمىنىىه اليصىىيي إليىىه تمىىن ال تتعلىىق السىىمو  األ بىىع األتلىىى بحمويىىة الملىىف تتحىى

تفىي . في بعض األنظمة يج  على المستخد  ىن يند  للمة م ت  لليصيي إلى الملف. يمىنه ذلك

األعى   عبىو ة عىن بتىو  ىت لنىيي إن .هذ  الحولة يج  ىن تىين للمة المى ت  مىن سىمو  الملىف

 ال تظهى  عنىد سى د وميىع المليو  المخيية مىث . عيي ة تتحىم ىت تيعح بعض الخيوتص المعينة

ينىي  ب نىومج النسىخ . علم األ شىيف يحىدد إذا مىو لىون الملىف عىد تىم نسىخه التيوطيىو ى  ال. المليو 

يسىتخد  علىم الملىف . االلتيوطي بتييي  هذا البت تيني  نظو  التع يح بتثهيله عندمو يت ي  الملف

تهىوء العمليىة التىي ىنعىثتهو تتياوىد المؤعت لتعليم الملف انه مؤعت تعندمو يىتم لىذف الملىف عنىد ان

سمو  طيي السجح تميعع الميتوا تطيي لنح الميتوا فنط في المليو  التي يمىن الحييي علىى 

 .سج تهو بولميتوا تتند  المعليمو  المهللاليبة إليجود الميتوا

تحىىدد السىىمو  المتعلنىىة بوليعىىت زمىىن إنعىىوء الملىىف تعمليىىة اليصىىيي األييىى  تالتعىىديح 

ييد هذ  المعليمو  ألغ اض متنيعة مث ل يحتىوج الملىف الميىد ا الىذا تىم تعديلىه بعىد ت. األيي 

إنعوء الملف الهدفي الميافق لىه إلىى إعىودة ت ومىة تنىد  هىذ  الحنىيي المعليمىو  المهللاليبىة إليجىود 

تحديىىد الحجىىم األعظمىىي للملىىف عنىىد إنعىىوته تذلىىك لىىي يحجىىز الىميىىة العظميىىة ال زمىىة .الميتىىوا
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دمو ىنظمة التعى يح للمحهللاىو  العمىح تالحياسى  العخيىية ىزلىى مىن ىن تحتىوج لهىذ  للتخزين من

 .الميزة
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  الفهارسالفهارس  --22--11

ىت مجلىىىدا  ( Directories)تحتىىيا ىنظمىىىة المليىىو  عىىودة فهىىو س  ,لتنظىىيم المليىىو 

(Folders ) تالتي تىين في معظم األنظمة عبو ة عن مليو  ىيضول. 

  ة الفهارس ذات المستوى الواحدة الفهارس ذات المستوى الواحدظمظمأنأن  --66--22--11

يدعى هذا . العىح األبسط ألنظمة اليهو س هي تويد فه س تالد يحيا وميع المليو 

لىن بوعتبو  ىنه اليهى س اليليىد فىون االسىم ال  Root Directoryاليه س ىليونول بوليه س الجذ 

ذلىك ألنىه ال ييوىد إال لون هىذا النظىو  شىوتعول فىي ىنظمىة الحياسى  العخيىية األتلىى ت. يهم لثي ال 

 .مستخد  تالد فنط

. يحىيا اليهى س هنىو ى بعىة مليىو . مثوالل عن نظو  ذا فهى س تالىد يبين العىح التولي

ألن مىولىي المليىو  مهمىين بولنسىبة للميضىيع  )يبين العىح مولىي المليو  تلىيس ىسىموء المليىو  
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على إيجود المليو  بس عة ألنىه  تتمثح محوسن هذا النميذج في بسوطته تعد ته( الذا نحن بيدد 

ييوىىد فنىىط مىىىون تالىىد للبحىىث 

 .فيه
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المعىىىلة فىىي توىىيد فهىى س تالىىد فنىىط فىىي نظىىو  متعىىدد المسىىتخدمين ىن المسىىتخدمين 

مليىو اسىمه  Aإذا ىنعىئ المسىتخد  , مىث . المختليين عد يستخدمين بوليدفة نيىس األسىموء لمليىوتهم

mailbox   ثم ىنعث المستخدB مليو اسىمه ىيضىول , بعد ذلكmailbox  فىإن ملىف المسىتخد  . ىيضىول

B  سىىيىت  فىىي  الملىىفA لىىم تعىىد هىىذ  الهللا ينىىة مسىىتخدمة فىىي األنظمىىة المضىىمنة , نتيجىىة لىىذلك

 .الي ي ة

  أنظمة الفهرس ذات المستويينأنظمة الفهرس ذات المستويين  --22--22--11

يس االسىم يعهللاىى النوتجة عن تسمية مستخدمين مختليين مليىوتهم بىن  المتعو ضولتجن  

لىىح مسىىتخد  فه سىىول يوصىىول بىىه، بهىىذ  الهللا ينىىة ال تتىىدايح األسىىموء التىىي يعهللايهىىو ىلىىد المسىىتخدمين 

لمليوته مع ىسموء مليو  مستخد  خيى  تال ييوىد معىىلة فىي توىيد نيىس اسىم الملىف فىي فه سىين 

فىي لوسى   يمىىن اسىتخدا  هىذا التيىميم مىث . ذا التيىميميبىين العىىح التىولي هىمختليين ىت ىلث  

متعىىدد المسىىتخدمين ىت فىىي شىىبىة صىى ي ة مىىن الحياسىىي  العخيىىية التىىي تتعىىو ك بمخىىد  مليىىو  

 .معت ك عب  شبىة محلية
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عندمو يحوتي مستخد  فتح ملف في هذا النظىو  يعى ف النظىو  بعىىح ضىمني ىا فهى س 

من إو اءا  تسىجيح الىدييي ليىث يحىدد المسىتخد  تبولتولي نحتوج إلى شىح مو . يج  البحث فيه

عنىد . اسم تسجيح دييي ىت تع يف تهي شيء غي  مهللالىي  فىي ىنظمىة اليهى س اليليىد المسىتي 

تحنيق هذا النظو  في ىبسط ىشىوله ال يستهللايع المستخدمين إال اليصيي إلى المليو  الميويدة فىي 

نو يتمثح بولسموا للمسىتخدمين بوليصىيي إلىى إال ىن هنوك تعدي  طيييو ممى. فهو سهم الخوصة بهم

يمىىن . يملىك المى اد فتحىه مىث  الىذاعىن المسىتخد   مليو  المستخدمين ا ي ين بإعهللاوء داللة مو

 :استدعوء
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 :في فه س المستخد  تاستدعوء xليتح ملف 

 "Sammer"في فه س مستخد  خي  اسمه  xليتح ملف 

لتي يحتوج فيهو المستخد  إلى اليصيي إلى مليو  غي  مليوته الخوصة هي من الحوال  ا

إن تويد نسخ من وميع الب امج الخدمية في لح فه س غي  مجد علىى .تنييذ ب امج النظو  الثنوتية

يجىى  علىىى األعىىح السىىموا بوليصىىيي إلىىى فهىى س النظىىو  الىىذا يحىىيا البىى امج التنييذيىىة . اإلطىى  

 . الثنوتية

  ارس الهرميةارس الهرميةأنظمة الفهأنظمة الفه  --22--22--11

يتخلص نظو  اليهو س ذت المستييين من تعىو ض األسىموء بىين المسىتخدمين لىنىه لىيس 

لتىى فىي الحياسى  العخيىية ذا  . م ضيول للمسىتخدمين الىذين يملىىين عىددال لبيى ال مىن المليىو 

من العوتع ىن ي غى  المسىتخدمين بتجميىع مليىوتهم . المستخد  اليالد يعتب  هذا النظو  غي  م تم

فولمد س مىث  عىد يملىك مجميعىة مىن المليىو  التىي تعىىح مىع بعضىهو . ضمن مجميعو  منهللانية

لتوبىىو مىىن ىوىىح منهووىىه تمجميعىىة ىيىى   تحىىيا بىى امج الهللاىى   الم سىىلة مىىن ىوىىح منهىىوج خيىى  

لنظو  متند  لىتوبة المت ومو  يني  ببنوتىه بوإلضىوفة إلىى  شي ةتمجميعة ثولثة من المليو  تحيا 

ب يد االلىت تني تالمياعيد تاألبحوث التي يىتبهو تاأللعو  تغي هىو يتهللالى  األمى  مليو  ىي   لل

إن مو نحتووىه هىي النظىو  . ط ينة لتجميع هذ  المليو  مع بعضهو بهللا ينة م نة يختو هو المستخد 

بهذ  الهللا ينة يستهللايع لح مستخد  إنعىوء ىا عىدد ي يىد مىن (. ىا شج ة من اليهو س)ه مي عو  

اليهىو س . يبين العىىح التىولي هىذا األسىلي . يمىنه تجميع المليو  بهللا ينة طبيعية اليهو س بحيث

A, B, C  ميويدة في اليه س الجىذ  تينتمىي لىح منهىو إلىى مسىتخد  مختلىف اثنىون منهمىو ىنعىئ

 .فهو س ف عية للمعو يع التي يعملين عليهو

 

 40 الشكل

مين عددال غي  محدد من اليهو س الي عية ىداة هيىلية عييىة تؤمن إمىونية إنعوء المستخد

 .للمستخدمين لتنظيم عملهم لهذا السب  تنظم وميع ىنظمة المليو  الحديثة تن يبو بهذ  الهللا ينة

Open("x") 

Open("Sammer/x") 
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  أسماء المساراتأسماء المسارات  --44--22--11

عندمو ينظم نظو  المليو  على شىح شىج ة مىن اليهىو س نحتىوج إلىى ط ينىة مىو لتحديىد 

نتىون شىوتعتو االسىتخدا ، تتمثىح الهللا ينىة األتلىى بإعهللاىوء لىح ملىف اسىم هنىوك ط ي. ىسموء المليو 

. مؤلف من المسو  ابتىداء مىن اليهى س الجىذ  لتىى الملىف absolute path nameمسو  مهللالق 

تيعني ىن اليهى س الجىذ  يحىيا فه سىو ف عيىو  usr/ast/mailboxلمثوي عن ذلك نثيذ المسو  

تبىدى ىسىموء . mailboxتالىذا يحىيا الملىف  astعىي الذا يحيا بدت   اليهى س الي  usrاسمه 

تيضىح مىينىو  المسىو  فىي (.متمويزة عىن بعضىهو)المسو ا  داتمو بوليه س الجذ  تتىين ف يدة 

. >ال مىىز muticsتلىىون فىىي . \ فيسىىتخد  ال مىىز Windowsىمىىو فىىي . / بىىول مز UNIXنظىىو  

 :تبولتولي يىت  نيس اسم المسو  في األنظمة الث ثة لمو يلي

ب ض النظ  عن ال مز المستخد  إذا لون المح ف األتي هي ال مز اليوصىح فهىذا يعنىي 

النىىىىىىىىيع الثىىىىىىىىوني مىىىىىىىىن األسىىىىىىىىموء هىىىىىىىىي اسىىىىىىىىم المسىىىىىىىىو  النسىىىىىىىىبي .ىن المسىىىىىىىىو  مهللالىىىىىىىىق

relative path name.  تبىىىىىىوط مىىىىىىع ميهىىىىىىي  فهىىىىىى س العمىىىىىىح بوال األسىىىىىىموءتسىىىىىىتخد  هىىىىىىذ 

working directory  تالىىذا يسىىمى ىليونىىول بىىوليه س الحىىولي تفىىي هىىذ  الحولىىة تنسىى  وميىىع

مىىث ل إذا لىىون اليهىى س الحىىولي هىىي . المسىىو ا  التىىي ال تبىىدى بىىوليه س الجىىذ  إلىىى اليهىى س الحىىولي

/usr/ast/mailbox   يمىىىىن اإلشىىىو ة إليىىىه ببسىىىوطة بوالسىىىمmailbox .يىىى   يعتبىىى  بعبىىىو ة ى

 :التولي  UNIXىم 

 :تاألم 

يعتب  العىىح النسىبي عىودة ىنسى  . usr/ast/متىوفئين تمومو إذا لون اليه س الحولي هي 

ب ض تحتوج بعض الب امج لليصيي إلى ملف معين .ألنه اعي  تيني  بنيس العمح العىح المهللالق

. فىي هىذ  الحولىة يجى  ىن يسىتخد  الب نىومج داتمىو اسىم المسىو  المهللالىق.النظ  عن اليه س الحولي

للنيىىىو   usr/lib/dictionary/مىىىث  عىىىد يحتىىىوج ب نىىىومج مىىىدعق إم تىىىي إلىىىى النىىى اءة مىىىن الملىىىف 

يج  ىن يستخد  اسم المسىو  المهللالىق الىومىح فىي هىذ  الحولىة ألنىه ال يعى ف مىو هىي المسىو  .بعمله

. إن استخدا  المسو  المهللالق يعمح داتمىو ب ىض النظى  عىن المسىو  الحىولي. لحولي عندمو يستدعيا

يمىنىه اسىتخدا   usr/lib/لىن إذا لىون المىدعق اإلم تىي يحتىوج للىثيى  مىن المليىو  الميوىيدة فىي 

عنىدهو يسىتهللايع  usr/lib/ط ينة ىيى   تتمثىح بتنييىذ اسىتدعوء نظىو  لت ييى  اليهى س الحىولي إلىى 

إن ت ييى  اليهى س الحىولي صى الة  .openلبو امت  ىتي ل سىتدعوء  dictionaryستخدا  االسما

يضىىمن للب نىىومج مع فىىة مىونىىه بدعىىة ضىىمن شىىج ة اليهىىو س تبىىذلك يسىىتهللايع اسىىتخدا  المسىىو ا  

 .النسبية

لح عملية لهىو فهى س لىولي يىوص بهىو، لىذلك عنىدمو  ت يى  العمليىة فه سىهو الحىولي ثىم 

بهىذ  . يو  األي   ال تتثث  بذلك تال تبنى ىا خثو  لهىذا الت ييى  فىي نظىو  المليىو تخ ج فإن العمل

مىن نوليىة ىيى   إذا . الهللا ينة يىين ت يي  اليه س الحولي للعملية خمنو داتمو متى لون ذلك منوسىبو

غي  الد اإلو اءا  في مىتبة مو اليه س الحولي تعود إلى مسىتدعيه دتن إعىودة اليهى س الحىولي 

مو لون عليه فون مو تبنى من الب نومج عد ال يعمح بعىح صحيح ألنىه ييتى ض انىه ميوىيد فىي إلى 

Windows  \usr\ast\mailbox 
Unix   /usr/ast/mailbox 
 Multics  <usr<ast<mailbox 

Cp /usr/ast/mailbox /usr/ast/mailbox.bak 

Cp mailbox mailbox.bak 
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لهىذا السىب  مىن النىود  ىن تنىي  إوى اءا  . مىون مو بينمو هي فىي مىىون خيى  فىي شىج ة اليهىو س

 .المىتبة بت يي  اليه س الحولي تعندمو تضهللا  لذلك فإنهو تعيد  إلى مو لون عليه عبح ال ويع

معظم ىنظمة التع يح التي تىدعم نظىو  اليهى س اله مىي سىجلين يوصىين فىي لىح تمتلك 

تعىي  الننهللاىة إلىى اليهى س الحىولي تتعىي  الننهللاتىون إلىى (.الننهللاة تالننهللاتىين"..")ت"."فه س همو 

لىىىي نىىى   ليىىىف تعمىىىح هىىىذ  الننىىىوط لنىىىد س شىىىج ة المليىىىو  المبينىىىة فىىىي العىىىىح .اليهىىى س األ 

ل نتنىوي ".." تسهللايع هذ  العمليىة اسىتخدا  .usr/ast/الحولي هي تيود عملية معينة فه سهو.السوبق

إلى فه سهو . .usr/lib/dictionary/مث  تستهللايع نسخ الملف . إلى المستي  األعلى في العج ة

 :الخوص بوستخدا  األم 

لىىى ثىىم يىىذه  إ( usrاليهىى س )يعىىي  المسىىو  األتي للنظىىو  لىىي ينتنىىح لليهىى س األ  

عنىدمو . لليهى س الحىولي( الننهللاىة)تيعي  المسىو  الثىوني . dictionaryإليجود الملف  libاليه س 

. لبو امت  ىيي  فونه يني  بنسخ وميع المليىو  فيىه( بمو في ذلك الننهللاة)اسم فه س  cpي   األم 

 :طبعو يمىن نسخ المليو  بولهللا ينة االعتيودية بياسهللاة المسو ا  المهللالنة

لىذلك فىون .مى ة ىيى   dictionaryهنىو يىيف  المسىتخد  عنىوء لتوبىة  لتوبة  إن استخدا

 :لتوبة

 :تلذلك.في بول  ض:تلذلك

 .وميع هذ  األسهللا  تني  بنيس العمح تمومول 

Cp ../lib/dictionary. 

Cp /usr/lip/dictionary. 

Cp /usr/lib/dictionary dictionary 
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  تنظيم نظام الملفاتتنظيم نظام الملفات  --00--22--11

معظىم األعى اص يمىىىن تنسىيمهو إلىى عسىم تالىىد . المليىو  علىىى األعى اصتخىزن ىنظمىة 

 0يسىمى النهللاىوع . ىت عدة ىعسو  ليث يخىزن فىي لىح منهىو نظىو  مليىو  مسىتنح Partitionيسمى 

تيسىىىتخد  إلعىىى ع  MBR (Master Boot Record)علىىىى النىىى ص بسىىىجح اإلعىىى ع ال تيسىىىي 

هىذا الجىدتي عنىوتين بدايىة تنهويىة لىح يعهللاىي .األعسىو فىي نهويتىه وىدتي  MBRيحىيا . الحوس 

  MBRعهللاىوع   BIOSعندمو ينلىع الحوسى  ينى ى. يعلم ىلد األعسو  في الن ص على ىنه نعط.عسم

 .تينيذ 

هي تحديد مىون النسم النعط تع اءة الىتلة األتلى منه،  MBRىتي شي يني  به ب نومج 

ح الب نومج الميويد في لتلىة إعى ع يحم.ثم يني  بتنييذهو، (Boot Block)ت تسمى  لتلة اإلع ع 

بوإلضىىوفة إلىى ذلىىك عىىد ييضىىع فيىىه نظىىو  تعىى يح فىىي .لتىى ىن لىىم يىىىن يحىىيا نظومىىو عىىوب  لحعىى ع

 .المستنبح لذلك من األفضح لجز لتلة إع ع في وميع األلياي

فيمو عدا ابتداء لح عسم بىتلة إع ع يختلف تنظيم النسم بعىح لبي  من نظىو  مليىو  إلىى 

العنيى  األتي هىي الىتلىة . ي العىح التولييحيا نظو  المليو  غولبو بعض العنوص  المبينة ف.خي 

تحيا هذ  الىتلة البو امت ا  األسوسية المتعلنة بنظو  المليو  تتن ا إلى .(super block)الىب  

تعىىمح . الىىذال ة ال تيسىىية عنىىد إعىى ع الحوسىى  ىت عنىىد اليصىىيي إلىىى نظىىو  المليىىو  ألتي مىى ة
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معليمو  النميذوية المحتياة في الىتلة الىبى    عمىو سىح يو لتع يىف نىيع نظىو  المليىو  تعىدد ال

 .الىتح في نظو  المليو  تغي هو من المعليمو  اإلدا ية الهومة

يثتي بعد ذلك معليمو  عن الىتح الح ة في نظىو  المليىو  علىى شىىح صىي ة ننهللايىة ىت 

على شىىح ميىييفة مىن  i-nodeن العند التي تسمى عد يثتي بعد ذلك عدد م.التحة من المؤش ا 

تبعىد ذلىك يىثتي اليهى س . تحيا وميع المعليمو  المتعلنىة بولمليىو . بني البيونو ، بنية لىح ملف

ىييى ا يحىيا مىو تبنىى مىن النى ص وميىع اليهىو س . الجذ  تالذا يحيا عمة شج ة نظو  المليو 

 .تالمليو  األي  

 

 41 الشكل

  تحقيق الملفاتتحقيق الملفات  --11--22--11

لعح الميضيع األلث  ىهمية فىي مسىثلة تحنيىق تخىزين المليىو  هىي ليييىة إدا ة الع عىة 

هنىوك عىدة طى   . بين لتح الن ص تالمليو ، بعبو ة ىي   لييية تحديد الىتح التي تعىح ملف مو

 .متنيعة مستخدمة في عدة ىنظمة تع يح سند س في هذا الييح ل  منهو على لدة

  لتخصيص المتجاورلتخصيص المتجاوراا  --66--11--22--11

تتمثح الهللا ينة األسهح لتخييص المليو  بتخزين لح ملف على شىح تسلسح من الىتىح 

ليليبويىت إلىى  1ليليبويت في ع ص ذا لتىح لجمهىو  53تبولتولي يحتوج ملف لجمه . المتجوت ة

 .لتلة متجوت ة 25ليليبويت فونه سيحتجز  2تإذا لون لجم الىتلة . لتلة متجوت ة 53لجز 

 43ثوال عن تخييص المسىولة المتجىوت ة  يبىين العىىح الىـم( A)في العىح التولين   

في البداية يىين الن ص فو غول تبعد ذلك . على اليسو  0ابتداء من الىتلة . لتلة األتلى من الن ص

ذت سىت لتىح  Bبعىد ذلىك لتى  ملىف (. 0الىتلىة)طيله ى بىع لتىح ابتىداء مىن البدايىة  Aلت  ملف 

اللظ ىن لح ملىف يبىدى عنىد بدايىة لتلىة وديىدة لىذلك إذا لىون . مبوش ة Aلة التي تلي ابتداء من الىت

3طيله في الحنينة  Aالملف 
1/2

يظهى  . لتلة، فون بعض المسولة ستهد  في نهوية الىتلة األيي ة  

في العىح مو مجميعه سبعة مليو  يبدى لىح منهىو عنىد الىتلىة التىي تلىي الىتلىة األييى ة مىن الملىف 

 .استخدمنو التظليح فنط لتمييز المليو  عن بعضهو. قالسوب
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األتلىى انىه سىهح التحنيىق :يتميز التخييص المتجوت  لمسولة الن ص بميزتين مهمتين

الن عملية تتبع مىون لتح الملف عد ايتي   بحيث نحتوج لتذل   عمين فنط همو عنيان النى ص 

 .للىتلة األتلى تعدد الىتح في الملف بعملية ومع بسيهللاة

 

 40 الشكل

تتمثىح الميىىزة الثونيىىة فىىي األداء الجيىد عنىىد النىى اءة الن الملىىف يمىىن ع اءتىىه بثلملىىه مىىن 

بعىد ذلىك ال لووىة (.إلىى الىتلىة األتلىى)نحتوج فنط إلى ل لة ىذ ع تالىدة . الن ص بعملية تالدة

نسىتنتج ىن .   بولسى عة الىوملىة للنى صألا عمليو  انتنوي ىت تثيي ا  دت ان لىذلك تىثتي البيونىو

 .التخييص المتجوت  بسيط التحنيق، بسيط التحنيق، تعولي األداء

تهي ىن الن ص ييبح :لسيء الحظ يعوني التخييص المتجوت  ىيضول من مسوتئ هومة

ت  fلىذف هنىو المليىون (. B)لي ت   ليف يحيح ذلك انظ  إلى العىىح التىولي .مبعث ا مع الزمن

d .ال يىتم . يحذف ملف يتم تح ي  لتلته ممو يخلف سلسىلة مىن الىتىح اليو غىة علىى النى ص عندمو

ض ط الن ص للتخلص من هذ  اليجية الن هىذا يعنىي نسىخ وميىع الىتىح التىي تلىي اليجىية ت التىي 

نتيجة لذلك ييبح الن ص مؤليول مىن مليىو  تفجىيا  لمىو هىي . بمو يبلغ عددهو الم يين من الىتح

ال تعىح هذ  البعث ة في البداية معىلة لنينية الن لىح ملىف وديىد يمىىن لتوبتىه  .حميضح في العى

لىن الن ص سىيمتلئ فىي النهويىة تييىبح مىن الضى ت ا إمىو .في نهوية الن ص بعد الملف السوبق

ض ط لتح النى ص إلىى وونى  بعضىهو تهىي ييىو  مىلىف وىدا ىت إعىودة اسىتخدا  المسىولة الحى ة 

تتهللال  إعىودة اسىتخدا  المسىولة تثسىيس التحىة مىن اليجىيا  اليو غىة .  الميويدة في هذ  اليجيا

إال انىىه عنىىد إنعىىوء ملىىف وديىىد يجىى  مع فىىة لجمىىه النهىىوتي اليتيىىو  . تهىىذا يمىىىن إنجىىوز  بسىىهيلة

 .اليجية التي يمىن ىن تتسع له

يع ح المسىتخد  محى   نيىيص لىتوبىة مسىتند، ىتي مىو .لنتخيح نتوتج مثح هذا التيميم

يجى  اإلووبىة علىى هىذا السىؤاي تإال لىن .ب نومج هي لجم المستند النهوتي منىد ا بولبويتىو يهللالبه ال

ىن ال عم المعهللاى ص ي  ودا  سينتهي الب نومج فجثة بسىب  امىت ء  ىتضحإذا .يتوبع الب نومج العمح

تإذا لىىوتي المسىىتخد  . فجىىية النىى ص المخييىىة لىىه تعىىد  توىىيد ىا مىىىون لتخىىزين بنيىىة الملىىف

مي وبويت مىث  فىون محى   النيىيص  133الحولة بإعهللاوء لجم لبي  ودا لحجم نهوتي  تجن  هذ 

طبعو يستهللايع المستخد  إعودة . عد ال يجد ىا فجية بهذا الحجم تيعلن عن عد  إمىونية إنعوء الملف
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لىىن هىذا . تهىذا لتى إيجود فجىية منوسىبة. مي وبويت هذ  الم ة 53تع يح الب نومج تإعهللاوء لجم 

 .يبنى غي  منوس  تال يجعح المستخدمين سعداءالنظو  

إال ىن هنوك لولة تالد يىين فيهىو التخيىيص المتجىوت  ويىدال تتاسىع االسىتخدا  تهىي 

وميىع ىلجىو  المليىو  فىي هىذ  الحولىة مع تفىة مسىبنو تلىن تت يى  مىع . CD-ROMلولة ىع اص 

 .االستخدا  المت لق لنظو  مليو  الن ص المدمج

يىح األتي التىو يخ غولبىو مىو يعيىد نيسىه فىي علىم الحوسى  مىع ظهىىي  لمىو ذل نىو فىي الي

لون التخييص المتجوت  مستخدمو في الياعع في ىنظمة مليو  األشى طة . ىويوي وديدة من التننية

لىىم تىىىن سىىهيلة االسىىتخدا  عىىوم  مهمىىو )الم نوطيسىىية عبىىح سىىنين بسىىب  بسىىوطته تىداتىىه الجيىىد 

لىىن مىع .بعد ذلك بسب  الحووة لتحديد لجم الملف عند إنعىوتهانخيضت شعبية هذ  اليى ة (.خنذاك

تغي هو من اليسوتط الضيتية التي تىتى  لمى ة تالىدة فنىط   DVD CD-ROMظهي  ىع اص 

لذلك من المهم د اسة األنظمة النديمة تاألفىو  التي . ىصبحت المليو  المتجوت ة ويدة م ة ىي  

 .لتهللابيق في األنظمة المستنبلية بهللا   مدهعةلونت بسيهللاة تويدة ألنهو عد تيبح عوبلة ل

  التخصيص بالالئحة المترابطةالتخصيص بالالئحة المترابطة  --22--11--22--11

تتمثح الهللا ينة الثونية لتخزين المليو  بتخزين لح ملىف علىى شىىح التحىة مت ابهللاىة مىن 

تستخد  الىلمىة األتلىى مىن لىح لتلىة لمؤشى  إلىى الىتلىة التوليىة  .ي العىح التوليلتح الن ص لمو ف

على العىس من التخييص المتجوت  يمىن في هىذ  الهللا ينىة .ةمن الىتل تتخزن البيونو  فيمو تبنى

مىو عىدا البعثى ة )ال تضىيع ىا مسىولة مىن النى ص بسىب  البعثى ة . استخدا  لح لتلىة فىي النى ص

لمو انه يىيي تخزين عنيان الىتلة األتلى فنىط فىي اليهى س (.الدايلية في الىتلة األيي ة من الملف

مىن نوليىة ىيى   علىى الى غم مىن ىن .ليمو  ابتىداء مىن الىتلىة األتلىىليث يمىن إيجود بوعي المع

 nفلليصىيي إلىى الىتلىة . الن اءة التسلسلية بسيهللاة تسى يعة، إال ىن اليصىيي الععىياتي بهللاىي وىدال 

مىن الياضىح . لتلة التي عبلهو تالدة في لىح مى ة n-1يج  ىن يبدى نظو  التع يح من البداية تين ا 

 .عملية ع اءة سيعهللاي ىداء بهللايئو ودا ىن النيو  بذلك عند لح

ألن المؤشى   2لمو ىن لمية البيونو  المخزنة في لح لتلىة لىم تعىد مىن مضىوعيو  العىدد 

مع ىن هذا ليس بولمعىلة الخهللاي ة لىنه ىعح ليوءة الن العديد من الب امج . يستهلك منهو عدة بويتو 

بيوىيد المؤشى  فىي البويتىو  . 2ددتن ا تتىت  البيونو  على شىح لتح لجمهىو مىن مضىوعيو  العى

األتلى من الىتلة، تتهللال  عملية ع اءة لتلة لوملة الحييي علىى المعليمىو  مىن لتلتىين متتىوليتين 

 .ثم ليق البيونو  مع بعضهو ممو ينتج عبئول لبي ا بسب  عملية النسخ
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 :الذاكرة تخصيص الالئحة المترابطة باستخدام جدول في41 الشكل

يمىن التخلص من ل  سيئتي التخييص بول تحة المت ابهللاة بثيذ المؤش  من لىح لتلىة 

يبىدت الجىدتي مىن ىوىح المثىوي المبىين  العىح التىولي ليىفيبين . ع ص تتضعهو في ودتي الذال ة

 4-7-2-10-12لتىح النى ص  Aيسىتخد  الملىف . فىي لى  العىىلين مليىون العىح السىوبق لىدينوفي 

علىى الت تيى  بوسىتخدا  الجىدتي فىي  6-3-11-14لتح الن ص  Bتيستخد  الملف .  تي على الت

يمىن فعح نيس العىيء ابتىداء مىن . تتتبع السلسلة لتى نهويتهو  4ىننو البدء بولىتلة العىح التولي يم

يسىمى مثىح هىذا . ال تىين  عم لتلة صولحو( 1-مث )تنتهي ل  السلسلتين بع مة يوصة . 6الىتلة 

 .FAT (FILE ALLOCATION TABLE)جدتي بجدتي تيضع المليو  ال

بوإلضىوفة إلىى ذلىك . بوستخدا  هذا التنظيم تيبح الىتلة بثلملهىو متولىة لتخىزين البيونىو 

فعلىى الى غم مىن الحووىة لتتبىع السلسىلة إليجىود اإلزالىة . ييىبح اليصىيي الععىياتي ىسىهح بىثيى 

يوىيدة فىي الىذال ة، لىذلك يمىىن تتبعهىو دتن ال وىيع المعهللاوة ضمن الملف فإن السلسلة بثلملهىو م

تلمو في الهللا ينة السوبنة، يىيي تخزين عنيان الىتلة األتلى في اليه س ليث يمىىن . إلى الن ص

 .بياسهللاتهو إيجود وميع لتح الملف مهمو لون لجمه

 السيئة األسوسية لهذا الهللا ينة ىن الجدتي بثلمله يج  ىن يبنى في الىذال ة طىياي اليعىت

تالىد . مليىين سىجح 20يحتوج الجىدتي 1KBتلجم لتلة  20GBلي تعمح من ىوح ع ص بسعة 

بويىت علىى األعىح تإذا  3يج  ىن يىين لح سجح بهللايي . مليين لتلة في الن ص 20لىح لتلة من 

تبولتىىولي سىىيحتح الجىىدتي مىىن . بويىىت 4يجىى  ىن يىىىين بهللاىىيي . لونىىت سىى عة البحىىث ضىى ت ية

60MB  80لتىMB  إذا مىو لونىت . ال تيسية لس  ط ينة األمثلة التي يتبعهو النظو من الذال ة

لىنهىىو سىىتحتح . تتبىىع للمسىىولة ى  للىىزمن يمىىىن طبعىىو تضىىع هىىذا الجىىدتي فىىي ذالىى ة عوبلىىة للتيىىييح

 مسولة لبي ة من الذال ة الظوه ية تمسولة الن ص بوإلضوفة إلى تيليد ل لة تيييح إضوفية 

  ::ii--nnooddeeعقد عقد 

 ة لتتبىع ىا لتىح عىى ص تنتمىي ألا ملىف بىىوعت ان لىح ملىف ببنيىىة تتمثىح الهللا ينىة األييىى

تالتىىي تحتىىيا سىىمو  تعنىىوتين لتىىح ( INDEX-NODEعنىىد دليىىح )   i-nodeبيونىىو  تسىىمى 

لملىف يمىىن إيجىود وميىع الىتىح التوبعىة  I-NODEبيويد . مثوال بسيهللاول  يبين العىح التولي. الملف

 ينىىة علىىى المليىىو  المت ابهللاىىة بوسىىتخدا  وىىدتي فىىي الميىىزة الىبيىى ة التىىي تمتلىهىىو هىىذ  الهللا. للملىىف

إذا . يج  ىن تىين في الذال ة فنط عندمو يىين الملف الميافق لهىو ميتيلىول  I-NODEالذال ة إن 
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بويت ت لون العدد األعظمي للمليو  التي يمىن فتحهو في نيىس  nتحتوج إلى  I-NODEلونت لح 

ال . knميييفة التىي تحتىيا المليىو  الميتيلىة هىي ، فإن إومولي الذال ة المهللاليبة للkاليعت هي 

 .نحتوج إال الحجز هذ  الىمية من الذال ة مسبنول 

 

 05 الشكل

عودة مو تىين هذ  الميييفة ىص   بىثي  من الحجم الذا يحتووه ودتي المليىو  الىذا 

المسىىتخد  ل لتيىىوظ بول تحىىة  تالسىىب   بسىىيط يتنوسىى  لجىىم الجىىدتي. شىى لنو  فىىي النسىىم السىىوبق

لتلىة يحتىوج  nالمت ابهللاة لجميع لتح الن ص ط دا مع لجم الن ص نيسىه، فىإذا لىون فىي النى ص 

علىى العىىس . عندمو يىب  لجم الن ص يىب  معه لجم الجىدتي بعىىح يهللاىي.سجح nالجدتي إلى 

األعظمىىي  إلىىى ميىىييفة فىىي الىىذال ة لجمهىىو متنوسىى  مىىع العىىدد i-nodeمىىن ذلىىك تحتىىوج ط ينىىة 

ىت  10GBىت 1GBال يهىم إذا مىو لىون النى ص لجمىه . للمليو  التي يمىن فتحهىو فىي تعىت تالىد

100GB. 
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 06 الشكل

ىنه إذا لونت لح عندة فيهو مسولة لوفيىة لعىدد   i-nodeإلد  المعولح التي تيودفنو في

 لىىىىف البىىىى  مىىىىن هىىىىذا الحىىىىد؟ثوبىىىىت مىىىىن عنىىىىوتين النىىىى ص مىىىىوذا يحىىىىدث إذا لىىىىون لجىىىىم الم

من الحليي الممىنة لهذ  الهللا ينة عد  لجز عنيان النى ص األييى  مىن اوىح لتلىة بيونىو  بىح مىن 

لمىو يمىىن توىيد اثنتىين  .العىح التولياوح عنيان لتلة تحيا عنوتين لتح ع ص إضوفية لمو في 

 ص ىيى   ىت ىلث  من هذ  الىتح، بحيث تحيا عنوتين عى ص ىت لتىح عى ص تعىي  إلىى لتىح عى

 .فيهو عنوتين
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 02 الشكل

  تحقيق الفهارستحقيق الفهارس  --11--22--11

تعنىد فىتح ملىف يسىتخد  نظىو  التعى يح اسىم . عبح التمىن من ع اءة ملىف يجى  ىن ييىتح

ينىىد  سىىجح اليهىى س . المسىىو  المىىزتد مىىن عبىىح المسىىتخد  لتحديىىد سىىجح اليهىى س الميافىىق للملىىف

لس  النظو  عد تىين هذ  المعليمو  إمو عنىيان النى ص . صالمعليمو  ال زمة إليجود لتح الن 

( ط ينتي تخيىيص ال تحىة المت ابهللاىة )ىت  عم الىتلة األتلى ( متجوت  تخييص)للملف بثلمله 

فىىي وميىىع الحىىوال  المهمىىة األسوسىىية لنظىىو  اليهىىو س هىىي تحييىىح اسىىم الملىىف  .i-nodeىت  عىىم 

هنوك ىيضول ميضىيع هىو  متعلىق بمىو ذل نىو  تهىي .و النيي إلى المعليمو  ال زمة إليجود البيون

يحيا لح نظو  مليو  سمو  لىح ملف مثح مولك الملف تزمن اإلنعىوء . ىين سيتم تخزين السمو 

 .تيج  تخزين هذ  السمو  في مىون مو

تنىىي  العديىىد مىىن . إلىىد  اإلمىونيىىو  البسىىيهللاة هىىي تخزينهىىو مبوشىى ة فىىي سىىجح اليهىى س

يتثلف اليه س في هذا التيميم البسىيط مىن التحىة . ذا الخيو ه(a)ح التولييبين العى.األنظمة بذلك

تبنيىة ( ذت طىيي ثوبىت)تيحىيا اسىم الملىف . السىج   المتسىوتية الحجىم، سىجح تالىد لىىح ملىف

 .لتحديد مىون لتح ع ص( لتى لد ىعظمي معين)تحيا سمو  الملف تعنيان ع ص ىت ىلث  
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فىي هىذ  . عيضو عىن تخزينهىو فىي سىج   اليهى س i-nodeفي األنظمة التي تستخد  

ييضىىىح العىىىىح .فنىىىط i-nodeالحولىىىة ييىىىبح سىىىجح اعيىىى  ليىىىث يحىىىيا اسىىىم الملىىىف ت عىىىم 

ت  MS-DOSتنوبىىح الهللا ينتىىون المبينتىىون فىىي العىىىح السىىوبق نظىىومي . هىىذ  الهللا ينىىة(b)السىىوبق

UNIX  مليىو  .مليو  لهو ىسموء عيي ة ثوبتة الهللاييافت ضنو لتى ا ن ىن ال.على الت تيMS-

DOS  محىو ف 0لتىى  1محىو ف مىع امتىداد ايتيىو ا مىن  1لتى  1مث  لهو ىسموء مؤلية من .

إال . محى ف بمىو فيهىو االمتىدادا  14لون طيي ىسموء المليو  لتى  UNIXمن  7تفي اإلصدا  

ليىف يمىىن .   ىطىيي ذا  طىيي مت يى ىن وميع ىنظمة التع يح الحديثة تن يبو تدعم ىسموء المليىو

 تحنيق ذلك؟

مح فىو  255ضع لد ىعلى لهللايي اسم الملف تعىودة مىو يىىين الهللا ينة األبسط هي تإن 

تتميىز . مح فو لىح اسم ملف 255مع لجز  السوبقثم استخدا  الد التيوميم الميضحة في العىح 

ألن النليىىح مىىن المليىىو  لهىىو  ميىىة لبيىى ة مىىن مسىىولة اليهىى سهىىذ  الهللا ينىىة ببسىىوطتهو لىنهىىو تهىىد  ل

 .من اوح ليوءة التخزين ييضح استخدا  ط ينة ىي  . ىسموء طييلة إلى هذا الحد

. الد األسولي  الممىنة هي التخلي عن فى ة ىن وميع سج    اليه س متسوتية الهللاىيي

نسىيق بهذ  الهللا ينة يحيا لح سجح فه س عسمو ثوبتو يبدى عودة بهللايي السىجح تيتبىع ببيونىو  لهىو ت

بعد هذ  . ثوبت تتتضمن عودة مولك الملف تزمن اإلنعوء ت معليمو  الحموية تغي هو من السمو 

بولتنسىيق ( a)العىىح التىوليالت تيسة الثوبتة الحجم يثتي اسم الملف اليعلي مهمو لون طيله لمو فىي 

 fooو المثىىىوي ث ثىىة مليىىى لىىىدينو فىىي هىىذا(.sparcمثىىىح نظىىو  ( )big-endian)المنتهىىي بىىوأللب  

تالممثىح ( عودة اليي )ينتهي اسم لح ملف بمح ف يوص . project budgetت  personnelت

للسموا لىح سجح بولبدء اعتبو ا من لىدتد للمىة، يمىمىح اسىم الملىف  xفي العىح بم بع فيه إشو ة 

 .لييبح لجمه عددا صحيحو من الىلمو ، تهذا ميضح بولعىح بياسهللاة الم بعو  المظللة
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من مسوتئ هذ  الهللا ينة انه عند إزالة ملف تنتج فجية مت يى ة الهللاىيي فىي اليهى س، عىد 

تعىبه هىذ  المعىىلة تلىك التىي  ىينوهىو فىي لولىة مليىو  النى ص . ال تتسع للملف الىذا سىيىت  توليىول 

معىىلة ىيى   تتمثىح . المتجوت ة إال ىن ض ط اليه س ا ن ممىن ألنه ميويد بثلمله فىي الىذال ة

بون سجح فه س تالد عد يمتد لعدة صيحو  ممو عد يؤدا إلى لدتث ىيهللاوء صيحو  إثنوء عى اءة 

 .اسم الملف

هنىىوك ط ينىىة ىيىى   لمعولجىىة ىسىىموء المليىىو  مت يىى ة الهللاىىيي تتتمثىىح بجعىىح سىىج   

 س لمىو يسهو ثوبتة الهللايي تتخزين ىسموء المليو  مع بعضهو ضمن ليمة في نهوية اليهاليه س ن

تتميىز هىذ  الهللا ينىة بثنهىو عنىىد لىذف ملىف فىإن الملىف التىولي الىذا يىىديح (. b)فىي العىىح السىوبق

طبعىىو يجىى  إدا ة الىيمىىة، تىيهللاىىوء اليىىيحو  موزالىىت محتملىىة . سيتسىىع داتمىىو فىىي المىىىون اليىىو  

ن ييود مىس  بسيط هنو تهىي ىن ىسىموء المليىو  ال لووىة ال.الحدتث ىثنوء معولجة ىسموء المليو 

تبدى عند لدتد الىلمو  لذلك ال تيود ىا محو ف تعبئة في العىح بينمو لونىت ميوىيدة فىي العىىح 

 (.a)السوبق

في وميع تيوميم اليهو س التي  ىينوهىو لتىى ا ن يىتم التحىدث بعىىح يهللاىي مىن بدايىة 

مىن اوىح اليهىو س الهللاييلىة وىدا ييىبح البحىث الخهللاىي . اليه س تلتى نهويته إليجىود اسىم الملىف

إلديىوي . nلىيىن لجىم الجىدتي .يمىن تس يع البحث بوستخدا  ودتي مجزئ في لح فهى س. يئوبهللا

ىت ىا ط ينىىة  nتذلىىك مىىث  بولتنسىىيم علىىى  0ت n-1اسىىم ملىىف، يحىىيي اسىىم الملىىف إلىىى عيمىىة بىىين 

إذا لىم . بى  الهللا ينتين يتم فحص سىجح الجىدتي الميافىق لنيمىة التجزتىة المحسىيبة.ىي   معوبهة

تيضع سج   المليو  بعىد . تخدمو ييضع فيه مؤش  إلى سجح الملف في اليه سيىن السجح مس

إذا لىون السىجح مسىتخدمو، يىتم إنعىوء التحىة مت ابهللاىة، تييضىع  ىسىهو فىي سىجح . ودتي التجزتة

الجدتي المحدد تتضم وميع السج   التي لهو نيس عيمىة التجزتىة مىن اسىم الملىف اليتيىو  سىجح 

م فحص وميع السج   فىي السلسىلة  المخىزن  ىسىهو فىي هىذا السىجح يت..ودتي التجزتة المنوس 
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إذا لم يىن اسم الملف ميويدا في السلسىلة فونىه غيى  ميوىيد .ل ؤية إذا مو لون اسم الملف ميويدا

. يتميز استخدا  ودتي التجزتة بس عة البحث، لىنه يعوني من معىىلة صىعيبة االدا ة.في اليه س

األنظمة التىي يتيعىع فيهىو ىن تحتىيا اليهىو س عىودة علىى مئىو  ىت  تيعتب  م شحو لنينيو فنط في

 .خالف المليو 

هنوك ط ينة مختلية لليو لتس يع البحث في اليهو س الىبي ة، تتتمثح بتخزين نتىوتج فىي 

طبعو . ذال ة مخبئية، فإذا لون لذلك يمىن إيجود الملف بس عة تتجن  البحث الهللاييح في اليه س

 .ة فعولة إال إذا لون عدد ص ي  نسبيو من المليو  تؤلف معظم عمليو  البحثال تىين هذ  التنني

  الملفات المشتركةالملفات المشتركة  --00--22--11

عندمو يعمح عدة مستخدمين مع بعضهم على مع تع تالد، فىإنهم يحتىووين غولبىو إلىى 

ك من األنس  غولبو ىن يظه  نيس الملف فىي عىدة فهىو س توبعىو لعىدة نتيجة لذل. التعو ك بولمليو 

يبين العىح التولي نيس المليىو  فىي العىىح السىويق بتسىع مى ا  مى ة ىيى  ، .يس اليعتمولىين بن

 Bيسىمى االتيىوي بىين فهى س . Bفي الد فهو س المستخد   C تخد لىن بيويد ىلد مليو  المس

يعتبىىى  نظىىىو  المليىىىو  ا ن غ افىىىو ميوهىىىو غيىىى  للنىىىي (. link)تالملىىىف المعىىىت ك بوليصىىىلة 

DAG(Directed Acyclic Graph )تليس شج ة. 
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إذا لونىىت اليهىىو س فىىي .ىتالل . معىىو لة المليىىو  ويىىدة لىنهىىو تيلىىد بعىىض المعىىولح ىيضىىول 

عنىد  بىط  Bالياعع تحيا عنوتين ع ص يج  تضع نسىخة عىن عنىوتين النى ص ضىمن فهى س 

جديىىدة ستسىىجح فنىىط فىىي سىىجح بوإلضىىوفة إلىىى الملىىف اللنىىو، فىىون الىتىىح ال C ىت Bإذا عىىو  . الملىىف

تلن تىين هذ  الت يي ا  م تية للمسىتخد  ا يى  تهىذا يتنىوعض مىع . المستخد  الذا عو  بوإلضوفة

 .ال  ض من المعو لة

يعتمىد الحىح األتي علىى عىد  سى د لتىح النى ص فىي : يمىن لح هذ  المعىلة بهللاى ينتين

عىي  اليهىو س  عنىد ذلىك إلىى بنىى ت. اليهو س، بح ضمن بنية بيونو  ص ي ة منت نة بولملف نيسىه
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ليث تسمى بنية البيونىو  اليى ي ة ) UNIXهذ  الهللا ينة مستخدمة في .البيونو  الي ي ة فحس 

 (.i-nodeهذ  

من ي ي إنعوء ملف وديد مىن النىيع  C بوال تبوط بثلد مليو  Bفي الحح الثوني، يني  

link  تإديوي هذا الملف في فه سB .المسو  للملف الم تبط معه فنىط يحيا الملف الجديد اسم .

 linkمن الملف الم تبط، يى   نظىو  التعى يح ىن الملىف الىذا ينى ا منىه مىن النىيع  Bعندمو ين ا 

تسىىمى هىىذ  الهللا ينىىة بىىول بط ال مىىزا ..تعنىىدهو ينىىي  بولبحىىث عىىن اسىىم الملىىف تينىى ا ذلىىك الملىىف

(symbolic linking). 

بىىولملف  Bينىىة األتلىىى عنىىدمو يتيىىح فىىي الهللا . لىىىح مىىن هىىذ  الهللاىى   مسىىوتتهو الخوصىىة

إن إنعىىوء ا تبىىوط ال ي يىى  الملىيىىة لمىىو فىىي . Cهىىي  i-nodeالمولىىك المسىىجح فىىي المعىىت ك، يىىىين 

، بىذلك يسىتهللايع النظىو  مع فىة عىدد سىج   i-nodeالعىح التولي، لىنه يزيىد عىداد اال تبىوط فىي 

إذا . لىف سىيياوه النظىو  معىىلةاللنىو لىذف الم C إذا لىوتي.ي  إلىى الملىف لوليىول اليه س التي تع

-iسيحيىىح فىىي فه سىىه علىىى سىىجح يعىىي  إلىىى عنىىدة  B، فىىون i-nodeلىىذف الملىىف تىزاي عنىىدة

node  إذا تمت إعودة إسنود هذ  العندة اللنو إلىى ملىف خيى  فىإن ا تبىوط . غي  صولحةB   سيعىي

-iالميويد في عندة يستهللايع النظو  مع فة ىن الملف موزاي مستخدمو من العداد . إلى الملف الخهللاث

node ال . لىنه ال يستهللايع إيجود وميىع سىج   اليهى س التىي تعىي  إلىى الملىف مىن اوىح مسىحهو

 .ألن عددهو غي  محدتد  i-nodeيمىن تخزين مؤش ا  إلى اليهو س في عندة

تتى ك عنىدة  Cاليه س في فه س المستخد  العيء اليليد الممىن فعله هي إزالة سجح 

i-  node لمىو فىي العىىىح التىولي 1ع وعىح العىىداد يسىوتا ميوىيدة مى(c .) لىدينو ا ن لولىة فيهىىو

إذا لون النظو  . Cعي  إلى الملف الذا يملىه هي اليليد الذا لديه سجح في فه سه ي Bالمستخد  

إزالتىه  bسيستم  فىي تحمىح ىعبىوء هىذا الملىف لتىى ينى   C يحيا نظو  محوسبة ىت ليص فإن

 .تيتم لذف الملف 3 تعندهو ييبح العداد يسوتا
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ال مزية ألن المولك الحنيني فنىط لديىه مؤشى  إلىى    تبوطوال تظه  هذ  المعىلة مع اال

تليس مؤشى ا  . ىمو المستخدمين الم تبهللاين بولملف فلديهم ىسموء المسو ا  فنط. i-nodeعندة 

تستيعىح ىا محوتلىة اللنىة السىتخدا  الملىف . تىدمي  عندمو يزيح المولك الملىف يىتم  .i-nodeإلى

ىمو إزالىة . عب  اال تبوطو  ال مزية ألن النظو  عند ذلك لن يستهللايع إيجود الملف في مىونه المحدد

 .اال تبوط ال مزا فإنهو ال تؤث  على الملف إط عو
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ف الذا يج  ع اءة المل..المعىلة في اال تبوطو  ال مزية الع ء اإلضوفي الذا تحتووه

عىد  .i-nodeيحيا المسو  ثم يج  تيسي  المسو  تتتبعه عني ا بعد خي  لتى تصيي إلىى عنىدة

بوإلضىوفة إلىى ذلىك .تتهللال  لح هذ  العمليو  عىددا ال بىوس بىه مىن عمليىو  اليصىيي إلىى النى ص

إضوفية من اوح لح ملف ا تبوط  مزا تلذلك لتلة عى ص إضىوفية لتخىزين  i-nodeتيود عندة 

تتميىىز . نيسىىهو i-nodeع ىنىىه إذا لىىون اسىىم المسىىو  عيىىي ا يمىىىن تخزينىىه فىىي العنىىدة المسىىو  مىى

اال تبوطو  ال مزية بإمىونية استخدامهو ل  تبوط بمليو  ميوىيدة فىي ىا وهىوز فىي العىولم تذلىك 

 .ببسوطة بتزتيد عنيان العبىة للجهوز الذا يحيا الملف بوإلضوفة إلى مسو   في هذا الجهوز

عنىىد السىىموا . عىىىلة ىيىى   ل  تبوطىىو ، ىلونىىت  مزيىىة ى  غيىى   مزيىىةهنىىوك ىيضىىول م

الب امج التي تبدى فىي فهى س معىين ت . بيويد اال تبوطو  يمىن ىن تملك المليو  مسو ين ىت ىلث 

. تن ى وميع المليو  في هذا اليه س تاليهو س المتي عة عنه ستجد المليو  الم تبهللاىة عىدة مى ا 

وميع المليو  الميويدة في فه س مع فهو سه الي عية على ش يط، عىد مث  الب نومج الذا يخزن 

بوإلضوفة إلى ذلىك إذا عى ى العى يط فىي وهىوز خيى  فىون الملىف .يني  بنسخ ملف م تبط عدة م ا 

 .سينسخ م تين على الن ص عيضو عن إنعوء ا تبوطو  إال إذا لون ب نومج النسخ ذليو

    FFAATT  &&EEXXTT  أنظمة الملفاتأنظمة الملفات  --22--11

ليىث يىتم اسىتخدا  . Ext2تنظىو  المليىو   FAT12مىن نظىومي المليىو   تم اعتمود لح

عنىىد التعومىىح مىىع النىى ص المىى ن تهىىذا ضىى ت ا وىىدال مىىن ىوىىح عمليىىو   FAT12نظىو  المليىىو  

للتعومح مع  FAT12الن اءة من الن ص الم ن ليث ىن وميع ىنظمة المليو  تعتمد نظو  المليو  

 .الن ص الم ن

غيى  م تىم علىى  FAT12النى ص اليىل  فىإن نظىو  المليىو  ىمو من ىوح التعومح مع 

المعتمىد مىن عبىح ىنظمىة التعى يح  Ext2اإلط   لمو سن   اللنول، لذلك تم اعتمىود نظىو  المليىو  

Linux, Unix .تذلك لمو له من ميزا  لثي ة سن اهو عند ش له. 

  FFAATT1122نظام الملفات نظام الملفات   --44--11

  FFAATT1122أقسام نظام الملفات أقسام نظام الملفات   --66--44--11

 :من ى بع ىعسو   تيسية ت هي FAT12يتثلف نظو  المليو  

  Boot sectorعهللاوع اإلع ع 

 FAT  FAT Tablesوداتي 

  Root Directoryاليه س الجذ   

 Data Areaمنهللانة المعهللايو   

 



 157 ىنظمة المليو 
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علىىى النىى ص، ت ( Sector 0)ت هىىي النهللاىىوع األتي  :Boot sectorعهللاىىوع اإلعىى ع 

يحتىىيا معليمىىو  محىىددة عىىن لومىىح منظيمىىة النىى ص اليىىل  ت نظىىو  المليىىو ، بمىىو فىىي ذلىىك لىىم 

 ، ت لم هي سعة النهللاىوع، ت لىم عهللاىوع ميوىيد فىي العننىيدFATلن ص من نسخ وداتي يحتيا ا

Cluster   اليالد ت غي. 

ت هي مؤش ا  لىح عننيد على النى ص، ت تحىدد لىح : FAT  FAT Tablesوداتي 

من  عم العننيد التىولي فىي سلسىلة العنوعيىد الحوليىة، ت نهويىة سلسىلة العنوعيىد، ت إذا مىو لىون العننىيد 

هىىي الهللا ينىىة اليليىىدة إليجىىود مياعىىع المليىىو  ت اليهىىو س  FATت وىىداتي . غىىو ل ىت فيىىه ىيهللاىىوءفو 

فإنىىه سىىيتم فنىىدان المعليمىىو  مىىن  FATعلىىى النىى ص، ت لىىذلك إذا تىىم تخ يىى  معليمىىو  وىىدتي 

علىىى النىى ص مىىن ىوىىح ضىىمون ىمىىن المعليمىىو  ت  FATت هنىىوك نسىىختون مىىن وىىداتي . النىى ص

 .إمىونية االستعودة

ت هىي لىيس . ت هي اليه س ال تيسي على النى ص :Root Directoryالجذ   اليه س 

، ت لليهى س الجىذ  لجىم محىدتد، Data Areaلبىوعي اليهىو س المتياوىدة فىي منهللانىة المعهللايىو  

مىديح ممىىن،  224= مديح فه س في لىح عهللاىوع  X  11عهللاوع 14ليه س الجذ  لجم محدتدات

عىدد المليىو  ىت اليهىو س التىي يمىىن إنعىوؤهو علىى  ت بىذلك فىإن( ت سيتم ش ا التيوصيح اللنو ل )

 .فه س لجذ  محدتد

تفنىو ل  00ىتي عهللاوع من منهللانة المعهللايو  هىي النهللاىوع  :Data Areaمنهللانة المعهللايو   

ت تحتيا منهللانة المعهللايو  علىى (. 2العننيد األتي هي داتمو ل العننيد )من نظو  المليو   2للعننيد 

 .معهللايو  المليو  ت اليهو س
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 00 الشكل

  FFAATT1122بنية نظام الملفات بنية نظام الملفات   --22--44--11

عبىو ة عىن  FATمىديح . FATمنظمة لميييفة يهللاية مىن مىدايح  FAT12وداتي 

ت بمىو . يونة ت التي تيافق عيمتهو عننيد متيضع فىي منهللانىة المعهللايىو  علىى النى ص 12عيمة من 

 فىي FAT، فىإن ىتي مىديلي 2ىن ىتي عننيد فىي منهللانىة المعهللايىو  علىى النى ص تيافىق العننىيد 

علىى ىنىه ميىييفة لبيى ة  FATت يمىىن تيىي  وىدتي . محجيزين ت ال يستخدمون FATودتي 

ت هي ىيضو ل عبو ة عن التحة مت ابهللاة ألنىه . تحتيا مؤش ا  على منهللانة المعهللايو  في الن ص

بوإلمىون االستحيوي على المليو  ت التي لجمهىو ىلبى  مىن عننىيد تالىد عبى  مؤشى  فىي وىدتي 

FAT العننيد التولي من الملف ىت اليه س ت التي يعي  إلى. 

 

 01 الشكل
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 :يونة ىلد  النيم التولية 12ت المىين من  FATيمىن ىن يثيذ مديح ت 

 عننيد غي  مستخد :333

FF0-FF6:  ( 3،1مثح المديلين )عننيد محجيز 

FF7:  عننيد معهللاي 

FF8-FFF:  نهوية ملف ىت فه س ت ي مز لهEOC (End Of Cluster chain) 

 .للملف ىت اليه س ت هي عبو ة عن مؤش ا  إلى العننيد التولي :ى عو  ىي  

تعي  إلى العننيد التولي من الملىف  FATس سح العنوعيد عبو ة عن س سح من مدايح 

ممىىث  ل فىىي اليىىي ة السىىوبنة . تمومىىو ل مثىىح اللىىياتح المت ابهللاىىة EOCىت اليهىى س، ت تنتهىىي بنيمىىة 

د فىي اليهى س يمىىن اشىتنوعهو بولبىدء مىن العننىيد األتي ت المحىد File1.txtسلسلة العنوعيد للملىف 

ت بم لنىىة المؤشىى ا  فىىي وىىدتي ( اليىىندت  السىىيلي فىىي اليىىي ة السىىوبنة)الىىذا يحتىىيا الملىىف 

FAT  لتى اليصيي إلى النيمةEOC . سلسىلة عنوعيىد اليهى س . 2,4,1,7السلسىلة سىتعهللاي النىيم

MyDir  3,5هي . 

يجىى  التثلىىد مىىن تعىىديح ىت تحىىديث نسىىختي وىىدتي  FATعنىىد تعىىديح ىت تحىىديث وىىدتي 

FAT .فمىث  ل ب نىومج . ت تستخد  النسخة الثونية للتثلد من عىد  توىيد ىيهللاىوءfsck.msdos  فىي

Windows  يتثلىد مىىن صى لية المعهللايىىو  علىىى النى ص عبىى  منو نىىة وىدتليFAT  للتثلىىد مىىن

 . FATفىىىىىىىىىىىي لىىىىىىىىىىىح وىىىىىىىىىىىدتي  FATمىىىىىىىىىىىديح  0372تييوىىىىىىىىىىىد . ىنهمىىىىىىىىىىىو متهللاىىىىىىىىىىىوبنين

 FAT  =0372بويت لىىح مىديح  1.5/ بويت  4131= عهللاوعو   X 1بويت في لح عهللاوع  512)

 ( FATمديح 

  FFAATT1122تسمية الملفات و االمتدادات في تسمية الملفات و االمتدادات في   --22--44--11

ت هنىوك . ل متىداد 0محىو ف ل سىم ت  8محدتدة بـ  FAT12األسموء في نظو  المليو  

 :بعض الميوهيم البد من م اعوتهو

 اليهو س ت امتداداتهو غي  منتهية ضمن مديح اليه س /ىسموء المليو 

بويتىو ،  1بويتو  لتى تلي لون طيي االسم ىعي  من  1اليهو س يحتح داتمو ل / ىسموء المليو

 ت نيس العيء بولنسبة ل متداد ذت الث ث محو ف

اليهو س ت امتىداداتهو داتمىو ل محىو ف لبيى ة ت يىتم داتمىو ل تحييىح األسىموء إلىى /ىسموء المليو 

 DOSمحو ف لبي ة  في نظو  

 على امتدادا  ىيضو ل ىسموء اليهو س يمىن ىن تحتيا

 (االمتداد مهم)مختليون في االسم  FILE!.TXTت الملف  FILE1الملف 

 .ال يمىن ىن يىين للمليو  ت اليهو س نيس االسم لتى تلي لونت سموتهمو مختلية

بويىت محجىيز السىم الملىف  11ت فيمو يلي بعض األمثلىة تيضىح ليىف يىتم التحييىح إذا 

 (. ا  ضمن اليوصلتين العلييتن يعتب  مح ف ف ا ل الي)تامتداد  في مديح اليه س
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  بنية الفهارس و حقولهابنية الفهارس و حقولها  --44--44--11

يتضمن مديح اليه س لح المعليمىو  الضى ت ية ليعىي  إلىى محتييوتىه مىن المليىو  ت 

تتتضىمن . و  إضىوفية لىيي سىمو  اليهى س ىت الملىفاليهو س على الن ص، بمو في ذلك معليمى

لىىح هىىذ  . تعىىديح الملىىف، تىىو يخ اإلنعىىوء، لجىىم الملىىف بولبويتىىو /تعىىت إنعىىوء :هىىذ  المعليمىىو 

 11اليهىو س التىي تحتىيا ىلثى  مىن . بويت 02المعليمو  تىين مجميعة ضمن بنية ص ي ة من 

بويىت فىي لىح  512=لىىح عهللاىوع عىدد المىدايح األعظمىي )مديح تحتوج إلى ىلث  من عهللاىوع تالىد

يمىن ىن يىين يثيذ اليه س في منهللانة . (مديح فه س 11= بويت لىح مديح فه س  02/ عهللاوع 

المعهللايو  ىا لجم، ت لىن بمو ىن لجم اليه س الجذ  ثوبت فسيىين هنوك عدد محدد مىن مىدايح 

 .اليهو س

ين فى عيين مىدايح ليه سى( اليهىو س ضىمن اليهى س الجىذ )تتضمن اليهو س الي عية 

، هىذ  المىدايح عبىو ة [..] تىين متتىوليتينت ننهللا [.]مدايح اليهو س هذ  هىي ننهللاىة . ضمنهو تلنوتيو ل 

. يعىي  إلىى اليهى س األ  [..]يعي  إلى اليه س الحىولي، المىديح الثىوني  [.]عن مؤش ا ،األتي 

حتىيا فنىط هىذين تيعتبى  اليهى س الىذا ي ..CDتهي اليه س الذا يتم تحديد  عند لتوبة التعليمة 

 .المديلين فو غو ل

 :يتثلف مديح اليه س من الحنيي التولية

unsigned char  Name[8]; /* File name in capital letters. Padded with 

spaces, not NULL terminated. */ 

unsigned char  Extension[3]; /* Extension in capital letters. Also 

padded with spaces. There is no '.' separator. The '.' is added for 

readability when filenames with extensions are displayed */ 

unsigned char  Attributes;/* Holds the attributes code */ 

unsigned char  Reserved[10];/* Reserved for Windows NT. Set to zero 

when creating files/directories. */ 

unsigned short Time; /* Time of last write (file/dir creation is a write) 

*/ 

unsigned short Date; /* Date of last write */ 

unsigned short startCluster; /* Pointer to the first cluster of the file. */ 

unsigned long  fileSize; /* File size in bytes. Make sure this is updated 

when the file is modified */ 

 :ت تحتيا سمو  الملف ىت اليه س على النيم التولية

filename provided [01234567012]  

"foo.bar"      -> "FOO     BAR"  
"FOO.BAR"      -> "FOO     BAR"  
"Foo.Bar"      -> "FOO     BAR"  

"foo"          -> "FOO        "  
"foo."         -> "FOO        "  
"PICKLE.A"     -> "PICKLE  A  "  

"prettybg.big" -> "PRETTYBGBIG"  
".big"         -> illegal! file/directory names cannot begin with a "." 
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القيمة الست 

 عشرية

البت  السمة

 المقابل

 الشرح

1 Read Only 0 (LSB)  (للن اءة فنط)ال يسمح بولىتوبة 

2 Hidden 1 ال يتم ع ض الملف 

4 System 2  بنظو  التع يحالملف يوص 

8 Volume 

ID 

 اسم الملف عبو ة عن اسم لسياعة 3

10 Directory 4  عند تحديد  يعي  إلى ىنه فه س ت إال فهي

 ملف

20 Archive 5 تم تعديح الملف 

ال يمىىن ىن تتحىددان فىي نيىس اليعىت، فولسىمة  archiveت السىمة   directoryالسىمة 

directory   من ىوح اليهىو س الي عيىة التىي . يق بين الملف ت اليه سهي الهللا ينة اليليدة للتي

 3، ت لىىن لمىو ذل نىو سىوبنو ل فىإن النيمىة 3تعي  إلى اليه س الجذ  فىإن عيمىة عننىيد البىدء تىىين 

مىن  3لذلك يج  االنتبو  إلى ىن النيمة صىي  ال تعنىي المىديح  عىم  .FATمحجيزة ضمن ودتي 

 .ذ ت لىنهو تعي  إلى اليه س الج FATودتي 

  FFAATT1122حذف الملفات و الفهارس في حذف الملفات و الفهارس في   --00--44--11

ت لىىن فىي الياعىع فىإن . ال يتم محي لومح اليه س ىت الملف مبوش ة عنىد النيىو  بولحىذف

ت لىىن يىتم تيىيي  سلسىلة . عملية الحىذف ال يعىدي ىا شىيء فىي العنوعيىد التىي تحتىيا المعليمىو 

في ىتي بويت من مديح  e5، تيتم تضع عيمة يوصة هي FATاليه س من ودتي /العنوعيد للملف

تبذلك من الممىن ىن يتم إعودة الىتوبة فىي  مىديح . اليه س، لحشو ة إلى ىن هذا المديح تم لذفه

 .اليه س ت عندهو يتم لذف اليه س بعىح فعلي من الن ص

  FFAATT1122تنفيذ نظام الملفات تنفيذ نظام الملفات   --11--44--11

ط فيمو يلي مجميعة التيابع المستخدمة ضمن نظىو  التعى يح، بوإلضىوفة إلىى شى ا مبسى

بإمىونىك ) FAT12ت هذا التيابع هي التىي تىؤمن التعومىح نظىو  التعى يح مىع نظىو  المليىو  . عنهو

 (.fat.hتت تيسته  fat12.c ؤية هذ  التيابع ضمن الملف 

  بنى المعطياتبنى المعطيات  --66--11--44--11

 .ىهم بنى المعهللايو  المستخدمة



 112 ىنظمة المليو 

 

 

 تيحتيا هذا السجح معليمو  عهللاوع اإلع ع

 

 FAT_PHYS_SIZE = 9ت  FAT_SECTOR_SIZE = 512ليث  FAT12يحتيا معليمو  ودتي 

 

يتم تحييله بحيث تيضع عيمة لح  FATليث عند ع اءة ودتي  FATضمن ودتي  FAT12تهي عدد مدايح 

يونة لتسهيح التعومح تيتم إعودة  11يونة للمديح إلى  12مديح في لنح من الميييفة ليث يتم التحييح من 

 .umountيونة عند إل وء تحميح الن ص الم ن  12بعد تحييلهو إلى  FATلتوبة النيمة تفي ودتي 

 

 FAT12المليو   سمو  الملف لمو هي مع فة في نظو 

typedef struct fat12_super_block 
{ 
 byte Jump[ 3 ]; 

 unsigned char Name[ 8 ]; 

 word BytesPerSector; 

 byte SectorsPerCluster; 

 word ReservedSectors; 

 byte Fats; 

 word RootDirectoryEntries; 

 word LogicalSectors; 

 byte MediumDescriptorByte; 
 word SectorsPerFat; 

 word SectorsPerTrack; 

 word Heads; 

 word HiddenSectors; 

 byte code[ 482 ]; 

} 

typedef struct FAT12 

{ 
 byte data[ FAT_SECTOR_SIZE * FAT_PHYS_SIZE ]; 

} 

typedef struct logical_FAT12 

{ 

 word data[ 3072 ]; 

} 

typedef struct fat12_file_attr 
{ 

 unsigned long read_only: 1; 

 unsigned long hidden : 1; 

 unsigned long system : 1; 

 unsigned long label : 1; 

 unsigned long directory: 1; 

 unsigned long archive : 1; 

 unsigned long __res : 2; 

} 
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  .عبو ة عن سجح يحتيا ميييفة تتضمن مدايح المليو  ضمن عهللاوع مو

  التوابعالتوابع  --22--11--44--11

م اسىتخدامهو فىي ىوىح تنييىذ التعومىح فيمو يلي ش ا عن عمح بعض التيابع الهومة التي ت

 :ضمن نظو  التع يح FAT12مع نظو  المليو  

int fat12_check( void ) 

 .الميويد على الن ص الم ن FAT12يتثلد من ص لية ودتي 

void fat12_invalidate_mount() 

ت تح ي   تذلك بمسح المعليمو  التي تم تحميلهو عن عهللاوع  اإلع ع FATإل وء تحميح وداتي 

fat12_super_block. 

bool next_sector(word *next, word actual) 

هي النهللاوع  actualاليه س، ليث /للحييي على النهللاوع التولي الذا يحتيا تتمة بيونو  الملف

 سيىين فيه النتيجة تيعي  للنهللاوع التولي nextالحولي ت 

int how_many_cluster( word start ) 

عهللاوع بداية الملف يني  بحسو  مجميع النهللاوعو  التي يمتلىهو الملف، تبولتولي  عم  بإعهللاوته

 بويت 512 *يىين لجم الملف هي نوتج هذا التوبع 

int fat12_read_clusters( char *buf, size_t size, uint16_t cstart, uint16_t 

cnum ) 

 .ع اءتهوع اءة بعض العنوعيد من الملف تيعيد عدد العنوعيد التي تم 

int fat12_write_clusters( char *buf, size_t size, uint16_t cstart, uint16_t 

cnum ) 

 .لتوبة بعض العنوعيد من الملف تيعيد عدد العنوعيد التي تم لتوبتهو

int fat12_get_file_entry( FileEntry_t *f, int dir, char *filename ) 

ة عهللاوعه، الذا يحتيا الملف الم اد الحييي على مديله بتم ي  مديح اليه س ت عم بداي

 .اليه س ت اسم ذلك الملف فيعيد هذا التوبع  عم عهللاوع بداية هذا الملف

int fat12_set_path( int dir, const char *buf ) 

 .تيعيد  عم عننيد بداية اليه س ىت  سولة يهللاث. هي اليه س الحولي bufيجعح مسو  الملف 

typedef struct FileEntry 

{ 

 unsigned char Name[8]; 

 unsigned char Extension[3]; 

 fat12_file_attr_t Attribute; 

 byte Reserved[10]; 

 word Time; 

 word Date; 

 word StartCluster; 

 dword FileLength; 

} 
 يونة 00ليث لح مديح ملف يتىين من . س الحوتا للملفاليه س لمو تتياود في اليه /معليمو  مديح الملف

typedef struct SectorDir 
{ 

 FileEntry_t Entry[ FAT_SECTOR_SIZE / sizeof(FileEntry_t) ]; 

} 
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int __fat12_locate_file( FileEntry_t *fe, int dir, char *path ) 

 pathتحديد ميعع الملف تذلك بإعودة  عم عننيد البداية اعتمودال على المسو  

int __fat12_ls( int dir, char *path ) 

 .طبوعة سمو  تىسموء المليو  الميويدة ضمن مسو  معين، ت يعيد عدد المدايح التي تم طبوعتهو

int fat12_write() 

تذلك بعد تحييح . للن ص الم ن FATضمن ودتي  logical_FAT12لتوبة ميييفة السجح 

 .FAT12يونة ليتيافق مع بنية ودتي  12يونة إلى  11لح لنح فيه من 

int __fat12_rm( int dir, char *path ) 

 .لذف ملف من الن ص الم ن

int __fat12_sync( void ) 

 .في لوي تم ت يي   FATلتوبة ودتي 

int fat12_mount( void ) 

 تتهيئة المتحيال  المتعلنة به FATإو اء عملية تحميح ودتي 

int fat12_umount( void ) 

 FATإل وء تحميح ودتي 
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  EExxtt22نظام الملفات نظام الملفات   --00--11

  TThhee  SSeeccoonndd))نظام الملفات الممتد الثاني نظام الملفات الممتد الثاني       

EExxtteennddeedd  FFiillee  SSyysstteemm))  

 

 60 الشكل

نظو  مليو  فعوي ت عىيا ليعمىح   Rémy Cardمن عبح  Ext2تم تهللايي  نظو  المليو  

ت ىسىوس لىح نظىم  Linuxمليىو  نىووح لتىى ا ن فىي عىولم  تهي ىلثى  نظىو . Linuxعلى نظو  

 . المختلية Linuxمليو  تيزيعو  

مبني لمعظم ىنظمة المليىو  األيى   علىى ىسىوس ليىظ المعهللايىو   Ext2نظو  المليو  

لتىح المعهللايىو  وميىع لتىح المعهللايىو  . في مليىو  يىتم ليظهىو علىى النى ص لىتىح مىن المعهللايىو 

 يى   Ext2ىن تختلىف ىطىياي لتىح المعهللايىو  مىن نظىو  مليىو  تمتلك نيس الهللاىيي بحيىث يمىىن 

ت يىتم تىدتي  لجىم الملىف إلىى النيمىة . ليث يتم تحديد  عند إنعوء نظو  المليو  مىع نظىو  التعى يح

 1325بويىت، فسىيحتح الملىف ذت الحجىم  1324فإذا لون لجم الىتلىة . اليحيحة األعلى من الىتح

الحظ هذا يعنىي ىنىه بولمتيسىط سىيتم هىد  نيىف لتلىة لىىح لسيء . بويت 1324بويت لتلتين بحجم 

 .ملف

ال تحتىىىيا وميىىىع الىتىىىح فىىىي نظىىىو  المليىىىو  علىىىى معهللايىىىو ، فبعضىىىهو يسىىىتخد  لحيىىىظ 

طبيليويىة نظىو  المليىو  بيصىف لىح  Ext2تيعى ف . المعليمو  التي تيف بنيىة نظىو  المليىو 

عنىدة الملىف ىا مىن الىتىح  تيىف. inodeملف من مليو  النظو  بنية معهللايو  تدعى عندة ملىف 

تعىى لهو معهللايىىو  الملىىف بوإلضىىوفة إلىىى لنىىي  اليصىىيي إلىىى الملىىف تتعىىت تعىىديح الملىىف ت نىىيع 

عىن ط يىق عنىدة ملىف تالىدة ت لىىح عنىدة  Ext2يتم تصف لح ملىف فىي نظىو  المليىو  . الملف

 .inode tablesيىتم ليىىظ عنىد مليىىو  النظىو  ضىىمن وىداتي العنىىد . ملىف  عىم تليىىد معى ف لهىىو

هي ببسوطة عبو ة عن مليو  يوصة يتم تصيهو بعند مليو  ت تحتيا على مؤش   Ext2فهو س 

 .إلى عند المليو  ضمنهو

ينسىم . تهىي يحتىح سلسىلة مىن الىتىح Ext2تظهى  يى ج نظىو  المليىو   السوبنةاليي ة 

لىىح . Block Groupsالجىزء المنهللانىىي الىذا يحتلهىىو إلىى مجميعىىو  لتلىة  Ext2نظىو  المليىىو  

يعىىة تىىى   المعهللايىىو  الهومىىة مىىن ىوىىح ضىىمون تىومليىىة نظىىو  المليىىو  ت لحيىىظ المليىىو  ت مجم

التى ا  ض ت ا ألنه من الممىن ىن تحىدث . اليهو س الحنينية لىتح من المعليمو  ت المعهللايو 

 .معولح ت بولتولي ليتمىن نظو  المليو  من إو اء عملية استعودة
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لىح ملىف تفهى س فىي . Ext2عندة الملف هي تلدة البنوء األسوسية  في نظىو  المليىو  

يىتم ليىظ عنىد المليىو  لىىح مجميعىة لتلىة فىي . نظو  المليو  يتم تصيه بعند ملف تالدة تتليىدة

ت . دةت التىىي تسىىمح للنظىىو  بمتوبعىىة عنىىد المليىىو  الميوىىي Bitmapوىىدتي العنىىد مىىع الخ يهللاىىة 

تمىىن ىهىىم معهللايىىو  عنىىدة . Ext2اليىىي ة السىىوبنة تيضىىح هيئىىة عنىىدة المليىىو  فىىي نظىىو  المليىىو  

 :المليو 

mode:  ت فيه يتم ليظ معليمتين، مىوذا تيىف هىذ  العنىدة تمىو هىي السىموليو  التىي يملىهىو

يمىن ىن تيف العندة إمو مليول ىت فه سول ىت  ابط  Ext2ت في نظو  المليو  . المستخدمين

 .FIFOىت وهوز ديح ىت  symbolic link مزا 

Owner Information:  األ عىىىو  المع فىىىة للمسىىىتخدمين تالمجميعىىىو  لهىىىذا الملىىىف ىت

هذا يتيح لنظو  المليو  بولسموا فنط للمستخدمين اليحيحين اليصيي للملف ىت . اليه س

 .اليه س

Size:  لجم الملف بولبويتو. 

Timestamps: نعوء العندة تتعت خي  تعديح تم إو اء  على العندةاليعت الذا تم فيه إ. 

Datablocks: ىتي . مؤش  إلى الىتح التي تحتيا المعهللايو  للملىف الىذا تمثلىه هىذ  العنىدة

مؤش  تعىي  إلىى الىتىح الييزيوتيىة التىي تحتىيا علىى المعهللايىو  الممثلىة بهىذ  العنىدة،  12

فعلى سبيح . لتح غي  مبوش ةمؤش ا  تحتيا مستييو  ىلث  من المعهللايو  في  0تخي  

تهىذا . المثوي المؤشى ين غيى  المبوشى ين يعىي ان إلىى لتلىة مؤشى ا  إلىى لتىح معهللايىو 

لتلىة معهللايىو  يمىىن اليصىيي إليىه بعىىح ىسى ع  12يعني ىن الملف الذا لجمه ىعح من 

 .من المليو  الىبي ة الحجم

http://www.science.unitn.it/~fiorella/guidelinux/tlk/node96.html#SECTION001111000000000000000
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تصيو ل للحجىم ت العىىح األسوسىي لنظىو  المليىو   Superblock تحتيا الىتلة الىب   

. ميويدة ضمنهو لمدي  نظو  المليىو  اسىتخدا  ت صىيونة نظىو  المليىو تتتيح المعليمو  ال. الحولي

نظىو   mountت ذلىك عنىدمو يىتم تحميىح  3عودة تن ى فنط الىتلىة الىبى   مىن مجميعىة الىتلىة  عىم

. خة مىى  ة مىن ىوىح ضىمون عىد  ضىيوع المعليمىو المليو ، تلىن لح مجميعة لتلة تحتيا نس

 :تمن ىهم المعليمو  التي تيود في الىتلة الىب  

Magic Number:  تهذا ال عم يتيح للب نومج الىذا ينىي  بتحميىح نظىو  المليىو  مىن التثلىد

ليث يىين ال عم من ىوح نسىخة . Ext2بثن هذ  الىتلة الىب   ميويدة في نظو  المليو  

Ext2  هيEF53. 

Revision Level:  تتىيح المسىتييو  ال تيسىية ت اليى    للنسىخةrevision  الىىيد الىذا

ينىي  بولتحميىىح ىن يحىىدد إذا مىو لىىون نظىىو  المليىو  يىىدعم مياصىىيو  متولىة فنىىط فىىي نسىىخ 

 .معينة من نظو  المليو 

Mount Count and Maximum Mount Count :  تيتيحون معو ل للنظو  تحديد إذا

 Mountفعىداد التحميىح .   المليىو  يجى  التثلىد مىن عىد  توىيد ىيهللاىوء فيىهمو لىون نظىو

Count   يىىىزداد لىىىح مىىى ة يىىىتم تحميىىىح نظىىىو  المليىىىو  تال يجىىىيز ىن تتجىىىوتز عيمتىىىه

 .Maximum Mount Countالنيمة

Block Group Number : عم مجميعة الىتلة التي تحيا الىتلة الىب   الحولية . 

Block Size : ولبويتو لجم الىتلة ب. 

Blocks per Group : تهي مثح سوبنه عيمة ثوبتىة يىتم تحديىدهو . عدد الىتح في المجميعة

 .عند إنعوء نظو  المليو 

Free Blocks :  عدد الىتح اليو غة في نظو  المليو. 

Free Inodes : عدد عند المليو  اليو غة في نم. 

First Inode : يىو  فىي نظىو  المليىو  ىتي عنىدة مل.  عم ىتي عندة ملف فىي نىمExt2  هىي

 .'/'مديح اليه س 

    EExxtt22واصف المجموعة في واصف المجموعة في   --22--00--11

        TThhee  EEXXTT22  GGrroouupp  DDeessccrriippttoorr  

تلمىىو فىىي الىتلىىة الىبىى   فىىإن لىىح . لىىح مجميعىىة لتلىىة تحتىىيا بنيىىة معهللايىىو  تيىىيهو

تاصىىيو  الىتىىح لىىىح مجميعىىو  الىتلىىة تىىىين مىىى  ة ضىىمن لىىح مجميعىىة لتلىىة لضىىمون اسىىتعودة 

 :ت يحتيا تاصف المجميعة لح ممو يلي. وي لدتث يهللاثالمعهللايو  في ل

Blocks Bitmap: عم الىتلة لخ يهللاة تيضع الىتلة من ىوح مجميعة الىتلة الحولية  . 

Inode Bitmap: عم الىتلة لخ يهللاة تيضع عند المليو  من ىوح مجميعة الىتلة الحولية  . 

Inode Table:  مجميعة الىتلة الحولية عم الىتلة األتلى ضمن ودتي العند من ىوح. 

Free blocks count, Free Inodes count, Used directory count :  تتيضع

تتحتىىيا لىىح . تاصىىيو  المجميعىىو  مىىع بعضىىهو لتعىىىح وىىدتي تاصىىيو  المجميعىىة

 .مجميعة لتلة لومح ودتي تاصيو  المجميعة بعد نسخة الىتلة الىب  

http://www.science.unitn.it/~fiorella/guidelinux/tlk/node97.html#SECTION001112000000000000000
http://www.science.unitn.it/~fiorella/guidelinux/tlk/node97.html#SECTION001112000000000000000
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عبىىو ة عىىن مليىىو  يوصىىة تالتىىي يىىتم اسىىتخدامهو إلنعىىوء  Ext2فهىىو س نظىىو  المليىىو  

تيضىع اليهى س فىي   السوبنةت تظه  اليي ة . للمليو  ضمن نمتالحيوظ على مسو ا  اليصيي 

 .الذال ة

 :ملف اليه س عبو ة عن التحة بمدايح اليهو س، ت لح منهو يحتيا مو يلي

inode: تهىىي عبىىو ة عىىن مؤشىى  لميىىييفة مىىن عنىىد المليىىو  . عنىىدة الملىىف لمىىديح اليهىى س

 .المحييظة في ودتي عند المليو  في مجميعة الىتلة

name length:  لجم اليه س بولبويتو. 

name: اسم مديح اليه س. 

اليهىى س 'ليىىث يعنيىىون  '..'ت  '.'ىتي مىىديلي فه سىىين ضىىمن لىىح فهىى س يىينىىون داتمىىو ل 

 .'اليه س األ 'ت  'الحولي

  EExxtt22تنفيذ نظام الملفات تنفيذ نظام الملفات   --00--00--11

فيمو يلي مجميعة التيابع المستخدمة ضمن نظىو  التعى يح، بوإلضىوفة إلىى شى ا مبسىط 

بإمىونىك ) Ext2هذا التيابع هي التي تؤمن التعومىح مىع نظىو  التعى يح مىع نظىو  المليىو  ت . عنهو

 (.ext2.hتت تيسته  ext2.c ؤية هذ  التيابع ضمن الملف 
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 Ext2يحتيا هذا السجح بنية الىتلة الىب   لنظو  المليو  

struct super_block{ 
 dword s_inodes_count; //total number of inodes used 

 dword s_blocks_count; //total number of blocks used 

 dword s_r_blocks_count; //total number of blocks reserved to super user 

 dword s_free_blocks_count; //total number of free blocks 

 dword s_free_inodes_count; //total number of free inodes 

 dword s_first_data_block;  
 dword s_log_block_size;  

 dword s_log_frag_size;  
 dword s_blocks_per_group; //total number of blocks per group 

 dword s_frags_per_group; //total number of fragments per group 

 dword s_inodes_per_group; //total number of inodes per group 

 dword s_mtime; // last time for mounting the file system 

 dword s_wtime; // last time for writing access time to the file system 

 word s_mnt_count; // number of times the fs was mounted 

 word s_max_mnt_count; //maximum numbers of allows to mount the fs 

 word s_magic; // magic number 

 word s_state;  
 word s_errors; //in case of errors 

 word s_minor_rev_level; // 

 dword s_lastcheck; // last check of file system 

 dword s_checkinterval; // maximum times between tow checks 

 dword s_creator_os; // identifier to the OS creator 

 dword s_rev_level; // level of review 

 word s_def_resuid; // default user id for reserved blocks 

 word s_def_resgid; // default group id for reserved blocks 
 

 dword s_first_ino; // index of the first inode 

 word s_inode_size; // inode size if not dynamic = 128 

 word s_block_group_nr; // block group number in the superblock 

 dword s_feature_compact; // 

 dword s_feature_incompact; // 

 dword s_feature_ro_compact; // 

 byte s_uuid[16]; // id of volume 128 bit 

 word s_volume_name; // 

 byte s_last_mounted[8]; // path directory where the superblock is mounted 

 dword s_algo_bitmap; // 

 byte s_reserved[886]; // reserved 

}; 
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 Ext2 المليو يحتيا هذا السجح بنية تاصف المجميعة لنظو  

 

 inodeهذا السجح بنية عند المليو    يحتيا

 

عند إضوفة العندة يثيذ النيمة    refت المتحيي . التي تم ع اءتهو inodeمن ىوح عند  cacheيعتب  لذال ة 

0x8000  الذا على ىعيى اليسو  يونة بوتجو  اليمين 1تمن ثم من ىوح لح عملية ع اءة عندة ينتنح البت .

تبولتولي يستخد  هذا المتحيي لتحديد العندة التي هي ىعح . للعندة المن تءة 0x8000لبوعي العند ت بضع النيمة 

 .cacheاستخدامول تاستدعوءل بين العند المخزنة في هذ  

struct group_descriptor{ 

 dword bg_block_bitmap; // block that contains block bitmap 

 dword bg_inode_bitmap; // block that contains inode bitmap 

 dword bg_inode_table; // block that contains inode table 

 word bg_free_blocks_count; //total number of free blocks 

 word bg_free_inodes_count; // total number of free inodes 

 word bg_used_dirs_count; // number of inode allocated in dir 

 word bg_pad; // used for padding of the structure 

 dword bg_reserved[3]; // reserved for future implementation 

}; 

struct i_node{ 

 word i_mode; // format of files and access rights 

 word i_uid; // file creator user id 

 dword i_size; // file size in bytes 

 dword i_atime; // last access in seconds starting form 1/1/1970 

 dword i_ctime; // creation data starting form 1/1/1970 

 dword i_mtime; // last modification starting form 1/1/1970 

 dword i_dtime; // cancellation of files 1/1/1970 

 word i_gid; // group id that has access rights 

 word i_links_count; // number of references to inode 

 dword i_blocks; // 

 dword i_flags; // flags of inode 

 dword i_osd1; //  
 dword i_block[15]; //array to the blocks 

 dword i_generation; // virsion of file 

 dword i_file_acl; // block that contains extensive attributes  
 dword i_dir_acl; // indecates high size of the file 

 dword i_faddr; //  
 byte l_i_frag; //fragment number 

 byte l_i_fsize; // fragment dimesion 

 word reserved1; // reserved 

 word l_i_uid_high; // user id 

 word l_i_gid_high; // group id 

 dword reserved2; // reserved 

}; 

struct i_node_tab 

{ 

  dword i_node_n; // number of inode 
  struct i_node inode; // information of inode 

  word ref 

} 
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  التوابعالتوابع  --22--00--00--11

فيمو يلي ش ا عن عمح بعض التيابع الهومة التي تم اسىتخدامهو فىي ىوىح تنييىذ التعومىح 

 :ضمن نظو  التع يح  Ext2مع نظو  المليو  

bool ReadGroupDescriptor(dword grp,struct group_descriptor* data) 

 يني  بيحص عدد المجميعو 

bool init_group_desc_table() 

 Group Descriptor Tableالمجميعة يهيئ ودتي تاصف 

dword Inode2Block(dword ino) 

 ino عم الىتلة التي تحتيا بداية العندة 

bool ReadInode(dword ino, struct i_node* data) 

 dataضمن المتحيي  inoع اءة معهللايو  العندة 

bool init_inode_table() 

يحتيا العدد  dim_inode_tableلمتحيي ليث لدينو ا inode_tableتهيئة الميييفة 

 .cacheاألعظمي للعند في 

int inode_LRU() 

 .refنظو  المليو ، تذلك بوستخدا  المتحيي  cacheيعيد  عم  العندة األعح استخدمول ضمن 

struct i_node *get_inode(dword i_node_number) 

 .نظو  المليو  cacheيستحيح عليهو من الحييي على بيونو  العندة إذا لونت من تءة من عبح 

bool isFile(struct i_node* ino) 

 إذا مو لونت عندة ملف Trueيعيد 

bool isFastSymbolicLink(struct i_node* ino) 

 إذا مو لونت عندة تصلة م نة Trueيعيد 

bool isDir(struct i_node* ino) 

 إذا مو لونت عندة فه س Trueيعيد 

dword FindFile(char* cmp) 

 cmpالبحث عن الملف 

char *pwd_ext2() 

 تالذا يحتيا فه س العمح الحولي path_ext2يعيد المتحيي 

void ls_ext2() 

 ع ض المليو  المحتياة ضمن اليه س الحولي

void cd_ext2(char *param) 

 paramت يي  اليه س الحولي إلى اليه س 

void cat_ext2(char *param) 

 paramع ض محتييو  الملف 

bool read_ext2() 

 Ext2ين ى الىتلة الىب   لنظو  المليو  

bool check_ext2() 

 Ext2لنظو  المليو   magic numberيتثلد من ىن النظو  المليو  صولح تذلك بيحص عيمة 

bool init_ext2() 



 172 ىنظمة المليو 

 

 :تهي Ext2تهيئة متحيال  الخوصة بنظو  المليو  

 dim_block ىتلةلجم ال

 spb عدد النهللاوعو  في الىتلة

 sbpos ميضع الىتلة الىب  

 bpg عدد الىتح في المجميعة

 gdpb لجم تاصف المجميعة في الىتلة

 ipb بت 128عدد العند في الىتلة ليث لجم العندة 

 number_of_group عدد المجميعو 

 dir_entries_per_block عدد اليهو س في الىتلة

  ino_current_dir يه س الحوليال
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  الشبكةالشبكةدعم دعم   --11

  
 المتيلة فيمو بينهو فيزيوتيول بحيث يمىن ألا منهو الحياس مجميعة من  هي العبىةإن 

 إن. ميا د  من تهللابينىو  تعياعىد معهللايىو  تغي هىو مىن الميىود  اليصيي إلى ا ي  تاستخدا 

لح  ي نيد بولميود ت (Resource sharing) الهدف الداتم من العبىة هي التعو ك في الميود 

  :خي  تهي تتضمن مو يلي لوس مو ىن ييح إليه على  لوس مو يمىن لمستثم  يعمح على 

o  المليو  تعياعد البيونو  

o الب امج  

o اليلبة األع اص  

o السياعو  الليز ية  

o سياعو  األع اص الم نة  

o  الميدمو  

للتننيىة المعتمىدة  تصح الحياسي  بياسهللاة ىس ك تختلف من شىبىة إلىى ىيى   تبعىول يتم 

فىي بهللاوعىة يوصىة تىز ع  فيتم عن ط يق مثيىذ حوس ىمو عن تصح السلك بول. تالبنية المستخدمة

 Network العىىبىية لبهللاوعىىة بهللاوعىىة الياوهىىةتييصىىح بهىىو السىىلك، تتسىىمى هىىذ  ا حوسىى فىىي ال

Interface Card (NIC). بعضهو فإننو نىدعيهو  عند تصح مجميعة متنو بة من الحياسي  مع

العبىة صى ي ة نسىبيول  ، تتىين هذ LAN ىت ايتيو ال  (Local Area Network) شبىة محلية

تهي غولبول شبىة فىي بنىوء ىت  المستعملة، تتتبوعد عنوص هو لمسوفو  عيي ة تتعلَّق بنيع األس ك

 .تالجومعو  مجميعة متنو بة من األبنية لثبنية المعوهد

  أهمية الشبكة في نظم التشغيلأهمية الشبكة في نظم التشغيل  --66--11

  :تتضمن من ىولهو بنوء نظم تع يح شبىية تهنولك عدد من األهداف التي يتم 

o  معو لة الب امج تالمليو (Program & File Sharing).  

o  معو لة الميود (Network Resource Sharing).  

o استعموي ب امج شبىية (Network Software).  

o الب يد اإللىت تني (Electronic Mail).  

o اإلدا ة الم لزية (Centralized Management).  
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  مشاركة البرامج والملفاتمشاركة البرامج والملفات  --66--66--11

تمعىىىو لة هىىىذ  المليىىىو  بحيىىىث يسىىىتهللايع  يمىىىىن تضىىىع مليىىىو  علىىىى مخىىىد  م لىىىزا

إن عياعىد البيونىو  هىي مىن . إلى العبىة  بيطةمفة الحياسي  الالمستثم تن اليصيي إليهو من لو

فىإن مىو يديلىه مسىتثم  فىي عوعىدة . بين المسىتثم ين األمثلة الجيدة على معو لة البيونو  تالمليو 

لذلك يمىن للمستثم ين ىن يخزنيا مليوتهم ضىمن ىدلىة . المستثم ين بيونو  مو ييبح متولول لجميع

، تيمىىىنهم تخىىزين مليىىوتهم ضىىمن ىدلىىة عومىىة ليىىث يسىىتهللايع Personal directories شخيىىية

  ع اءة هذ  المليو  تتعديلهو المستثم تن ا ي تن

  شاركة المصادرشاركة المصادرمم  --22--66--11

تىوهىزة التخىىزين تالميدمىو  تىنظمىىة  تتضىمن ميىود  العىىبىة الهللاوبعىو  تال اسىمو 

  .الميود  عب  العبىو  يمىن التعو ك بىح سهيلة بهذ . ية ىي  لوسب

  برامج شبكيةبرامج شبكيةاستعمال استعمال   --22--66--11

هنولىك . األلثى  شىييعول ل سىتعموي علىى العىبىو  إن ب امج إدا ة عياعد المعهللايىو  هىي

ل ستعموي من عبح مجميعو  من المستثم ين  تهي مخيية GroupWare اليي  ب امج تدعى

  .العبىة الذين يحتووين ل تيوي فيمو بينهم عب 

  البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني  --44--66--11

ال سوتح ىت اليثوتق إلى مستثم ين ىت مجميعو  من  سوييستعمح الب يد اإللىت تني إل 

تيضىع ال سىوتح . للمسىتثم ين ىن يتيىليا مىع بعضىهم الىبعض تيمىىن. المسىتثم ين علىى العىبىة

  .تيتم إع   المستثم  للمو تصح ب يد وديد mailbox مستخد  ضمن عل  الب يد الخوصة بىح

  اإلدارة المركزيةاإلدارة المركزية  --00--66--11

لىيي المخىد ، ممىو يجعىح إدا ة هىذ  الميىود   م لزة تىين ىغل  ميود  العبىة عودةل 

  .ميعع تالد ىم ال سه ل إذ تيبح اإلدا ة م لزية في

  بطاقة الشبكةبطاقة الشبكة  --22--11

 Network Interface تدعى ىليونول   (Network Adapter Card)إن بهللاوعة العبىة

Card ( NIC ) علىى العىبىة هىي بهللاوعىة موديىة يىتم تنيىيبهو ضىمن الحوسى  تتسىمح لىه بولعمىح 

إن معظىم بهللاوعىو   .تالعىبىة تىؤمن بهللاوعىة العىبىة الى بط الييزيىوتي بىين الحوسى . الميصيلة إليهىو

 Expansion) إلد  فتحىو  التيسىيع العبىة هي بهللاوعو  دايلية يتم تنييبهو ضمن الحوس  في

Slot .)تنىي  البهللاوعىة بننىح  .تىداؤهىو لبهللاوعة العبىة دت  لبي  في تحديد س عة الننىح علىى العىبىة

تنىى ى بعىىىح داتىىم اإلشىىو ا  الىه بوتيىىة  فهىىي. بيونىىو  مىىن الحوسىى  إلىىى سىىلك العىىبىة تبىىولعىسال

ية تتندمهو إلى نظو  التع يح لذلك عند لوسبصي ة  الميويدة على السلك تتختب هو ثم تحيلهو إلى

الم سلة من نظو  التع يح إلى إشىو ا  له بوتيىة منوسىبة ثىم تضىعهو  اإل سوي فإنهو تحيي البيونو 
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عىدد مىن ىنىياع البهللاوعىو  المتىيف ة التىي يمىىن اسىتخدامهو تىشىه هو بهللاوعىو   هنولىك .علىى السىلك

 ليلىىوي تىىيك"تبهللاوعىىو   "Token Ring تىىيلن  ينىىغ"تبهللاوعىىو   "Ethernet إث نىىت"

LocalTalk".  هي ىلث هو انتعو ال " إث نت"اإلليوتيو  إلى ىن النيع  تعي.  

  أنواع الشبكاتأنواع الشبكات  --66--22--11

  :ة للعبىو هنولك ث ثة ىنياع شوتع

 شبىة اث نيت Ethernet.  

 شبىة خ ك نيت ArcNet.  

   شبىة للنة الع Token Ring.  

  ""EEtthheerrnneett""الشبكة الشبكة   بطاقةبطاقة  --22--22--11

التعبيك تهي يمىن ىن  هي ىلث  ىنياع البهللاوعو  استخدامول في عولم" Ethernet"ة بهللاوع

لىي . ليىوف الضىيتيةىسى ك األ تحيا مدايح ألس ك األزتاج المجدتلة ىت األسى ك المحي يىة ىت

-RJ تملك البهللاوعة مخ وول من النىيع يمىن استخدا  البهللاوعة مع ىس ك األزتاج المجدتلة يج  ىن

يمىن ىن تملك  .BNC تملك مخ وول من النيع تالستخدا  األس ك المحي ية النحيية يج  ىن 45

: الث ثىة المىذلي ةيسمح بوستخدا  ىس ك من األنىياع  تهذا AUI البهللاوعة لذلك مخ وول من النيع

 AUI عنىد اسىتخدا  المخى ج. النحيية تالثخينة تاألليىوف الضىيتية األزتاج المجدتلة تالمحي ية

تنمىط  AUI تظييته التحييح بين نمىط البيونىو  علىى المخى ج (Adapter) فيج  استخدا  مياتم

العىىح بهللاوعىة  يبىين.(Transceiver) ندعي هذا المىياتم ت انسىيي . الميصيي البيونو  على السلك

 تمخ ج RJ-45 مخ ج: تملك األنياع الث ثة من المخو ج تهي من األعلى إلى األسيح "إث نت"

AUI تمخ ج BNC. 

 

 12 الشكل

اث نيىىت هىىي ب تتيلىىيي اتيىىوي منهللانىىي يسىىمح لعىىدة ىوهىىزة ىن تتيىىح مىىع بعضىىهو مىىن 

نيىىوذ متعىىدد بتحسىىس "هىىذا الب تتيلىىيي المنهللانىىي يىىدعى . مىىن اليسىىوتط الييزيوتيىىة يىى ي العديىىد



 177 دعم العبىة

 

 Carrier Sense Multiple Access with Collision"التيىىود  لعىىف/الحومىىح

Detection" (CSMA/CD)  الهللا فيىىة بعىىىح مبوشىى  مىىع نيىىس السىىلك  تتيىىح لىىح المحهللاىىو

 ىا محهللاتىىين، لىىذلك ننىىيي ىن السىىلك يعمىىح بىىنمط النيىىوذ المتعىىدد المسىىتعمح لننىىح البيونىىو  بىىين

(Multiple Access). تنىي  المحهللاىة الم سىلة بتضىمين البيونىو  المى اد إ سىولهو ضىمن طى د 

(Frame) لىىح .كعلىىى السىىلثىىم تنىىي  ببىىث الهللاىى د . يهىىوعنىىيان المحهللاىىة الم سىىح إل تتضىىع ضىىمنه

عنىدمو . العىبىة المحهللاو  األي   الميويدة على نيس السلك تىتعف ىن ط دال عد تمل تضىعه علىى

. المعليمىو  ضىمن الهللاى د تىتعف محهللاة مو ىن عنيانهو ميوىيد فىي مندمىة الهللاى د تسىتم  بنى اءة

إن عنىىيان المحهللاىىة الم سىىلة ميوىىيد ىيضىىول ضىىمن . تتسىىتجي  تبعىىول لنىىيع الب تتيلىىيي المسىىتخد 

 بهذا األسلي  يمىن لمحهللاتي عمح ىن تحوتال إ سوي الهللا تد علىى السىلك فىي نيىس اليعىت.الهللا د

علىى  بولتيىنت، تنىي  المحهللاىة الم سىلة االلتمىويلتنليىح هىذا . ممو يسب  تعىي  معليمىو  الهللاى تد

 .السلك لتىتعف إن لون ييود نعوط على العبىة ى  ال السلك عبح تضع الهللا د على

 ة علىىى الحومىىح، فىىإن المحهللاىىة تؤوىىح عمليىىة اإل سىىوي مىىدة إذا تىىم تحسىىس توىىيد إشىىو

 تمع ذلك فإن محهللاتون عد ت غبون بوإل سوي تتن  ان في نيىس. من الزمن ثم تعيد الى ة ععياتية

 اليعىىىت، ىنىىىه ال ييوىىىد نعىىىوط علىىىى السىىىلك تتبىىىدخن بوإل سىىىوي فيحيىىىح مىىىو يىىىدعى بولتضىىىو  

(Collision)  لىح محهللاىة بم اعبىة إشىو ة المعهللايىو اللتعوف التضو   تني  . تتعي  المعهللايو 

فهىذا  على السلك عند إ سوي محتييو  الهللا د، إذا لون الهللا د الم سح مختلف عن الهللا د الم اعى 

عىىد اللظىىت ( المتي طىىة فىىي التضىىو  )لضىىمون ىن المحهللاىىة األيىى   . ييتىى ض توىىيد تضىىو  

وي سلسىلة مىن األتلى بتعزيز هذا التضو   عن ط يىق االسىتم ا  بإ سى التضو  ، تني  المحهللاة

تنتظى   .(Jam Sequence) لمىدة عيىي ة تهىي مىو يىدعى بسلسىلة االزدلىو  البتىو  الععىياتية

 .المحهللاتون لمدة ععياتية عيي ة عبح ىن تن  ا اإل سوي من وديد

  EEtthheerrnneett  CCoonnttrroolllleerrبنية متحكم الشبكة بنية متحكم الشبكة   --22--22--11

 :يبين العىح التولي بنية متحىم العبىة

 

 14 الشكل
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  وصف المسجالتوصف المسجالت  --66--22--22--11

ت لمزيىد مىن  Ethernetسنند  فيمو يلىي شى لول ألهىم المسىج   ضىمن مىتحىم العىبىة 

 .Datasheetالمعليمو  يمىن م اوعة 

  ((RReecceeiivvee  SSttaattuuss  RReeggiisstteerr))مسجل حالة االستقبال مسجل حالة االستقبال   --22--22--22--11

11--22--22--22--    

الخىىىو

 نة
R/W اليصف 

15 R 
فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 لزمة بيونو  عد استنبلت

14 R 

فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 IDلنىىىح الجهىىىة المسىىىتنبلة بولحزمىىىة يهللاىىىوبق عيمىىىة 

Registers 

10 R 
فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 لزمة بيونو  معممة عد استنبلت

12-

6 
 محجيزة -

5 R 
فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 استنبوي الحزمة ذلك يعي  إلى تعيع يهللاث ي ي

4 R 

فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 14ذلك يدي على ىن الحجم الحزمىة المسىتنبلة اعىح مىن 

 بويت

0 R 

فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 4ذلىىك يعىىي  إلىىى ىن لجىىم الحزمىىة المسىىتنبلة يتجىىوتز 

 ليلي بويت

2 R 
فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 في الحزمة المستنبلة CRCذلك يدي على لدتث يهللاث 

1 R 

فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

ذلىىك يعىىي  إلىىى لىىدتث يهللاىىث فىىي إطىىو  فىىي الحزمىىة 

 المستنبلة

3 R 
فىون  1عندمو تىين عيمىة هىذ  الخونىة مسىوتية 

 ذلك يعي  إلى ىن عملية االستنبوي تمت بنجوا
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  ((TTrraannssmmiitt  SSttaattuuss  RReeggiisstteerr))مسجل حالة االرسال مسجل حالة االرسال . . 22  --44--22--22--11

 اليصف R/W الخونة

01 R  فىون  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية

 األمح عد فند ي ي إ سوي الحزمة

03 R  فىون  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية

 عملية اال سوي عد عهللاعت

21 R  فىون  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية

 Out of window collisionهذا يدي على لدتث 

21 R CD Heart Beat 

27-24 R  يدي على عدد التيودمو  التي لدثت ي ي

 عملية اال سوي

 محجيز - 23-22

21-16 R/W  يحىدد مسىتي  عتبىة فىيTX FIFO  لبدايىة

 عملية اال سوي

15 R  فىون  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية

 عملية اال سوي تمت بنجوا

14 R فىون  1ىين عيمة هذ  الخونة مسوتية عندمو ت

عىد انتهىك يى ي عمليىة  TX FIFOذلك يدي على ىن 

 إ سوي الحزمة

10 R/W  فىون  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية

 عد انتهت DMAذلك يدي على ىن عمليو  

12-0 R/W  الحجىىىم ىألعظمىىىي بولبويىىىت للبيونىىىو  ضىىىمن

 Descriptorالـ

  ((CCoommmmaanndd  RReeggiisstteerr))مسجل األوامر مسجل األوامر . . 22  --00--22--22--11

ا

 لخونة

R

/W 

 اليصف

7

-5 

 محجيز  -

4 R

/W 

فون ذلك يىؤدا إلىى تعهللايىح  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية 

 .عمليو  اال سوي ت االستنبوي

0 R

/W 

فىون ذلىك يىؤدا إلىى تيعيىح  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية 

 عمليو  االستنبوي

2 R

/W 

فىون ذلىك يىؤدا إلىى تيعيىح  1تية عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسو

 عمليو  اال سوي

 محجيز - 1

فىىون ذلىىك يىىدي علىىى ىن  1عنىىدمو تىىىين عيمىىة هىىذ  الخونىىة مسىىوتية  ٌم  3

 فو غة RXذال ة 
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  ((IInntteerrrruupptt  SSttaattuuss  RReeggiisstteerr))مسجل حاالت المقاطعة مسجل حاالت المقاطعة     --11--22--22--11

 .يعي  هذا المسجح إلى ميد  المنوطعة ت يعىس لولة المنوطعة

ا

 لخونة

R

/W 

 اليصف

1

5 

R

/W 

فون ذلىك يعىي  إلىى لىدتث  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية 

 PCIيهللاث في مم  

1

4 

R

/W 

فىىون يعىىي  إلىىى لىىدتث  1عنىىدمو تىىىين عيمىىة هىىذ  الخونىىة مسىىوتية 

Time Out 

1

0 

R

/W 

 طيي الىبح عد ت ي  بعد تيعيح اال سوي

1

2-7 

 محجيز -

1 R

/W 

 Rx FIFOفىىىون  1عنىىىدمو تىىىىين عيمىىىة هىىىذ  الخونىىىة مسىىىوتية 

Overflow 

5 R

/W 

فون لولة اليصىلة تىىين عىد  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية 

 ت ي  

4 R

/W 

عىد امىتأل   RXفون ذالى ة  1عندمو تىين عيمة هذ  الخونة مسوتية 

Rx buffer overflow 

0 R

/W 

 ضمن الحزمة الم سلة CRCيعي  إلى لدتث يهللاث 

2 R

/W 

  سوي بنجوايعي  إلى استىموي عملية اال

1 R

/W 

 ضمن الحزمة المستنبلة CRCيعي  إلى لدتث يهللاث 

3 R

/W 

 يعي  إلى استىموي عملية االستنبوي بنجوا

 



 111 دعم العبىة

 

  الوصف الوظيفيالوصف الوظيفي  --44--22--11

  اإلرسالاإلرسالعمليات عمليات . . 66  --66--44--22--11

بتخىىزين لوفىىة البيونىىو  المىى اد إ سىىولهو فىىي  اإل سىىويبتهيئىىة عمليىىة  CPUينىىي  المعىىولج 

ينىىي  مىىتحىم  Txمىىن إ سىىوي لوفىىة البيونىىو  إلىىى ذالىى ة بعىىدهو عنىىد االنتهىىوء . الىىذال ة ال تيسىىية

Ethernet  بننح البيونو  من ذال ةTx  إلىFIFO الدايلي ت عند تصيي لوفة البيونو   اإل سوي

 .ىت اليصيي إلى مستي  العتبة يني  المتحىم بإ سوي البيونو 

  عمليات االستقبالعمليات االستقبال. . 22    --22--44--22--11

 Ethernetبعىدهو ينىي  مىتحىم . Rx FIFOلزمىة البيونىو  المسىتنبلة يىتم تضىعهو فىي 

عملية فلت ة العنيان للحزمة لس  ييا زمية معينة تعند تصيي لمية البيونو  المسىتنبلة  بإنجوز

 .Rxننح البيونو  إلى ذال ة  PCIإلى المستي  المع ف يهللال  المتحىم من مم  

  PPCCIIبطاقة الشبكة كبطاقة بطاقة الشبكة كبطاقة   --00--22--11

ال مىىن التيابىىع مىىن اوىىح عىىدد(تمىىن ضىىمنهو بهللاوعىىة العىىبىة) PCIتمتلىىك وميىىع بهللاوعىىو  

 .عمليو  التهيئة ت اإلعداد تمعولجة األيهللاوء النوتلة

 VID : يسمى هذا الحنح  عم المينعVender ID  ليىث يحىيا علىى عيمىة  عىم الميىنع

 .الخو وية EEPROMفي 

 DID : يسمى هذا الحنح  عم الجهوزDevice ID  ليث يحيا علىى عيمىة  عىم الجهىوز فىي

EEPROM الخو وية. 

 Command: :يونة تيؤمن تحىم على عد ا  الجهوز لتيليد ت اسىتجوبة  15تهي مسجح بـ

 .PCI ((PCI cyclesدت ا  

 RID : يسىمى هىذا الحنىح  عىم التننىيح(Revision ID )يونىو  ت الىذا  1تهىي مسىجح بىـ

 .يحدد  عم تننيح المتحىم

 PIFR : تهي مسجح الياوهة الب مجيةProgramming Interface 1تهىي مسىجح بىـ 

 .يونو  ت الذا يع ف الياوهة الب مجية للمتحىم

 SCR : مسجح الينف الي عيSub-Class يونو  الذا يعى ف تظييىة  1ت هي مسجح بـ

 .Ethernet Controllerتدي على ىن الجهوز هي  SCR=00hالجهوز ت النيمة 

 BCR : ت مسىىجح اليىىنف الي عىىيBase-Class يونىىو  الىىذا يعىى ف  1ت هىىي مسىىجح بىىـ

 .تدي على ىن الجهوز هي متحىم العبىة BCR=02hومة الجهوز ت النيمة اليظيية الع

 CLS :يمثح لجم سهللا  الىوش. 

 LTR :  مسجح مؤعت التثييLatency Timer   تيحد تلد ت دد سوعة ممPCI. 

 HTR : مسجح نيع ال ىسHeader Type. 

 BIST :مسجح اليحص الذاتي Built-in Self Test. 

 IOAR :الخىى ج األسوسىىي المسىىتخد  فىىي بنىىوء يو طىىة /ن الىىديحيحىىدد هىىذا المسىىجح عنىىيا

 .العنوتين

 SVID : يسمى هذا الحنح  عم المينع للنظو  الي عيSubsystem Vendor ID. 
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 SMID : يسمى هذا الحنح  عم النظو  الي عيSubsystem ID. 

ILR : مسىىجح سىىهللا  المنوطعىىةInterrupt Line Register   يونىىو   1_تهىىي مسىىجح

 .مع ب امج يدمة المنوطعةيستخد  للتياصح 

  ::PPCCIIأصناف أصناف 

تلىح منهو شي ة معينة تستخد  للتع ف علىى  PCIهنولك عدة ىصنوف مدعيمة من عبح 

 :الجهوز تالى ىا صنف ينتمي فيمو يلي نذل  بعض منهو

  ::األصناف األساسيةاألصناف األساسية

 اليصف الينف

0x01 ىوهزة التخزين اليلبة 

0x02 ىوهزة العبىة 

0x03 ىوهزة الع ض 

0x04 ىوهزة اليسوتط المتعددة 

0x05 متحىمو  الذال ة 

0x06   الجسيBridges 

  ::األصناف الفرعية ألجهزة الشبكةاألصناف الفرعية ألجهزة الشبكة

  الوصفالوصف  --22--55--22--77  الصنفالصنف  --11--55--22--77

0x00 Ethernet 

0x01 Token Ring 

0x02 FDDI 

0x03 ATM 

0x04 ISDN 

0x80 Other 
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  OOSSIIنموذج نموذج   --22--11

 :من الهللابنو  السبعة التولية OSIيتثلف نميذج 

 Application 

 Presentation 

 Session 

 Transport 

 Network 

 Data link 

 Physical 

التىىىي نحتووهىىىو فىىىي ( Functions)لىىىح طبنىىىة تعىىى ف عىىىدد مىىىن التيابىىىع ىت اليظىىىوتف 

تتضىمن . إلىى مجمىيعتين مىن الهللابنىو  الهللابنىة العليىو ت الهللابنىة السىيلى OSIتنسم تيابىع .االتيوي

  متعلنىىة بولتهللابينىىو  مثىىح متيىىيحو  يىىدمو( 7،1،5،4ت التىىي تتضىىمن الهللابنىىو  )الهللابنىىة العليىىو 

يىدمو  االتيىوي التىي تحىدث بىين ( 0،2،1تالتىي تضىمن الهللابنىو  )ىمو الهللابنة السيلى . االنت نت

تبمعنى خي  إذا لونت الخدمة هي معولجة بيونو  المستخدمة فهىي فىي الهللابنىة العليىو مىن . الهللا فين

 .OSIلهللابنة السيلى من نميذج ىمو إذا لونت الخدمة هي ننح للبيونو  فهي في ا OSIنميذج 

  التطبيقاتالتطبيقاتالطبقة السابعة الطبقة السابعة   --66--22--11

 ةوميىع التهللابينىو  تىىين متضىمن. تؤمن هذ  الهللابنة يدمو  العبىة المتعلنىة بولتهللابينىو 

في هذ  الهللابنة تعلى لىح تهللابيىق ىن ييظىف ب تيليلىه الخىوص ليتياصىح مىع ب تيلىيال  الهللابنىة 

 Lower-Layer Protocols (LLPs.)السيلى 

  لعرضلعرضاا  دسةدسةالطبقة الساالطبقة السا  --22--22--11

ليث يمىن ىن يتخوطى   الهللا فينعن ت ميز المعهللايو  المتبودلة بين  مسئيلةهذ  الهللابنة 

. ين معىول حوسىبتبودله يتيافىق مىع ال ين من نمهللاين مختليين تبولتولي البدَّ من ت ميز معت ك يتملوسب

عىن لتمثيىح البيونىو  تمىىن إظهو هىو ب ىض النظى   ASCIIغولبول تستخد  وميىع األنظمىة نمىيذج 

 .منية العمح

  الجلسةالجلسة  الطبقة الخامسةالطبقة الخامسة  --22--22--11

ليىث تىتحىم بوالتيىوي ت . تدي  الهللابنة الخومسة عمليىو  تبىودي البيونىو  بىين التهللابينىو 

 .تتحىم بولتدفق ت تزتد يدمة الىعف عن األيهللاوء

  الطبقة الرابعة النقلالطبقة الرابعة النقل  --44--22--11

لمىىو تبنىىي التهللابينىىو  علىىى علىىم  Integrityتتثلىىد الهللابنىىة الخومسىىة مىىن سىى مة البيونىىو  

عمليىة الننىح . ىمو الهللابنىة ال ابعىة فهىي تهىتم بعمليىة الننىح مىن ننهللاىة إلىى ننهللاىة. بمج يو  االتيوي
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خت غيىىىىىى  ميوىىىىىىه  Connection-orientedيمىىىىىىىن ىن تىىىىىىدا  مىىىىىىن يىىىىىى ي اتيىىىىىىوي ميوىىىىىىه 

Connectionless. عملية الننح من ي ي االتيوي الميوه يج  ىن يىين عود ا على تنييذ تيابىع

 :ليةمعولجة البيونو  التو

  التيزيع(Multiplexing :) ليث يجى  ىن يىىين عىود  علىى ننىح البيونىو  ديىيي ت

 .ي توو من الهللابنة الثولثة

  التنسيم(Segmenting :)  في معظم الحوال  نحتوج إل سوي البيونو  ضىمن تلىدا

 .ليث يتم تنسيم البيونو  إلى إو اء ت إعودة تجميعهو في الجهة المستنبلة. متعددة

  التجميع(Blocking :) بعض البيونو  تىين منسمة إلى ىوزاء ص ي ة ودا لذلك من

األفضىىح تجميعهىىو ضىىمن تلىىدة بيونىىو  تالىىدة ت مىىن ثىىم إعىىودة تنسىىيمهو فىىي الجهىىة 

 .المستنبلة

 (Concatenating :) ت هىىي عمليىىة تضىىع عىىدة تلىىدا  مىىن البيونىىو  ضىىمن لومىىح

 .نبلةتالد في الهللابنة الثولثة تمن ثم تيىيىهو في الجهة المست

 ليىىث يجىى  ىن يىىىين هنولىىك ط ينىىة للىعىىف عىىن : الىعىىف عىىن األيهللاىىوء تإصىى لهو

لدتث ىا ض   للبيونىو  عىن تصىيلهو إلىى الهللابنىة الثولثىة بوإلضىوفة ليوىيد ط ينىة 

 .إلعودة اال سوي

  التحىم بولتىدفق(Flow Control:) ليىث يجى  ىن يىىين هنولىك ط ينىة للتنظىيم ننىح

 .المجوت ة البيونو  تتم  يهو إلى الهللابنو 

  ليث يج  ىن يؤمن يدمة ننح يوصة ألنياع محددة من البيونو  : ننح س يع للبيونو

 .تتجوهح التحىم بولتدفق

فهىي ال يحتىوج إلىى  Datagram Transportىمو االتيوي غي  الميوىه ت الىذا يسىمى 

ونىو  مثىح عمليو  تىومح البيونو  ىت الىعف عن األيهللاوء، تيستخد  في لىوال  الننىح السى يع للبي

 OSI (0،2،1.)فعليو تبدى العبىة في الهللابنو  السيلى من نميذج .ننح اليي 

  الشبكةالشبكةالطبقة الثالثة الطبقة الثالثة   --00--22--11

ليىث تىؤمن هىذ  الهللابنىة . في طبنة العبىة تحىدث عمليىة الننىح اليعليىة ليلىدا  البيونىو 

ذلىىك  إنجىىوزتيىىتم . يىىدمو  التيصىىيح ت العنينىىة التىىي نحتووهىىو لننىىح تلىىدا  البيونىىو  بىىيم الهللاىى فين

ت إضىوفة معليمىو  التيصىيح ت عنىيان الم سىح ت  Packetsبياسهللاة سلسلة البيونو  ضمن لز  

 .المستنبح تىا معليمو  ىي   نحتووهو

. لمو ىن الهللابنة الثولثة مسئيلة عن تيصح الحز  التي تحتوج إلى بعض يىدمو  التيويىه

يه هىي عمليىة البحىث ت إيجىود ليث ىن التيو. عمليتون التحييح ت التيويه تتضمنعمليو  التيويه 

الننىح بوالتيىوي   بوسىتخدا.ت التحييح هي استخدا  هذ  المعليمىو  لننىح البيونىو . معليمو  العبىة

االتيىوي غيى  الميوىه فىون  ىمىو. الميوه، اإلع   بإييوي الحز  مهللالي  بعىد لىح عمليىة تيصىيح

 .الحز  تيح ي ي ىفضح ط يق مع تف

  الطبقة الثانية ربط البياناتالطبقة الثانية ربط البيانات  --11--22--11

الهللابنىىة   تىىؤمن الهللابنىىة الثونيىىة سىىهيلة بىىولتحىم فىىي ننىىح بتىىو  البيونىىو  مىىن ب تيلىىيال

ليىث يىتم ت ليىف لىز  البيونىو  . إلى الهللابنة الييزيوتيىةUpper Layer Protocol (UPL )العليو

تملىك الهللابنىة الثونيىة تىوبعين . ثم بعد ذلك يتم إ سولهو Framesضمن الهللابنة الثونية ضمن إطو ا  
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ت الىىذا يعىى ف التمثيىىح Media Access Control (MAC )األتي يىىدعى . ونىىو لننىىح البي

ت الذا يعمح لياوهة بين Link Control (LC )امو التوبع الثوني يدعى . ULPالمنهللاني لبيونو  

 IEEEيعىى ف معيىىو   LANتفىىي لولىىة العىىبىو  المحليىىة . MACب تيلىىيال  الهللابنىىة الثولثىىة ت 

 .التوبع لس  نيع العبىة األشيوء التي يج  ىن ينيذهو هذا

  الفيزيائيةالفيزيائية  الطبقة األولىالطبقة األولى  --11--22--11

تتعومح الهللابنة الييزيوتية مع ميصيو  تسط الننح المسىتخد  لننىح بىت بيونىو  مىن ننهللاىة 

وميع اليسوتط الييزيوتيىة تملىك معىويي  لنىيع اليصىح ت طىيي الىبىح تخيىة ىمىي  ىيى   .إلى ننهللاة

 .مهمة

 :من ىهم معويي  الهللابنة الييزيوتية

 IEEE 10-BaseT 802.3 Ethernet 

 IEEE 100-BaseT 802.3 Fast Ethernet 

11--44--  TTCCPP//IIPP  SSttaacckk  

  يهللالق عليهىو طنىم ب تتيلىيال هي مجميعة من الب تتيليال  TCP/IP الب تتيليي

TCP/IP   معىو يع األبحىوث المتندمىة الدفوعيىة مىن عبىح تلولىة 1173تعد تمَّ البدء بتهللاىيي   عىو 

(DARRPA)  إن ىشىه   .مىن العىبىو  مىع بعضىهو ية بهدف  بط عىددفي تز ة الدفوع األم يى

تيىدعى ب تتيلىيي ضىبط  TCP الب تتيلىيي همىو TCP/IP ب تتيليلين في طنىم ب تتيلىيال 

 تيىدعى ب تتيلىيي إنت نىت IP تالب تتيلىيي (Transmission Control Protocol) الننىح

(Internet Protocol). ف  إمىونيىة االتيىوي عبى  لهىذا الب تتيلىيي هىي ىنىه يىي الميزة األسوسية

عتوديىة  تبنىيتإمىونيىة االتيىوي بىين ىنظمىة تعى يح مخىـتلية  يىدة م تبهللاىة مىع بعضىهوشىبىو  عد

 Novell Netware ت Windows 2000 ت Windows NT ت UNIX مختليىة، مثىح

اإلنت نىت تيعتبى  هىي الب تتيلىيي ال تيسىي تاليليىد  مىع شىبىة TCP/IP لذلك يتيافىق .تغي هو

 .ةلعبىا على هذ 

 :تهزايممن ىهم 

  ت عتوديىة مختليىة، فهىي متىيف  فىي تبنىىيؤمن االتيوي بين عىدة ىنظمىة تعى يح

 .التع يح لوفة ىنظمة

 يدعم تننيو  التيويه. 

 الب تتيليي اليليد المستخد  على شبىة اإلنت نت. 

 م ن بعىح لبي  تيمىن التحىم بثداته. 

 يدعم ب تتيليي SNMP. 
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  TTCCPPالبروتوكول البروتوكول   --66--44--11

يعمح هذ  الب تيليي على ىا نيع . اتيوال ميوهو لننح البيونو  TCPتيليي يؤمن الب 

من ىنياع العبىو  تصمم ىيضو ليىؤمن ننىح ميثىي  للبيونىو  بىين الحياسىي  التىي عىد تملىك شىبىة 

 .غي  ميثيعة

 :الخدمو  التولية لتحنيق عملية الننح الميثي  TCPيؤمن 

بىىإو اء اتيىوي ذت اتجىوهين ليىىؤمن  TCPي  ينى(: Full duplex)الننىح فىي االتجىوهين معىىو 

 .عملية م ت  البيونو  من تالى الهللابنة العليو

يتم تسىليم البيونىو  إلىى الهللابنىة العليىو بىنيس الت تيى  (:.Data sequencing)سلسلة البيونو  

الذا ى سلت به، ليث يني  بتى عيم البيونىو  الم سىلة ليىث يسىتخد  هىذا الى عم فىي عمليىة 

تال يتم تسليم البيونو  إلى الهللابنة العليو لتى تصيي وميىع . عند االستنبوي تجميع البيونو 

 .البيونو  الم سلة

إست اتيجية النوفذة المنزلنة في عملية  TCPيستخد  (: Flow control)التحىم بولتدفق 

بإنعىوء نوفىذة يعتمىد لجمهىو   ىتال بتحديد س عة االتيوي ثم بعدهو يني TCPإ سوي البيونو  يني  

لمية البيونىو   Frameالنيافذ لتثطي   TCPيستخد  . على س عة االتيوي بين الميد  ت الهدف

بعىىد إ سىىوي . التىىي يجىى  إ سىىولهو فىىي لىىح مىى ة تيسىىتخد  الىى عم التسلسىىلي لمحوفظىىة علىىى الت تيىى 

المؤعتىىو   TCPيسىىتخد  . إعىى   الجهىىة المسىىتنبلة بنجىىوا عمليىىة اال سىىوي TCPالبيونىىو  ينتظىى  

Timers (يوس الزمن بين عملية اال سوي تاستنبوي األع   بنجوا عملية اال سويلن.) 

ليتثلد من  Checksumتننية  TCPيستخد  (: Error correction)تيحيح األيهللاوء 

 .س مة البيونو 

11--44--66--66--  TTCCPP  HHeeaaddeerr  

لمىو . لننح البيونىو  TCPتسلية لتياصح بين ننهللاتين يستخدمون  TCP Headerيؤمن 

 .م البيونو  ت معليمو  اإلع   تيسهح عملية إنعوء االتيوي ت عهللاعهت عي TCP Headerيؤمن 
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 10 الشكل

شى ا مبسىط لحنىيي  يفيمىو يلى. فمىو فىي  65KBمن  TCPيمىن ىن يىين لجم لزمة 

 :TCPلزمة 

 Source Port : يدي هذا الحنح على ميد  البيونو. 

 Destination Port :توهة البيونو  يدي على الحنح على. 

 Sequence Number :ال عم التسلسلي للبيونو  المحتياة ضمن الحزمة. 

 Acknowledgment Number : يحىىيا هىىذا الحنىىح الىى عم التسلسىىلي الىىذا يتيعىىع

 .م سح الحزمة استنبوله من اليوهة

 Data Offset : يدي هذا الحنح على لجمTCP Header. 

 Control Flags :يتعي  إلى لولة االتيو: 

 SYN : إعداد اتيويTCP. 

 ACK :   تعي  فيمو إذ لونىت المعليمىو  ضىمن لنىح اإلعىAcknowledgment 

 .ذا  ع عة

 RST : إعودة تهيئة اتيويTCP. 

 PSH : يخب  هذا الحنح اليوهة بثنه يتيو  تسليم البيونو  المستنبلة إلى الهللابنة العليو

 .مبوش ة

 FIN : إنهوء اتيويTCP. 

 Window :تىين عيمة هذا الحنىح لميىة . ا الحنح لتثمين معليمو  تحىميةيستخد  هذ

 .البيونو  التي يستهللايع الم سح استنبولهو

11--44--66--22--  TTCCPP  CCoonnnneeccttiioonn  SSeettuupp  

هىىذ   lifetimeإن عمليىىة االتيىىوي تمىى  بسلسىىلة مىىن الحىىوال  يىى ي ليىىوة االتيىىوي 

 ,LISTEN, SYN-SENT, SYN-RECEIVED, ESTABLISHED: الحىوال  هىي

FIN-WAIT-1, FIN-WAIT-2, CLOSE-WAIT, CLOSING, LAST-ACK, 

TIME-WAIT,   ت الحولة الخيوليةCLOSED. 
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لولىىة ييوليىىة ألنهىىو تمثىىح الحولىىة عنىىدمو ال يىىىين هنولىىك  لتلىىة تحىىىم  CLOSEDتعتبىى  

 .تبولتولي إنهوء االتيوي( PCB)بولب تيليي 

 :فيمو يلي ملخص عن معوني هذ  الحوال 

 LISTEN :  لهللال  اتيوي من ىا توهة بعيدةتمثح لولة انتظو. 

 SYN-SENT :تمثح لولة انتظو  لهللال  اتيوي مموثح بعد إ سوي طل  اتيوي. 

 SYN-RECEIVED : تمثح لولىة انتظىو  إعى   بهللالى  االتيىوي بعىد اسىتنبوي ت إ سىوي

 .طل  االتيوي

 ESTABLISHED : تمثىىح لولىىة فىىتح االتيىىوي ليىىث يىىتم تسىىليم البيونىىو  المسىىتنبلة إلىىى

 .  ت هي الحولة الهللابيعية التي يتم فيهو ننح البيونو  ي ي فت ة االتيويالمستخد

 FIN-WAIT-1 :   تمثىىح لولىىة انتظىىو  طلىى  إنهىىوء االتيىىوي مىىن اليوهىىة البعيىىدة ىت إعىى

 .بهللال  إنهوء اتيوي عد ى سح من عبح

 FIN-WAIT-2 :تمثح لولة انتظو  طل  إنهوء االتيوي من اليوهة البعيدة. 

 CLOSE-WAIT :ثح لولة انتظو  طل  إنهوء االتيوي من المستخد  المحليتم. 

 CLOSING :تمثح لولة انتظو  إع   بهللال  إنهوء االتيوي من اليوهة البعيدة. 

 LAST-ACK : تمثح لولة انتظو  إع   بهللال  إنهوء اتيوي عد ى سح من عبح إلى اليوهة

 .البعيدة

 TIME-WAIT :د مىىن ىن اليوهىىة البعيىىدة عىىد تمثىىح لولىىة انتظىىو  ليعىىت لىىوفي ليىىتم التثلىى

 .استلمت إع مهو بهللال  إنهوء االتيوي

 CLOSED :تمثح لولة عد  تويد اتيوي. 

هىىذ  . يىىتم االنتنىىوي مىىن لولىىة إلىىى لولىىة يىى ي عمليىىة االتيىىوي لوسىىتجوبة إلىىى اإللىىداث

 ,OPEN, SEND, RECEIVEاإللىىداث هىىي عبىىو ة عىىن اسىىتدعوء المسىىتخد  ل و اتيىىو  

CLOSE, ABORT, STATUS    بوإلضىوفة إلىى الحزمىة المسىتنبلة التىي تحىيا علىى األعى

SYN, ACK, RST, FIN  بوإلضوفة إلىTIMEOUT. 

مخهللاط الحولة المبين فىي العىىح التىولي يظهى  فنىط ت يى  الحىوال  عىن ط يىق اإللىداث 

 .لىنه ال يبين لييية معولجة األيهللاوء
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  UUDDPP  بروتوكولبروتوكول  --22--44--11

 االتيىوي ىن معنىىعمليو  الننىح المعتمىدة علىى االتيىوي غيى  الميوهىة ب UDPمن يؤ

 TCPبىه تهىي عىىس  ى سىلت بىنيس الت تيى  الىذانىو  وتهي ال يضمن تصيي البي. غي  الميثق

فىي بعىض الحىوال  مثىح عنىد إ سىوي  اسىتخدامهتلىن هذا الب تيلىيي لىه مميىزا  تجعىح يسىتح  
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تمىن . ىا معليمىو  تحىميىة UDPليث ال يملىك  إلى الس عةنو  وموعية عومة تعند الحووة وبي

ىن اإل سوي عب  هذا الب تتيلىيي ال يتهللالى   UDPالتي ىد  إلى إنعوء الب تتيليي  األسبو ىهم 

التىىي ذلىى   مىىع  بيونىىو ال تحتىىيا علىىى لىىح ال UDPة لزمىىإال النليىىح مىىن الحمىىح ت اليعىىت إذ ىن 

 .اإل سوي للتحىم بعملية TCPالب تتيليي 

  UUDDPP  UUDDPP  HHeeaaddeerrويسة ويسة ترتر  --66--22--44--11

 :UDPبين العىح التولي بنية لزمة 
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 :UDP Headerش ا لحنيي  يفيمو يل

 Source Port : يدي هذا الحنح على ميد  البيونو. 

 Destination Port : يدي على الحنح على توهة البيونو. 

 Length :يحيا هذا الحنح على لجم الحزمة. 

  IIPPوتوكول وتوكول بربر  --22--44--11

الب تيلىىيي المسىىؤتي عىىن تسىىليم لىىز  البيونىىو  المعىىىلة مىىن عبىىح  IPيعتبىى  ب تيلىىيي 

ت يىؤمن تنسىيم ت إعىىودة .UDPىت  TCPهىذ  البيونىو  يمىىن ىن تىىين . ب تيلىيال  الهللابنىة العليىو

بنيع البيونو  التىي يجى  ىن  IPتال يهتم ب تيليي . تجميع البيونو  الهللايلية إذا لون ذلك ض ت يو

سلهو ت يمىن ىن يتىيف مىع ىا لجىم لحىز  بيونىو  الهللابنىة الثونيىة، التىي يىتم تنسىيمهو إلىى لجىم ي 

ثم بعد ذلك يتم إ سوي هذ  األوزاء إلى اليوهة المحىددة ليىث . إطو  مدعي  من عبح الهللابنة الثونية

ال  IPهىىذا بوإلضىىوفة إلىىى ىن ب تيلىىيي . يىىتم تجميعهىىو عبىىح تسىىليمهو إلىىى ب تيلىىيال  الهللابنىىة العليىىو

يضمن تسليم البيونو  تفي لوي ضيوع ىية لز  فهي مسؤتلية ب تيليال  الهللابنة العليىو الميوىيدة 

 .بولجهة الم سلة إلعودة إ سولهو م ة ىي  

  AARRPPمع برتوكول مع برتوكول ( (   الثالثةالثالثة  الطبقةالطبقة  ))  IIPPعالقة برتوكول عالقة برتوكول   --66--22--44--11

    ((  الثانيةالثانية  الطبقةالطبقة  ))

نىىة الثونيىىة ليىىث تىىؤمن الهللابنىىة تعتمىىد الهللابنىىة الثولثىىة فىىي الننىىح اليعلىىي للبيونىىو  علىىى الهللاب

إلىى عنىوتين مىن  IP network addressالثونية عملية ت ومة عنوتين العبىة فىي الهللابنىة الثولثىة 

لتجميىىع  IPينىىي  ب تيلىىيي .النجىىوز هىىذ  المهمىىة ARPليىىث صىىمم ب تيلىىيي . اوىىح ننىىح البيونىىو 
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ان اليوهىة بعىدهو ينىي  البيونو  النودمىة إليىه مىن ب تيلىيال  الهللابنىة العليىو لمىو يحيىح علىى عنىي

ليحدد فيمو إذا لونت اليوهة هي محليىة ىت بعيىدة،  Host route tableبولبحث في ودتي التيويه 

فإذا لونت اليوهة محلية يني  بتسليم البيونو  مبوش ة إلى الحوس  المحلي ت إال يني  بإ سولهو إلىى 

 .ARP  ضمن لز IPتفي ل  الحولتين يتم ت ليف لز  . اليوهة البعيدة

هىىي تىىثمين ( ت وميىىع ب تيلىىيال  الهللابنىىة الثولثىىة) IPإن اليظييىىة األسوسىىية للب تيلىىيي 

. ت بين تسىط الت اسىح فىي الهللابنىة الثونيىة ULPتاوهة ت اسح عومة بين ب تيليال  الهللابنة العليو 

 بمعنىى يمىننىو تبىودي. هذا يؤدا إلى عد ة على ننح البيونو  بهللا ينة مستنلة عن ب تيليي اال سوي

ال تظهى  هىذ  . البيونو  بين ىتسوط ننح مختلية ت بوستخدا  عنوتين مختلية تتنسيق بيونو  مختلىف

ألنه على األغل  يىين ىتسىوط الننىح متهللاوبنىة تلىىن تظهى   LANالميزة ضمن العبىو  المحلية 

 .عند اال سوي إلى توهة بعيدة ودا ليث تم  البيونو  ضمن ىتسوط ننح مختلية

  IIPP  HHeeaaddeerr  IIPPترويسة ترويسة   --22--22--44--11
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 Version ( بت 4الحجم:)  ّ نسخة  ف هذا الحنحيعIP  التي ىنعث  لزمة البيونو  هىذ  لىذلك

 .تستهللايع وميع الجهو  مع فة تنسيق هذ  الحزمة لمعولجتهو

 IHL ( بت 4الحجم:)  ييف هذا الحنح(Internet Header Length ) الحجىم الىلىي لىـ

IP Header. 

 Type of Service ( بت 1الحجم :)يؤمن هذا الحنح على تع يف يدمو  معولجة. 

 Total Length ( بت 11الحجم:) هذا الحنح الحجم الىلي لحىز  البيونىو  المتضىمنة  فيي

 .IP Headerت  ULPبيونو  

 Identification ( بىىت 11الحجىىم:)  تخبىى  عيمىىة هىىذا الحنىىح الجهىىة المسىىتنبلة ىا عسىىم مىىن

 .لمجزىة يحيا على البيونو البيونو  ا

 Flags ( بت 0الحجم:) تحدد عيمة هذا الحنح فيمو إذا لون التنسيم مسميا ىت ال. 

 Fragment Offset ( بىت 10الحجىم:)  يسىتخد  هىذا الحنىح لتحديىد ميعىع الحزمةالمجزتىة

 .3ضمن لومح البيونو  ليث تىين اإلزالة للحزمة األتلى هي 

 Time to Live ( بت 1الحجم:) يستخد  هذا الحنح لحذف الحز  الضوتعة 

 Protocol ( بت 1الحجم:) يؤمن معليمو  عن البيونو  المحتياة ضمن الحزمة. 
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 Header Checksum ( بت 11الحجم:) يحىيا هىذا الحنىح علىى الىـChecksum لىـIP 

Header. 

 Source Address ( بت 02الحجم:) يحيا عنيان الجهة الم سلة. 

 Destination Address ( بت 02الحجم:) عنيان الجهة المستنبلة. 

 Option ( الحجم مت ي:) لنح ايتيو ا يستخد  من اوح ىغ اض التهللايي  ت التننيح. 

 Padding ( الحجىىم مت يىى:)  هىىذا الحنىىح يسىىتخد  إلضىىوفة بيونىىو  إضىىوفية لتىىى يىىت ء  لجىىم

 .الحزمة الم سلة مع الحجم المهللالي  لل سم

  IIPPتقسيم البيانات في تقسيم البيانات في   --22--22--44--11

على إ سوي لز  البيونو  عب  شبىو  مختلية ت التي  الند ة IPة التنسيم في تؤمن عملي

تيىح مىن ب تيلىيال  الهللابنىة العليىو  IPبمىو ىن بيونىو  لىز  . تملك عييد على لي  لىز  البيونىو 

ULP  مختلف ىتسوط الننح تملك تنييد علىى لجىم البيونىو  الم سىلة . فون لجم الحز  يىين مت ي

من إييوي هذ  البيونو  عب  هذ  األتسىوط المختليىة فعليىه تنسىيم هىذ  الحىز   IPلذلك لتى يتمىن 

الهللابنىة الثونيىة تننىح . (Layer 2)إلى ىوزاء اص   بحيث تت ء  مع تسط الننح في الهللابنة الثونيىة 

ليىىىث ىن لىىىح ب تيلىىىيي فىىىي الهللابنىىىة الثونيىىىة  framesبيونىىىو  الهللابنىىىة الثولثىىىة بوسىىىتخدا  األطىىى  

(Ethernet, X25, Frame Relay )تسىمى هىذ  . يملك لجم معىين لألطى  التىي ينىي  بإ سىولهو

 .ت التي يعب  عنهو بولبويتMTU (Maximum Transmission Unit )النيمة 

للمسىوعدة فىي  Identification, Flags, Fragment Offsetيىتم اسىتخدا  الحنىيي 

 Identification  ضمن الحنح عندمو يتم استخد  التنسيم فون  عم الحزمة المحتي. عملية التنسيم

الحزمىة األتلىى التىي تحىيا علىى البيونىو  . المجزتة عن البيونىو  األصىلية IPيع ف وميع لز  

هىذا يخبىى  الجهىىة . Flagsضىمن الحنىىح  "More Fragment"المجزتىة ت سىىح مىع تضىىع عيمىة 

تانىىه  Identificationالحىىز  التىىي تملىىك نيىىس الىى عم  cacheالمسىىتنبلة انىىه يجىى  عليهىىو تخىىزين 

 Fragmentهنولك المزيد من الحز  عودمة ليىتم تجميعهىو مىع بعضىهو تهنىو يسىتخد  ىيضىو الحنىح 

Offset  ليع ف ميعع الحزمة المجزتة ضمن البيونو  ال تيسىية، تت سىح خيى  وىزء مىن الحزمىة

، تعنىد تصىيي وميىع الحىز  إلىى الجهىة Flagsضىمن الحنىح  "More Fragment off"بنيمىة 

 .ULPتم إعودة تجمعهو ت إييولهو إلى ب تيليال  الهللابنة العليو المستنبلة ي

  ::إجرائية التقسيمإجرائية التقسيم

يتم إ سىوي الحزمىة إلىى يهللاىية المعولجىة  MTUإذا لون الحجم الىلي اص   ىت يسوتا 

يىتم تنسىىيم الحزمىىة إلىى وىىزتين ليىىث يىىين لجىىم الحزمىىة  MTUىمىىو إذا لونىت البىى  مىىن . التوليىة

تىىىين بنيىىة الحجىىم، ثىىم يىىتم إ سىىوي الحزمىىة األتلىىى إلىىى يهللاىىية  ت الثونيىىة MTUاألتلىىى يسىىوتا 

المعولجة التولية بينمو يتم إديىوي الحزمىة الثونيىة إلىى إو اتيىة التنسىيم مى ة ىيى   إذا لونىت مىوزاي 

 .MTUالب  من 

  ::دالالت الرموزدالالت الرموز

 FO :Fragment Offset. 

 IHL :Internet Header Length. 

 DF :Don't Fragment flag. 

 MF: More Fragments flag. 
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 TL :Total Length. 

 OFO :Old Fragment Offset. 

 OIHL :Old Internet Header Length. 

 OMF :Old More Fragments flag. 

 OTL :Old Total Length. 

 NFB :Number of Fragment Blocks. 

 MTU :Maximum Transmission Unit. 

  ::اإلجرائيةاإلجرائية

 :تىين الخيا زمية على النحي التولي

 

 (:الخهللاية الثونية)

 

 .إ سوي هذا الجزء إلى الخهللاية األتلى

  ::  إجرائية التجميعإجرائية التجميع

مىىن اوىىح لىىح لزمىىة مسىىتنبلة يىىتم لسىىو  معىى ف ذالىى ة التجميىىع لهىىو بوسىىتخدا  الحنىىيي 

ىا )ىذا لونىت هىذ  الحىز  لوملىة   source, destination, protocol, identificationالتوليىة 

فونه تيم تح ي  ذال ة التجميىع لهىذ  الحزمىة تإ سىولهو إلىى يهللاىية ( ت وزء لحزمة ىي  ىنهو ليس

 .المعولجة التولية

إذا لم يىن هنولك ذال ة محجيزة من اوح ىتي وزء مسىتنبح ننىي  بحجزهىو، تتىثلف هىذ  

 ,data buffer, header buffer, fragment block bit tableالذال ة من ذتال  ف عية هي 

 total data length field, timer  ليىث يىتم تضىع البيونىو  التىي نحيىح عليهىو مىن الجىزء

 بإ سوي الحزمة إلى يهللاية المعولجة التولية عم TL =< MTUلون  إذا

 بإل وء عملية التنسيم عم DF=1لون   إذا  تإال

 :(الخهللاية األتلى) عّسم لولتولي تإال       

 .األصلي IP Headerانسخ 

OIHL  IHL; OTL  TL; OFO FO; OMF MF 

NFB  (MTU –IHL*4)/8 

 NFB*8عم ب بط البيونو  بحجم 

  IP Headerصحح 

MF  1; TL  (IHL*4) + (NFB*8) 

 Checksumعم بإعودة لسو  
 عم بإ سوي هذا الجزء إلى يهللاية المعولجة التولية

 إضوفة البيونو  المتبنية

 :IP Headerتيحيح 

IHL  (((OIHL*4)-(length of options not copied)) +3)/4; 

TL  OTL - NFB*8 - (OIHL-IHL)*4; 

FO  OFO + NFB; MF  OMF; 
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 Lengthت الهللاىىيي   fragment offsetبحسىى   عىىم اإلزالىىة Data Bufferالمسىىتنبح فىىي 

الميافنىىة للىتىىح  fragment block bitتالبتىىو  الميوىىيدة ضىىمن وىىدتي بىىت الىتلىىة المجزتىىة 

 .المجزتة المستنبلة

ىت  Header bufferإلىى  Headerزء األتي من الحزمة نني  بنسىخ الىـإذا لون هذا الج

ثىم ت سىح الحزمىة المجّمعىة إلىى يهللاىية . إذا لون هذا الجزء األيي  يتم لسو  لجم البيونو  الىلي

إذا انتهى اليعىت يىتم تح يى  وميىع .تإال يتم تع يح المؤعت ت إنهوء عملية التجميع. المعولجة التولية

 .لتجميع هذ  الحزمة الميا د المحجيزة

  ::دالالت الرموزدالالت الرموز

 FO: Fragment Offset. 

 IHL: Internet Header Length. 

 MF: More Fragments flag. 

 TTL: Time to Live. 

 NFB: Number of Fragment Blocks. 

 TL: Total Length. 

 TDL: Total Data Length. 

 BUFID: Buffer Identifier. 

 RCVBT: Fragment Received Bit Table. 

 TLB: Timer Lower Bound. 

  ::اإلجرائيةاإلجرائية

 :تىين الخيا زمية على النحي التولي

BUFID  source|destination|protocol|identification; 

  MF = 0ت  FO = 0لون  إذا

 .بإ سوي الحزمة إلى يهللاية المعولجة التولية عم محجيزة BUFIDذال ة  تلون إذات       

 .BUFIDبحجزهو من اوح  عم BUFIDن هنولك ذال ة محجيزة لـ لم يى إذا إالت       

  TIMER  TLB; TDL  0 

-octet (TLإلىىى  octet FO*8مىىن  BUFIDضىىع البيونىىو  المىىثييذة مىىن األوىىزاء ضىىمن ذالىى ة   
(IHL*4))+FO*8. 

 FO+((TL-(IHL*4)+7)/8)إلى  FOمن  RCVBTاننح   

 TDL  TL-(IHL*4)+(FO*8)بيضع  عم MF = 0 إذا  

 .ضمن الذال ة Headerبيضع الـ عم FO = 0 إذا  

  8/(TDL+7)إلى  1من  RCVBTت تم ننح وميع  IDL <> 0 إذا  

   TL  TDL+(IHL*4) 
 .عم بإ سوي الحزمة المجمعة إلى يهللاية المعولجة التولية   

 .BUFIDعم بتح ي  ذال ة    

  TIMER  MAX (TIMER, TTL) 

 .عند تصيي خي  لزمة ىت عند انتهوء اليعت عم بإنهوء عملية التجميع  

 .الحز  المجّمعة إلى يهللاية المعولجة التولية يعم بو  سو( timeout)انتهى اليعت  
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  IIPPعناوين عناوين   --44--22--44--11

يتم التمييز بين األشيوء من ي ي األسموء، ىت العنوتين ليث يعي  االسم على موذا ن يىد 

ىح  تيسىىي مىىع العنىىوتين ليىىث ىن مهمىىة بعىى IPيتعومىىح . البحىىث ت العنىىيان يعىىي  إلىىى ىيىىن نجىىد 

هىىي ثوبتىة الحجىىم تتىىثلف مىىن  IPإن عنىىوتين .تهللابينىو  الهللابنىىة العليىىو لت ومىة األسىىموء إلىىى عنىوتين

هنولىك ث ثىىة . ليىث يبىىدى العنىيان بىى عم العىبىة متبىىيع بىولعنيان المحلىىي( بىىت 02)ى بعىة ثمونيىو  

 :يلس  الجدتي التولC، صنف B، صنف Aصنف  IPىصنوف لعنوتين 

 الصنف التنسيق البت األكثر أهمية

 A للحياسي  24األتلى ل عم العبىة ت البوعي  7البتو  3

 B للحياسي  11األتلى ل عم العبىة ت البوعي  14البهللاو   13

 C للحياسي  1األتلى ل عم العبىة ت البوعي  21البهللاو   113

  IIPPطريقة إرسال حزم البيانات في طريقة إرسال حزم البيانات في   --00--22--44--11

ي بيونو  إلى لوس  خي  فون تتم في البداية عملية التيويىه عندمو يني  ىا لوس  بإ سو

routing  لتحديىىد فيمىىو إذا لونىىت اليوهىىة تنىىع ضىىمن العىىبىة المحليىىة ىت إذا لونىىت يىىو ج العىىبىة

 .المحلية تمن ثم تتم عملية اإل سوي اليعلية للبيونو 

 :هنولك نميذوين لتسليم البيونو 

 .Local Deliveryالتسليم ضمن العبىة المحلية تيسمى 

 .Remote Deliveryالتسليم إلى توهة بعيدة يو ج العبىة المحلية 

يتم في التسليم المحلي إ سوي البيونو  من لوس  إلى خي  ضمن العىبىة المحليىة ىا ىن 

ىمىو التسىليم عىن بعىد يحىدث عنىد إ سىوي . الميد  ت اليوهة يملىون نيس عنوع العىبىة IPعنياني 

 Gatewayالميىىد  ليىىث يىىتم اسىىتخدا   IP يملىىك نيىىس عنىىوع عنىىيان ال IPبيونىىو  إلىىى عنىىيان 

تالىذا  routing tableهنىو تظهى  الحووىة إلىى وىدتي التيويىه .افت اضىية إلتمىو  عمليىة التيويىه

 :يحيا على ى بع لنيي ىسوسية

 .التي ستخد  في عملية اإل سوي Interfaceالياوهة 

 .IPن عنيان العبىة ىا الجزء الخوص بولعبىة في عنيا

 .هح تنع ضمن العبىة ىت ال IPعنوع العبىة لتمييز عنوتين 

Gateway ت التي تعب  عن توهة البيونو  ىذا لونت ست سح إلى توهة بعيدة. 

فإذا لونت اليوهة ضمن العبىة . عند إيجود اليوهة المنوسبة للبيونو  تبدى عملية اإل سوي

 :المحلية تتم عملية اإل سوي لولتولي

 .إلى الهللابنة الثونية( طبنة العبىة)الهللابنة الثولثة  البيونو  من تنتنح لزمة

 .يتم ت ليف الحزمة ضمن تنسيق ط د الهللابنة الثونية

 .يتمم إ سوي الحزمة إلى اليوهة مبوش ة بوستخدا  تسيط الننح الييزيوتي

 :ىمو إذا لونت اليوهة بعيدة فتتم عملية اإل سوي على النحي التولي

 .إلى الهللابنة الثونية( طبنة العبىة)الهللابنة الثولثة  و  منتنتنح لزمة البيون
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 .يتم ت ليف الحزمة ضمن تنسيق ط د الهللابنة الثونية

 .االفت اضية Gatewayيتم إ سوي الحزمة مبوش ة إلى 

  IICCMMPPبروتوكول بروتوكول   --44--44--11

ت يعىىح يدمىة  سىوتح  Internet Control Message Protocolهىي ايتيىو  لىـ 

 سوي تنو ي  ىيهللاوء إ سوي لز  البيونو  في لح ط في الم سح ليث يستخد  إل. IPاأليهللاوء في 

فىإذا مىث  . إلد  المعولح هي ىن الجهىة المسىتنبلة غيى  متىيف ة خت ىن العىبىة معهللالىة. ت المستنبح

 Service was"تتىىىم إيبىىىو ك بىىىثن الخدمىىىة غيىىى  متىىىيف ة  FTPلوتلىىىت االتيىىىوي بخدمىىىة 

unavailable "ىت ىن لىم يىتم العثىي  علىى المخىد  "Server not Found " فثنىت عىد اسىتنبلت

 .ICMP سولة 

 يعتمىىىىىد علىىىىىى الننىىىىىح مىىىىىن يىىىىى ي اتيىىىىىوي غيىىىىى  ميوىىىىىه IPبمىىىىىو ىن الب تيلىىىىىيي 

Connectionless transport  فإن المستنبح ال يع ف فيمو إذا لونت الجهة المستنبلة ىت الخدمىة

للحيىىيي علىىى  ICMPلىىذلك نحتىىوج إلىىى الب تيلىىيي  IPمتىىيف ة ى  ال عنىىد إ سىىوي لىىز  بيونىىو  

 .تنو ي  بوأليهللاوء عند لدتثهو

هىىي مع فىىة مىىد  تىىيف  مخىىد  معىىين عىىن  ICMPىلىىد ىهىىم األشىىيوء التىىي نسىىتخد  فيهىىو 

ليىث تمىىن مىن مع فىة مىد   Packet Internet Groper Application (PING)ط يىق 

التىىي   بإليىىوتيو  عىىن البيونىىو PINGالنىىد ة علىىى اليصىىيي إلىىى الجهىىة المسىىتنبلة لمىىو تخبىى ك 

لخدمة فىي الهللابنىة  ICMPيعمح . ى سلت تإذا تم فندانهو ت مو هي الزمن الذا است  عته ليصيلهو

 .ICMPإل سوي لز   IPال ابعة تيتم استخدا  ب تيليي 

  IICCMMPPتنسيق رسائل تنسيق رسائل   --66--44--44--11

ليىث يىتم اسىتخدا  ثمىوني  IPبوسىتخدا  ب تيلىيي  ICMPلمو ذل نو يتم إ سوي  سوتح 

ليث تحدد عيمة هذا الحنح تنسيق البيونو  لمىو  ICMP type  للحنح بتو  األتلى في عسم البيونو

محجىيز ل سىتخدامو  المسىىتنبلية ت يجى  ىن تىىين عيمتهىو صىىي ية  unusedإن ىا لنىح مسىمى 

عنىىىد اإل سىىىوي لىىىىن علىىىى المسىىىتنبح ىال يسىىىتخد  هىىىذ  الحنىىىيي مىىىو عىىىدا انىىىه يجىىى  تضىىىمنيه فىىىي 

Checksum  ىمو عيم لنييIP تىين لولتولي: 

Version = 4 

IHL = Internet header length in 32-bit words 

Type of Service = 0 

Total Length = Length of internet header and data in octets 

Identification, Flags, Fragment Offset .هي لنيي غي  مستخدمة   

Time to Live من لىح لوسى  يتم زيودة عيمة هذا الحنح عند م ت  لىز  البيونىو  ضى

 .التي م   ي لهو الحزمة gateways  تتىين عيمة هذا الحنح في النهوية عدد البيابو
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Protocol  تتىين عيمتهICMP = 1 

Header Checksum :على عيمة  اتحيchecksum  تيجى  ىن يىتم تهيئىه هىذا الحنىح

 .بنيمة صي ية

 :ICMPىنياع  سوتح 

 :Destination Unreachable Message سولة عد  اليصيي لليوهة 

 

 11 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Destination Address : يمثىىح عنىىيانIP  الجهىىوز المسىىتنبح تالمىىثييذ مىىن لزمىىة

 البيونو  األصلية

  ::IICCMMPPحقول حقول 

o  Type = 3 

o Code: 

o  0 = net unreachable 

o 1 = host unreachable  

o  2 = protocol unreachable 

o 3 = port unreachable 

o 4 = fragmentation needed and DF set 

o 5 = source route failed 

o  Checksum 

o  Internet Header + 64 bits of Data Datagram 

  TTiimmee  EExxcceeeeddeedd  MMeessssaaggeeرسالة انتهاء الوقت رسالة انتهاء الوقت   --22--44--44--11
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 70 الشكل



 111 دعم العبىة

 

  ::IIPPحقول حقول 

Destination Address : يمثىىح عنىىيانIP نبح تالمىىثييذ مىىن لزمىىة الجهىىوز المسىىت

 البيونو  األصلية

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type = 11 

Code: 

 0 = time to live exceeded in transit 

1 = fragment reassembly time exceeded   

 Checksum 

 Internet Header + 64 bits of Data Datagram 

  ::PPaarraammeetteerr  PPrroobblleemm  MMeessssaaggeeرسالة مشكلة المتحول  رسالة مشكلة المتحول    --22--44--44--11

 

 16 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Destination Address : يمثىىح عنىىيانIP  الجهىىوز المسىىتنبح تالمىىثييذ مىىن لزمىىة

 البيونو  األصلية

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type = 12 

Code: 

 0 = pointer indicates the error 

Checksum 

 Internet Header + 64 bits of Data Datagram 
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11--44--44--44--  SSoouurrccee  QQuueenncchh  MMeessssaaggee  

 

 72 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Destination Address : يمثىىح عنىىيانIP  الجهىىوز المسىىتنبح تالمىىثييذ مىىن لزمىىة

 البيونو  األصلية

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type = 4 

Code = 0 

Checksum 

 Internet Header + 64 bits of Data Datagram 

  RReeddiirreecctt  MMeessssaaggeeرسالة إعادة التوجيه رسالة إعادة التوجيه   --00--44--44--11

 

 12 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Destination Address : يمثىىح عنىىيانIP  الجهىىوز المسىىتنبح تالمىىثييذ مىىن لزمىىة

 البيونو  األصلية

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type = 5 
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Code: 

0 = Redirect datagrams for the Network 

1 = Redirect datagrams for the Host 

2 = Redirect datagrams for the Type of Service and Network 

3 = Redirect datagrams for the Type of Service and Host 

Checksum 

Gateway Internet Address : البيابة عنيانgateway   التىي يىتم إ سىوي لىز  البيونىو

 .إليهو

 Internet Header + 64 bits of Data Datagram 

  EEcchhoo  oorr  EEcchhoo  RReeppllyy  MMeessssaaggeeرسالة طباعة الجواب رسالة طباعة الجواب   --11--44--44--11

  ::IIPPحقول حقول 

Addresses :  عنىيان الميىد  فىي  سىولة اليىىدecho message  سىيىين عنىىيان

يىتم  echo reply messageتلتعىىيح  سىولة . echo reply messageاليوهىة ل سىولة الى د 

 .checksumلسو  تيتم إعودة  3إلى  Codeتبودي عنوتين الميد  تالهدف تيتم ت يي  

 

 14 الشكل

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type: 

8 for echo message 

0 for echo reply message 

Code = 0 

Checksum 

Identifier : إذا لىىونcode = 0  يسىىوعد الحنىىحIdentifier  علىىى مهللاوبنىىة لىىح مىىن  سىىولة

 .اليد  ت ال د

Sequence Number : إذا لونcode = 0  يسوعد الحنحIdentifier  على مهللاوبنة لح مىن

 .سولة اليد  ت ال د 
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11--44--44--11--  TTiimmeessttaammpp  oorr  TTiimmeessttaammpp  RReeppllyy  MMeessssaaggee  

 

 10 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Addresses : عنيان الميد  في  سولة اليعىتtimestamp  سىيىين عنىيان اليوهىة

 timestamp reply messageتلتعىىيح  سىولة . timestamp reply messageل سولة ال د 

 .checksumلسو  تيتم إعودة  14إلى  Codeوتين الميد  تالهدف تيتم ت يي  يتم تبودي عن

 

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type: 

13 for timestamp message 

14 for timestamp reply message  

Code = 0 

Checksum 

Identifier : إذا لىىونcode = 0  يسىىوعد الحنىىحIdentifier  علىىى مهللاوبنىىة لىىح مىىن اليعىىت

 .تال د

Sequence Number : إذا لىونcode = 0  يسىوعد الحنىحIdentifier  علىى مهللاوبنىة لىح

 .اليعت تال د
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    رسالة معلومات اإلجابة رسالة معلومات اإلجابة   --00--44--44--11

IInnffoorrmmaattiioonn  RReeqquueesstt  oorr  IInnffoorrmmaattiioonn  RReeppllyy  MMeessssaaggee  

 

 76 الشكل

  ::IIPPحقول حقول 

Addresses :  عنيان الميد  في  سىولة طلى  المعليمىوinformation request 

message سىيىين عنىيان اليوهىة ل سىولة الى د information reply message . تلتعىىيح

تيىتم إعىودة  11إلىى  Code سولة  د للمعليمو  يتم تبودي عنوتين الميىد  تالهىدف تيىتم ت ييى  

 .checksumلسو  

  ::IICCMMPPحقول حقول 

 Type: 

15 for information request message 

16 for information reply message  

Code = 0 

Checksum 

Identifier : إذا لىىونcode = 0  يسىىوعد الحنىىحIdentifier   علىىى مهللاوبنىىة لىىح مىىن الهللالىى

 .تال د

Sequence Number : إذا لىونcode = 0  يسىوعد الحنىحIdentifier  علىى مهللاوبنىة لىح

 .الهللال  تال د

  IICCMMPPخالصة أنواع رسائل خالصة أنواع رسائل   --11--44--44--11

Echo Reply   0 

Destination Unreachable   0 

Source Quench   4 

Redirect   5 

Echo   1 

Time Exceeded   11 

Parameter Problem   12 

Timestamp   10 

Timestamp Reply   14 

Information Request   15 
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Information Reply   11 

11--44--00--  EEtthheerrnneett  AAddddrreessss  RReessoolluuttiioonn  PPrroottooccooll  

بهللا ينىىة معينىة إلىىى إل سىىوي معليمىو  مىن وهىىوز معىين  Pعنىدمو نسىتخد  ب تيلىىيي مىو 

فيجى  تيليىد عنىيان  Ethernetتننيىة   ميوىيد فىي مىىون مىو علىى العىبىة بوسىتخدا Tوهوز خيى  

48bit   إل سوي لز  بيونوEthernet . عنيان الجهوزS  ضمن الب تيلييP  ليس داتمول متيافىق

سىمح ي Pالب تيلىيي (. تالذا يىين بهللاىيي مختلىف ت عيمىة مختليىة) Ethernetمع تنسيق عنيان 

مىن  Aبتيزيع دينوميىي للمعليمو  التي نحتووهو لبنوء وداتي التي نسىتخدمهو لت ومىة عنىيان مىو 

بمعنىىى خيىى  يسىىتخد  هىىذا .Ethernet 48bitإلىىى صىىي ة عنىىيان  Pصىىي ة عنىىيان ب تيلىىيي 

من  48bit Ethernetلتحييح عنوتين ب تيليي العبىة إلى عنيان  Ethernet ARPالب تيليي 

 :ARPعمليو هنولك تظييتين للب تيليي .Ethernetخدا  تننية الـاوح الننح بوست

 .ت العنوتين الييزيوتية إل سوي لز  البيونو  IPلعنوتين  Mapإنعوء ي يهللاة 

اإلووبة على طلبو  األوهزة األي   على العبىة للحيىيي علىى العنىيان الييزيىوتي للجهىوز 

 .المحلي

  TTYYPPEEالحقل الحقل   ففتعار يتعار ي  --66--00--44--11

ضىىىمن لزمىىىة بيونىىىو   TYPEلنىىىيم التىىىي يثيىىىدهو الحنىىىح فيمىىىو يلىىىي تع يىىىف لىىىبعض ا

Ethernet: 

ether_type$XEROX_PUP 

ether_type$DOD_INTERNET 

ether_type$CHAOS 

ether_type$ADDRESS_RESOLUTION 

 :Ethernet ARPتنسيق لزمة 

 Ethernet 48bitإلى عنىيان < protocol, address>إلنعوء ي يهللاة لت ومة زتج 

 :، تنسيق خت صي ة هذ  الحزمة تىين لولتوليARPلزمة نحتوج إلى إنعوء 

48.bit: Ethernet address of destination  

48.bit: Ethernet address of sender 

16 bit Protocol type = ether_type$ADDRESS_RESOLUTION  
16.bit: Hardware address space (ar$hrd) 

16.bit: Protocol address space (ar$pro) 

bit: byte length of each hardware address (ar$hln) 

bit: byte length of each protocol address (ar$pln) 

16.bit: opcode (ares_op$REQUEST | ares_op$REPLY) (ar$op)   
nbytes: Hardware address of sender of this packet (ar$sha) 

mbytes: Protocol address of sender of this packet (ar$spa) 

nbytes: Hardware address of target of this packet (ar$tha) 

mbytes: Protocol address of target (ar$tpa) 
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  توليد الحزمةتوليد الحزمة  --22--00--44--11

عنىىدمو يىىتم إ سىىوي لزمىىة البيونىىو  عبىى  طبنىىو  العىىبىة يىىتم تحديىىد عنىىيان الب تيلىىيي 

نحتىىوج إلىىى ت ومىىة العنىىيان  Ethernetفىىي لولىىة . للمحهللاىىة التوليىىة التىىي سىىيتم إ سىىوي الحزمىىة لهىىو

 Ethernet 48bitإلى عنيان < protocol type, target protocol address>لتحييح زتج 

 Ethernetإيجود هذا الزتج ضمن الجدتي فإذا تود  فونه يني  بإعودة عنيان  ARP ليث يحوتي

48bit   بوفت اض ىن الهللابنو  العليىو سىتعيد )الميافق، تإذا لم يجد  فونه يني  بحذف لزمة البيونو

 :مع تيليد عيم للحنيي لولتولي Ethernetت يني  بتيليد لزمة ( إ سولهو

ألنىىه يجىى  ملىىيء هىىذا الحنىىح بولنيمىىة التىىي ىلىىوتي  ar$thaال ينىىي  بإسىىنود ىا شىىيء لىىـ 

إل سىىوي  ar$thaإلىىى  broadcast addressمع فتهىو تمىىن الممىىىن إسىنود عيمىىة عنىىيان التعمىىيم 

 .Ethernetلح محهللاو  العمح التي تعمح بتننية  ىالهللال  غول

  إجابة الطلبإجابة الطلب  --22--00--44--11

التىي  ARPة المستنبلة  بو سوي الحزمىة إلىى تني  الجه ARPعندمو يتم استنبوي لزمة 

 :تستخد  ييا زمية الع تط السلبية ت إنهوء معولجة الحزمة لولتولي

ال لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىظ ىن 

<   protocol type, sender protocol address, senderhardware address > الث ثية

typ = ether_type$ADDRESS_RESOLUTION 

ar$hrd = ares_hrd$Ethernet 

ar$pro = protocol type 

ar$hln = 6 

ar$pln = length of an address in that protocol 
ar$op = ares_op$REQUEST 

ar$sha = 48.bit ethernet address of local host 

ar$spa = protocol address of local host 

ar$tpa = protocol address of the remote host 

 ؟ar$hrdالمذلي  ضمن الحنح  hardware typeهح املك نيع العتود 

 :نعم 

 [ يىين ايتيو يو ar$hlnفحص الحنح ]  

 ؟ar$proمع الب تيليي المذلي  في  ىتعومحهح   

 :نعم  

 [يىين ايتيو يو ar$plnفحص الحنح ]   

   Merage_flage:= false 

ميويد ضىمن < protocol type, sender protocol address>إذا لون الزتج    

للىىىـ  trueبولمعليمىىىو  الجديىىىدة تإسىىىنود النيمىىىة  sender hardware addressوىىىدتي الت ومىىىة عىىىم بتحىىىديث الحنىىىح 

Merage_flag  

 ؟ target protocol addressهح ىنو    

 :نعم   

 ,protocol type>عىم بإضىوفة الث ثىة  Merge flag = falseإذا لىون     
sender protocol address, sender hardware address >إلى ودتي الت ومة. 

 ؟opcode = ares_op$REQUESTهح     

 :نعم    

ت  Hardwareضىىىع عنىىىوتين  Protocolت  Hardwareعىىىم بتبىىىديح الحنلىىىين     

Protocol  المحلية ضمن لنييSender  

 Ar$op = ares_op$REPLYتضع     

 .إ سوي الحزمة إلى نيس العنيان الذا استنبح منه الهللال     
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ننو افت ضنو إن االتيوي هي بوالتجوهين أل. opcodeعد ليظت في الجدتي عبح فحص عيمة الحنح 

تاللظ انه إذا توىد  Bيملك ىيضو سب  للحديث مع  Bإذا  Bسب  للحديث مع  Aبمعنى إذا لون لـ

الجديىد  hardware addressفىون  <protocol type, sender protocol address>الزتج 

 .يحح محح النديم

    مثالمثال  --44--00--44--11

نيىىىس العىىىبىة تالتىىىي هىىىي مىىىن نىىىيع ميوىىىيدين علىىىى  X,Yبيىىى ض ىن لىىىدينو وهىىىوزين 

Ethernet . لىىح الجهىىوزين يملىىىون عنىىيانEthernet EA(X) , EA(Y)  تل همىىو يمتلىىىون

بىدء  Xالجهىوز . ET(IP)هىي  Ethernet typeتبىوفت اض ىن  IP IPA(X), IPA(Y)عنىيان 

 Xز الجهىو. Yبإ سىوي لىز  بيونىو  إلىى الجهىوز  Xبولعمح للتي ت عىوو ل ىت خوى  سىيني  الجهىوز 

إلىىى  <ET(IP), IPA(Y)>تحييىىح الىىزتج  ARPتيهللالىى  مىىن  IPA(Y)يعلىم ىن سي سىىح إلىىى 

فينىي  . بىدء العمىح للتىي فونىه ال يعى ف هىذ  المعليمىو  Xتلىن بمو ىن  Ethernet 48bitعنيان 

 :بولمعليمو  التولية ADDRESS RESOLUTIONبحذف الحزمة تإنعوء لزمة 

هذ  الحزمىة تيحىدد  Yيتلنى الجهوز . تيتم تعميم الحزمة على وميع األوهزة في العبىة

تان هىىذ  الحزمىىة م سىىلة لىىه  hardware type (Ethernet)يسىىتهللايع فهىىم الحنىىح  فيمىىو إذا لىىون

((ar$tpa)=IPA(Y))    تينىىي  بإديىىوي المعليمىىو<ET(IP), IPA(X)>  للخ يهللاىىة بعىىدهو

ضىىىمن الحنىىىح  EA(Y)لىىىذا ينىىىي  بتبىىىديح الحنىىىيي تيضىىىع  requestي لىىىظ ىن هىىىذا هىىىي طلىىى  

(ar$sha)  تيسند النيمةreply  للحنىحopcode هىذ  الحزمىة مبوشى ة إلىى تيسى  EA(X) . عنىد

 .Yموزاي ال يع ف ليف ي سح إلى  Xلىن  Xيعلم ليف ي سح إلى  Yهذ  اللحظة 

 ,ET(IP)>ت يىىديح المعليمىىو  إلىىى الجىىدتي  Yبوسىىتنبوي لزمىىة الىى د مىىن  Xينىىي  

IPA(Y)>  تEA(Y) . في الم ة النودمة عندمو يحوتي ب تيلىيي اإل سىوي فىيX  إ سىوي لزمىة

سىيف  Yفىون عمليىة ت ومىة العنىيان سىيف تىنجح لمىو ىن ب تيلىيي اإل سىوي فىي  Yإلىى  بيونو 

 .Yينجح في عملية ت ومة العنيان عندمو ي يد إ سوي معليمو  إلى 

(ar$hrd) = ares_hrd$Ethernet 

(ar$pro) = ET(IP) 

(ar$hln) = length(EA(X)) 
(ar$pln) = length(IPA(X)) 

(ar$op)  = ares_op$REQUEST 

(ar$sha) = EA(X) 
(ar$spa) = IPA(X) 

(ar$tha) = don't care 

(ar$tpa) = IPA(Y) 
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  IImmpplleemmeennttaattiioonnقسم التنفيذ قسم التنفيذ   --00--11

  مقدمةمقدمة  --66--00--11

فيهىىو ىهميىىة العىىبىة فىىي نظىىم التعىى يح لمىىو  استع ضىىنوبعىىد هىىذ  المندمىىة النظ يىىة التىىي 

الىىذا تعتمىىد  وميىىع نظىىم  OSIت تحىىدثنو عىىن النمىىيذج المعيىىو ا . هللاوعىىة العىىبىةبنيىىة ب استع ضىىنو

ا ن ليىف .بعىيء مىن التييىيح TCP/IPالتع يح العبىية لمو تحىدثنو عىن مجميعىة ب تيلىيال  

سنستييد من المعليمو  النظ ية السوبنة في التنييىذ،  بمىو العىىح التىولي سىيعهللايك فىى ة عومىة عىن 

 .ط ينة التنييذ

 

 :من العىح الخهللايا  التولية للتنييذنستنج 

 :تينسم إلى عسمين: Device Driverلتوبة 

PCI Device Driver 

Ethernet Relate RTL8139 Device Driver 

 ARPتنييذ ب تيليي 

 IPتنييذ ب تيليي 

 ICMPتنييذ ب تيليي 

 .TCP & UDPتنييذ ب تيليلي التحىم بولننح 
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  بنية الملفات في قسم تنفيذ الشبكةبنية الملفات في قسم تنفيذ الشبكة  --22--00--11

 مهمة الملف اسم الملف

pick  عبو ة عن مجميعة التيابع ال زمة لتنييذ مع حPCI. 

rtl8139.c  مع ح العبىةNetwork Device Driver  تيعمح على الع يحة

RTL8139 

native’s  عبو ة عن مىتبة ت لف بهللاوعة العبىة ت تتملك عدد من التيابع إلدا ة

 الخ...بهللاوعو  العبىة من إضوفة، تلذف،

eatharp.c  يحيا هذا الملف عملية التنييذimplementation  للب تيلييEther 

ARP. 

inlet’s  مىتبة تحيا على عدد من التيابع للتحنق من صحة عنوتينIP  المديلة

 .لنص ت تحييلهو إلى العىح الثنوتي

app.  يحيا هذا الملف علة عملية التنييذimplementation  للب تيلييIP. 

ip_addr.c  مىتبة تحيا على عدد من التيابع للتعومح مع عنوتينIP  ،من تعىيح

 .الخ....منو نة، تطبوعة

ip_frag.c  يحيا هذا الملف على تيابع التجزاء ت التجميع في ب تيلييIP. 

icmp.c  يحيا هذا الملف على عملية تنييذimplementation  للب تيليي

ICMP. 

tcp.c ة تنييذ يحيا هذا الملف على عمليimplementation  للب تيلييTCP. 

tcp_in.c  مجميع تيابع االستنبوي في ب تيلييTCP. 

tcp_out.c  مجميعة تيابع اإل سوي فيTCP. 

dupl.  يحيا هذا الملف على عملية تنييذimplementation  للب تيلييUDP. 

pouf’s   مىتبة تحيا على بنية معهللايو  الحزPacket عومح معهوت او اتيو  الت. 

mimic  مىتبة تحيا على عدد من االو اتيو  إلدا ة الذال ة ضمنTCP/IP 

Stack 

hemp’s   مىتبة تحيا على عدد من االو اتيو  إلدا ة ذال ة الحزPackets. 

  NNeettwwoorrkk  DDeevviiccee  DDrriivveerrتنفيذ تنفيذ   --22--00--11

11--00--22--66--  PPCCII  DDeevviiccee  DDrriivveerr  

 .PCI  عن ىا بهللاوعة النجوز هذا المع ح استخدمنو بنية المعهللايو  التولية التي تعب

typeset struct pci_cfg { 
 uint16_t vendor_id; 

 uint16_t device_id; 

 uint16_t command; 
 uint16_t status; 

 uint8_t revision_id; 

 uint8_t interface; 

 uint8_t sub_class; 

 uint8_t base_class; 
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 :PCIلمو استخدمنو البنية التولية لتمييز بين ىصنوف 

 

 :إن ىهم توبع ضمن المع ح هي

 uint8_t cache_line_size; 

 uint8_t latency_timer; 

 uint8_t header_type; 

 uint8_t bist; 

 uint8_t bus; 

 uint8_t dev; 

 uint8_t func; 

 uint8_t irq; 

 uint32_t base[6]; 

 uint32_t size[6]; 

 uint8_t type[6]; 

 uint32_t rom_base; 

 uint32_t rom_size; 

 uint16_t subsys_vendor; 

 uint16_t subsys_device; 

 uint8_t current_state; 

} pci_cfg_t; 

classes_t classes[] = { 
 
{ 0x00, 0x00, 0x00, "Undefined" }, 

{ 0x00, 0x01, 0x00, "VGA" }, 
 

{ 0x01, 0x00, 0x00, "SCSI" }, 
{ 0x01, 0x01, 0x00, "IDE" }, 

{ 0x01, 0x01, 0x8A, }, 
{ 0x01, 0x02, 0x00, "Floppy" }, 
{ 0x01, 0x03, 0x00, "IPI" }, 

{ 0x01, 0x04, 0x00, "RAID" }, 
{ 0x01, 0x05, 0x20, "ATA (Single DMA)" }, 
{ 0x01, 0x05, 0x30, "ATA (Chained DMA)" }, 

{ 0x01, 0x80, 0x00, "Other" }, 
 

{ 0x02, 0x00, 0x00, "Ethernet" }, 
{ 0x02, 0x01, 0x00, "Token Ring" }, 

{ 0x02, 0x02, 0x00, "FDDI" }, 
{ 0x02, 0x03, 0x00, "ATM" }, 
{ 0x02, 0x04, 0x00, "ISDN" }, 

{ 0x02, 0x05, 0x00, "WordFip" }, 
{ 0x02, 0x06, 0x00, "PICMG 2.14" }, 
{ 0x02, 0x80, 0x00, "Other" }, 

.... 

.... 

.... 
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pci_find_cfg :  الذا يني  بولبحث عن بهللاوعىة معينىة فىي ممى اPCI   تذلىك بتم يى

لمىىو ينىىي  بإ وىىوع بنيىىة .  عىىم اليىىنف الىىذا ن يىىد البحىىث عنىىه تفىىي لىىوي تويدهىىو ينىىي  بتيعيلهىىو

لمنوطعة  عم ا حمعهللايو  تحيا على مجميعة من البيونو  التي سنستخدمهو للتعومح مع الجهوز مث

 .الخ.........ت عنيان الجهوز

11--00--22--22--  EEtthheerrnneett  RReellaattee  RRTTLL88113399  DDeevviiccee  DDrriivveerr  

النجىىوز ىا معىى ح لبهللاوعىىة العىىبىة يجىى  تحديىىد العىى يحة التىىي سىىنعمح عليهىىو لىىذا عمنىىو 

ىتي يهللاية عمنو بهىو هىي إنعىوء بنيىة معهللايىو  تمثىح هىذ  العى يحة . RTL8139الع يحة  دبوعتمو

ىهىم المعليمىو  التىي ن يىدهو .ة ت التىي تمثىح ييىو ا  هىذ  العى يحةلمو عمنىو بإنعىوء ىنمىوط تعداديى

 .تعنوتين لح من للنة اإل سوي ت االستنبوي Mac Addressمع فتهو عن الع يحة هي 

 :ىهم التيابع التي تعىح المع ح هي

rtl8139_init :مليو  اال سوي ت االسىتنبوي يني  هذا التوبع بتهيئة الع يحة لتيبح ووهزة لع

فيي البداية نني  بولبحث عىن البهللاوعىة .ت إسنود ب امج يدمة المنوطعة لح سوي ت االستنبوي

ت بعد الحييي على المعليمو  المهللاليبة نني  بإسنودهو  pci_find_cfgبوستخدا  التوبع 

 .الستخدامهو اللنول  rtl8139_tإلى البنية 

rtl8139_handler : هي ب نومج يدمىة المنوطعىة الىذا يىتم اسىتدعوته عىن لىدتث هذا التوبع

فيي . منوطعة، يني  هذا التوبع بيحص نيع المنوطعة هح منوطعة إ سوي ى  منوطعة إ سوي

ىمىىو إذا لونىىت  rtl8139_handle_txلىىوي لونىىت منوطعىىة إ سىىوي يىىتم اسىىتدعوء التىىوبع 

 اإل سىويذا ينىي  بعمليىة الى rtl8139_handle_rxمنوطعة استنبوي فيتم استدعوء التىوبع 

 .اليعلية

rtl8139_close :  ت  اإل سىوييني  هذا التوبع بإغ   بهللاوعىة العىبىة ت تعهللايلهىو عىن عمليىو

 .االستنبوي

rtl8139_dump_info : يني  هذا التوبع بهللابوعة معليمو  البهللاوعة على شوشة اإلظهو. 

get_eth_mac_addr :تي يني  هذا التوبع بإ ووع العنيان الييزيىوMac Address  لبهللاوعىة

 .العبىة

low_level_output :  يني  هذا التوبع بعملية اال سىوي اليعليىة للبيونىو  ىت الحىزPackets 

 .عندمو ي يد إ سوي البيونو  ARPتيتم استدعوء هذا التوبع من عبح ب تيليي 

typedef struct rtl8139 
{ 

 struct eth_addr *ethaddr; 

 uint16_t iobase; 

 uint8_t irq; 

 uint8_t station_address[6]; 

 bool speed10; 
 bool fullduplex; 

 bool promisc; 

 unsigned cur_tx; 

 unsigned cur_rx;  

 addr_t rx_phys, tx_phys; 

 uint8_t *rx_ring, *tx_ring; 

 semaphore_t mutex; 

} rtl8139_t; 
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11--00--22--22--  NNeettiiff  

 IPن عنىيان نعلم من ي ي استخدامنو ألنظمة التع يح العبىية انىه يمىىن إسىنود ىلثى  مى

لنيس بهللاوعة العبىة، لمىو يمىننىو التعومىح مىع  IPلنيس الجهوز ىت بعىح ىد  إسنود ىلث  من عنيان 

عمنو بتحنيىق ذلىك مىن يى ي المىتبىة . ىلث  من بهللاوعة شبىة تالدة تإسنود عنوتين مختلية لىح منهو

Netif  التي تحيا على بنية معهللايو  هيnetif مثىح بهللاوعىو  تهي عبىو ة عىن التحىة مت ابهللاىة ت

من ي ي البنية التي تظه  في الجدتي ن لظ انه علينو إسنود تيابع اإلديوي ت اإليى اج ت . العبىة

ننىي  بإسىنود التىوبع  inputليث مىن اوىح الحنىح . التي مهمتهو ننح البيونو  من ت إلى الهللابنة العليو

ip_input  الىىذا ينىىي  بننىىح البيونىىو  مىىن بهللاوعىىة العىىبىة إلىىىIP ة ت منىىه إلىىى للمعولجىىTCP  ىت

UDP . ت من اوح الحنحoutput  نني  بإسنود التوبعetharp_output   ت الذا يني  ننح البيونىو

 .إلى بهللاوعة العبىة ت منهو إلى العولم الخو وي IPمن 

 :من ىهم تيابع هذ  المىتبة

netif_init :يني  هذا التوبع بتهيئة ال تحة المت ابهللاة. 

netif_add : يتم من ي ي هذا التىوبع إضىوفة عنىيانIP  إلىى بهللاوعىة العىبىة تيمىىن اسىتدعوء

 .هذا التوبع ىلث  من م ة إلضوفة عنوتين إضوفية ىت التعومح مع بهللاوعو  شبىة إضوفية

netif_set_addr :م مىىن يىى ي هىىذا التىىوبع إسىىنود عنىىيان يىىتIP  ت عنىىوع شىىبىةNetwork 

Mask  تGateway إلى بهللاوعة شبىة محددة. 

netif_remove :لذف بهللاوعة شبىة محددة من ال تحة المت ابهللاة. 

netif_find :البحث عن بهللاوعة شبىة معينة ضمن ال تحة. 

netif_set_default :سىىتخدامهو فىىي عمليىىو  وعىىح بهللاوعىىة شىىبىة معينىىة هىىي االفت اضىىية ال

 .اال سوي ت االستنبوي

netif_set_up :تيعيح بهللاوعة شبىة معينة. 

netif_set_down :تعهللايح بهللاوعة شبىة معينة. 

struct netif { 

  struct netif *next; 

 
  struct ip_addr ip_addr; 

  struct ip_addr netmask; 

  struct ip_addr gw; 
 

  err_t (* input)(struct pbuf *p, struct netif *inp); 

  err_t (* output)(struct netif *netif, struct pbuf *p, 

       struct ip_addr *ipaddr); 
  err_t (* linkoutput)(struct netif *netif, struct pbuf *p); 
 

  void *state; 

 
  unsigned char hwaddr_len; 

  unsigned char hwaddr[NETIF_MAX_HWADDR_LEN]; 

  u16_t mtu; 

  u8_t flags; 

  u8_t link_type; 

  char name[2]; 

  u8_t num; 

}; 
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netif_is_up :التثلد من ىن بهللاوعة شبىة معينة هح هي ميّعلة ى  ال. 

  AARRPPتنفيذ برتوكول تنفيذ برتوكول   --44--00--11

 Mac Addressإلىى عنىوتين فيزيوتيىة  IPهىي ت ومىة عنىوتين  ARPنعلىم ىن مهمىة 

للحز  عبح إ سىولهو لىذا يىتم اسىتخدا  ميىييفة مىن البنيىة التوليىة تالتىي تبنىى فىي الىذال ة طولمىو ىن 

 :بهللاوعة العبىة ميّعلة

علىىى العنىىيان الييزيىىوتي لىىىح مىىن اليوهىىة ت  ARPتحىىيا الحزمىىة الم سىىلة مىىن عبىىح 

 .ت التي تم تضمينهو في الحز  الم سلة eth_hdrالميد  لذلك  تم استخدا  البنية 

تتتىىثلف مىىن  ethip_hdrىمىىو شىىىح الحزمىىة الم سىىلة ىت المسىىتنبلة فيىىتم تمثيلهىىو بولبنيىىة 

 .ARP Headerت  IP Headerوزتين همو 

مىىن اوىىح طلىى  ت ومىىة عنىىيان فيىىتم تمثيلهىىو بوسىىتخدا  البنيىىة   ARPىمىىو بنيىىة  سىىولة 

etharp_hdr. 

struct etharp_entry { 
  struct ip_addr ipaddr; 

  struct eth_addr ethaddr; 

  enum etharp_state state; 

  u8_t ctime; 

}; 

 

static struct etharp_entry arp_table[ARP_TABLE_SIZE]; 

struct eth_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u8_t padding[ETH_PAD_SIZE]); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr dest); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr src); 
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t type); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 

PACK_STRUCT_BEGIN 
struct ethip_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_hdr eth); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_hdr ip); 
} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 
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 :هيARPىهم تيابع المعىلة للب تيليي 

etharp_init :يني  هذا التوبع بتهيئة الب تيليي تإنعوء ودتي الت ومة تتهيئته. 

etharp_tmr : هىىذا التىىوبع يىىتم تنييىىذ  بعىىىح متىىى   تيىى ي فتىى ة زمنيىىة مع فىىة بىىولمتحيي

ETHARP_TMR_INTERVAL ت يني  بحذف المدايح المنتهية. 

etharp_ip_input :ي  هىىذا التىىوبع بتحىىديث وىىدتي ينىىARP  مسىىتخدمو عنىىيانIP   الميىىد

 .المنوبح Mac Addressللحزمة ليث يني  بتحديث العنيان الييزيوتي 

etharp_arp_input : يتم استدعوء هذا التوبع الووبة  سولةARP  ليث يني  بإنعىوء مىديح

نياننىىو الييزيىىوتي الم سىىح ثىىم بعىىدهو ينىىي  بوإلووبىىة علىىى ال سىىولة بإ سىىوي ع IPللعنىىيان 

 .المحلي

etharp_output:  يستدعى هذا التوبع عنىد إ سىوي لىز  البيونىو  ليىث ينىي  بإسىنود العنىيان

ىت  Broadcastللحىىز  الخو وىىة فىىإذا لىىون عنىىيان تعمىىيم Mac Addressالييزيىىوتي 

UniCast  يىىىىتم إ سىىىىوي الحزمىىىىة مبوشىىىى ة إلىىىىى بهللاوعىىىىة تإال ينىىىىي  بوسىىىىتدعوء التىىىىوبع

etharp_query لذا يتيلى عملية إ سوي الحز ا. 

etharp_query : يني  هذا التوبع بولبحث ضمن ودتي عنوتينARP  عىن عنىيانIP  معىين

 ARPتينىىي  بإ سىىوي  سىىولة طلىى  عنىىيان  ip/macفىىإذا لىىم يجىىد  ينىىي  بإنعىىوء مىىديح 

للحييي على العنيان الييزيوتي لليوهة تإال يني  بإ سوي الحز  إلى بهللاوعة العبىة تمنهو 

 .لى العولم الخو ويإ

etharp_request : ينىىىي  هىىىذا التىىىوبع بإ سىىىوي  سىىىولةARP  لت ومىىىة عنىىىيانIP  معىىىين ت

 .Mac Addressالحييي على العنيان الييزيوتي 

Ifconfig : سيتم ش ا هذا التوبع في الين ةConfiguration. 

  IIPPتنفيذ برتوكول تنفيذ برتوكول   --00--00--11

 :تنسم إلى ث ثة م الح IPإن عملية انجوز الب تيليي 

  ((التعامل مع العناوينالتعامل مع العناوين))لة األولى لة األولى لمرحلمرحاا  --66--00--00--11

 :IPتم تع يف البنية التولية للتعومح مع عنوتين 

/** the ARP message */ 

struct etharp_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_hdr ethhdr); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t hwtype); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t proto); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _hwlen_protolen); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t opcode); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr shwaddr); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr2 sipaddr); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr dhwaddr); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr2 dipaddr); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 
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 :لمو تم تع يف بعض المول تا  للتعومح مع العنوتين

IP4_ADDR : يني  هذا المول ت بتعىيح هذا عنيانIP بولعىح الثنوتي. 

 :ىمو ىهم التيابع للتعومح مع العنوتين فهي

ip_addr_isbroadcast : ينىىي  هىىذا التىىوبع بتحديىىد هىىح عنىىيانIP  الممىى   إليىىه هىىي عنىىيان

 .ىت ال Broadcastتعميم 

inet_ntoa : يني  هىذا التىوبع بولتثلىد مىن ىن العنىيانIP  الممى  إليىه لىنصASCII  هىح هىي

 .صحيح

inet_addr : يسىىتخد  هىىذا التىىوبع السىىوبق للتثلىىد مىىن صىىحة العنىىيانIP   الممىى  لىىنص تينىىي

 .حييله إلى التنسيق الثنوتيبت

  ((و التوجيهو التوجيه  اإلرسالاإلرسالعمليات عمليات ))انية انية المرحلة الثالمرحلة الث  --22--00--00--11

 :IP Headerالتي تمثح  ip_hdrتم تع يف البنية التولية 

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct ip_addr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t addr); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 

#define IP4_ADDR(ipaddr, a,b,c,d) (ipaddr)->addr = htonl(((u32_t)(a & 0xff) 
<< 24) | ((u32_t)(b & 0xff) << 16) | \ ((u32_t)(c & 0xff) << 8) | (u32_t)(d 

& 0xff)) 

 

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct ip_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _v_hl_tos); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _len); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _id); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _offset); 
 

#define IP_RF 0x8000        /* reserved fragment flag */ 

#define IP_DF 0x4000        /* dont fragment flag */ 

#define IP_MF 0x2000        /* more fragments flag */ 

#define IP_OFFMASK 0x1fff  /*mask for fragmenting bits */ 
 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _ttl_proto); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _chksum); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr src); 

  PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr dest);  

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 



 215 دعم العبىة

 

 .لجدتي للتيويه netifامو بولنسبة لعمليو  التيويه ت اال سوي فونه تم استخدا  التحة 

 :IPىهم التيابع المعىلة للب تيليي 

ip_init : يني  هذا التوبع بتهيئة الب تيلييIP. 

ip_route :المت ابهللاىة  ةيني  هذا التوبع في البحث ضىمن ال تحىnetif  إليجىود بهللاوعىة العىبىة

 Networkليىىث يىىتم التهللاىىوبق إذا لىىون عنىىوع بهللاوعىىة العىىبىة . ليىىة اال سىىويالمنوسىىبة لعم

Mask مسوتا للننوع العنيان الذا ن يد اال سوي إليه. 

ip_forword:  بهللاوعىة العىبىة المنوسىبة لعمليىة اال سىوي ثىم ينىي  يني  هذا التوبع بولبحث عىن

 .بتم ي  الحز  إليهو

ip_input : مع ح العبىة يتم استدعوء هذا التوبع من عبحNetwork Device Driver  عند

ينىي  التىوبع بيحىص الحىز  فىإذا لونىت غيى  ميوهىة لنىو ينىي  بتم ي هىو . IPتصيي لز  

تاذا لونت الحز  ميوهة لنو يتم إ سولهو إلىى الهللابنىة األعلىى  Gatewayبوستخدا  عنيان 

(TCP or UDP  ٌ.) 

ip_output_if:  يني  هذا التوبع بإنعوء لزمةIP  بإ سولهو تيني. 

  ((عمليات التقسيم و التجميععمليات التقسيم و التجميع))الثة الثة المرحلة الثالمرحلة الث  --22--00--00--11

 :إن التيابع المستخدمة في التجميع ت التنسيم

ip_frag : يني  هذا التوبع بتجزتة الحز  إذا لونت لبي ة ودال. 

 ip_reass : يني  هذا التوبع بتجميع الحز  ت ذلك بمنو نة الحز  النودمة هح تنتمىي إلىى ذالى ة

Buffer عالتجمي. 
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  IICCMMPPتنفيذ برتوكول تنفيذ برتوكول   --11--00--11

هي سهلة بعض العيء فىح مو علينو فعله هىي إنعىوء  ICMPإن عملية تنييذ الب تيليي 

بوإلضوفة إلى لتوبىة التىوبع المنوسى  لتم يى  هىذ  ال سىوتح إلىى  ICMPبني معهللايو  تمثح  سوتح 

 :عمنو بإنعوء بني لث ثة  سوتح هي. الهللابنة العليو

 .Echo or Echo Reply Messageت تمثح ال سولة  icmp_echo_hdrبنية المعهللايو  

 Destination Unreachableت تمثىىىح ال سىىىولة  icmp_dur_hdrبنيىىىة المعهللايىىىو  

Message. 

 .Time Exceeded Messageت تمثح ال سولة  icmp_te_hdrبنية المعهللايو  

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct icmp_echo_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _type_code); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t id); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t seqno); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 
 

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct icmp_dur_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _type_code); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t unused); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 
 

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct icmp_te_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _type_code); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t unused); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 
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 :ICMPىهم التيابع المعىلة للب تيليي  يفيمو يل

icmp_input 

icmp_dest_unreach 

icmp_time_exceeded 

  TTCCPP  &&  UUDDPPتنفيذ البرتوكولين تنفيذ البرتوكولين   --11--00--11

  TTCCPPالبرتوكول البرتوكول   --66--11--00--11

 :tcp_hdrبوستخدا  البنية  TCP Headerتم تمثيح 

 :TCPلتمثيح لوال  االتيوي في  tcp_stateلمو تم تع يف البنية  

العىىىح العىىو  للب تيلىىيي ( لتلىىة الىىتحىم بىىولب تيليي) tcp_pcbتمثىىح بنيىىة المعهللايىىو   

TCP  ليث نني  من ي ي هذ  البنية إدا ة اتيوال ،TCP  تعمليو  االسىتنبوي ت اال سىوي مىن

لتيابىع عنىد لىدتث ىفعىوي معينىة، بوإلضوفة إلى النيو  بوالستدعوء المنوسبة ل. ت إلى المنوفذ المنوسبة

لمو نستهللايع بوستخدا  هذ  البنية الحييي على معليمو  عن منهللانة الذال ة المخيية لح سىوي 

 .ت االستنبوي

PACK_STRUCT_BEGIN 

struct tcp_hdr { 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t src); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t dest); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t seqno); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u32_t ackno); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _hdrlen_rsvd_flags); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t wnd); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t urgp); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

PACK_STRUCT_END 

enum tcp_state { 
  CLOSED      = 0, 

  LISTEN      = 1, 
  SYN_SENT    = 2, 
  SYN_RCVD    = 3, 

  ESTABLISHED = 4, 
  FIN_WAIT_1  = 5, 
  FIN_WAIT_2  = 6, 

  CLOSE_WAIT  = 7, 
  CLOSING     = 8, 
  LAST_ACK    = 9, 

  TIME_WAIT   = 10 

}; 
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/* the TCP protocol control block */ 
struct tcp_pcb { 
/** common PCB members */ 

  IP_PCB; 

 
  struct tcp_pcb *next; /* for the linked list */ 

  enum tcp_state state; /* TCP state */ 

  u8_t prio; 

  void *callback_arg; 
 

  u16_t local_port; 

  u16_t remote_port; 
   

  u8_t flags; 

#define TF_ACK_DELAY (u8_t)0x01U  

#define TF_ACK_NOW   (u8_t)0x02U  
#define TF_INFR      (u8_t)0x04U  

#define TF_RESET     (u8_t)0x08U  
#define TF_CLOSED    (u8_t)0x10U  
#define TF_GOT_FIN   (u8_t)0x20U 

#define TF_NODELAY   (u8_t)0x40U 
 

  /* receiver variables */ 

  u32_t rcv_nxt; 

  u16_t rcv_wnd; 
   

  /* Timers */ 

  u32_t tmr; 

  u8_t polltmr, pollinterval; 
   

  /* Retransmission timer. */ 

  u16_t rtime; 
   

  u16_t mss; 
   

  /* RTT (round trip time) estimation variables */ 

  u32_t rttest; 

  u32_t rtseq; 

  s16_t sa, sv;  
  u16_t rto; 

  u8_t nrtx; 
 

  /* fast retransmit/recovery */ 

  u32_t lastack; 

  u8_t dupacks; 
   
 

  /* idle time before KEEPALIVE is sent */ 

  u32_t keepalive; 
   

  /* KEEPALIVE counter */ 

  u8_t keep_cnt; 

}; 
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 :ش ا ألهم لنيي هذ  البنية يفيمو يل

next :  مؤشىى  إلىىى لتلىىة تحىىىم بىىولب تيليي يسىىتخد  إلنعىىوء التحىىة مت ابهللاىىة مىىن االتيىىوال

 .اليّعولة

state :يمثح هذا الحنح لولة الب تيليي. 

callback_arg :مؤش  إلى تسيط يو وي الستخدامه دايح الب تيليي. 

local_port :المنيذ المحلي. 

remote_port :المنيذ البعيد. 

rcv_nxt :ال عم التسلسلي للحزمة المتيعع استنبولهو. 

rcv_wnd :نوفذة المستنبح. 

rto :الزمن الذا يج  ىن يم  عبح تنييذ عملية إعودة اال سوي. 

nrtx :ال عم التسلسلي للحزمة التي يج  إعودة إ سولهو. 

  /* congestion avoidance/control variables */ 

  u16_t cwnd;   

  u16_t ssthresh; 
 

  /* sender variables */ 

  u32_t snd_nxt, 

    snd_max, 
    snd_wnd, 
    snd_wl1, snd_wl2, 

    snd_lbb; 
 

  u16_t acked; 
   

  u16_t snd_buf;  
  u8_t snd_queuelen; 
   
   

  /* These are ordered by sequence number: */ 

  struct tcp_seg *unsent; 
  struct tcp_seg *unacked; 

 

  struct tcp_seg *ooseq; 
 

/* Function to be called when more send buffer space is available.*/ 

  err_t (* sent)(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, u16_t space); 

/* Function to be called when (in-sequence) data has arrived. */ 

  err_t (* recv)(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err); 

/* Function to be called when a connection has been set up. */ 

  err_t (* connected)(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err); 

/* Function to call when a listener has been connected. */ 

  err_t (* accept)(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err); 

/* Function which is called periodically. */ 

  err_t (* poll)(void *arg, struct tcp_pcb *pcb); 

  /* Function to be called whenever a fatal error occurs. */ 

  void (* errf)(void *arg, err_t err); 
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snd_nxt :ال عم التسلسلي للحزمة التي يج  إ سولهو. 

snd_wnd :نوفذة الم سح. 

snd_buf :لجم الذال ة بولبويت المتيف  من اوح اال سوي. 

sent : مؤش  إلى توبع يتم استدعوء  عند تيف  مسولة فو غة ضمن ذال ةbuffer اال سوي. 

recv : مؤش  إلى توبع يتم استدعوء  عند استنبوي لزمة بيونو. 

connected :يس اتيويمؤش  إلى توبع يتم استدعوء  عند تثس. 

accept :مؤش  إلى توبع يتم استدعوء  عند عبيي اتيوال  وديدة. 

poll :زمني معين  مؤش  إلى توبع يتم استدعوء  بعىح متى   بتثيي. 

errf :مؤش  إلى توبع يتم استدعوء  عند لدتث يهللاث عوتح. 

نىيي ليني  بوإلص وء لنبيي اتيوال  عودمة تيبح العديد من ل TCPعندمو نني  بتهيئه 

التي تحىيا علىى البيونىو  التىي  tcp_pcb_listenلذلك عمنو بإنعوء البنية  ةالبنية السوبنة  ب  فوتد

نحتووهو فنط ي ي عملية انتظو  عدت  اتيوال  وديدة تذلك بهىدف تىيفي  الىذال ة بوإلضىوفة إلىى 

 .الس عة في التنييذ

 :TCPفيمو يلي ش ا لتيابع تاوهة  

tcp_init : يني  هذا التوبع بتهيئة الب تيلييTCP. 

tcp_tmr :   ميلي ثونية تذلىك لنىدا مؤعتىو   253يستدعى هذا التوبع بعىح متى   بزمن عد

 .TCPالب تيليي 

tcp_new : ينىىي  هىىذا التىىوبع بإنعىىوء لتلىىة تحىىىم بىىولب تيلييPCB  تإضىىوفتهو إلىىى ال تحىىة

 .المت ابهللاة

tcp_arg : يتم استخدا  هذا التوبع لتم ي  تسهللاوء إلى التيابعCallback. 

tcp_accept : يىىتم اسىىتخدا  هىىذا التىىوبع لتحىىدد تىىوبعCallback  يىىتم اسىىتدعوء  عنىىد لىىدتث

 .اتيوي مع المضيف

tcp_recv : يتم استخدا  هذا التوبع لتحديد توبعCallback   يتم استدعوء عند تصيي البيونىو

ليعىىي  إلىىى إن االتيىىوي عىىد انتهىىي مىىع  NULLبإعىىودة النيمىىة  Callbackتينىىي  تىىوبع 

 .البعيد المضيف

tcp_sent : يتم استخدا  هذا التوبع لتحديد توبعCallback   يتم استدعوء عند تصيي البيونىو

 .بنجوا إلى المضيف البعيد

tcp_recved :يج  استدعوء هذا التوبع عند استنبوي البيونو  من اليوهة البعيدة. 

tcp_bind : بىىط لتلىىة تحىىىم بىىولب تيليي PCB  بعنىىيانIP يمىىىن إن . ينمحلىىي ت منيىىذ معىى

 IPتذلك ل بط االتيوي بجميع عنوتين IP_ADDR_ANY مسوتا لـ IPيىين عنيان 

 المحلية 

struct tcp_pcb_listen {   
  IP_PCB; 

  struct tcp_pcb_listen *next  
  enum tcp_state state;   /* TCP state */ 

  u8_t prio; 

  void *callback_arg; 

  u16_t local_port;  
  err_t (* accept)(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err); 

}; 
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tcp_connect : ينىىي  هىىذا التىىوبع بإعىىداد لتلىىة تحىىىم بىىولب تيلييPCB  ل تيىىوي مىىع توهىىة

 .ليتح االتيوي SYNبعيدة تيني  بإ سوي ىشو ة 

tcp_listen :لب تيليي يني  هذا التوبع بثم  لتلة التحىم بوPCB   بوإلص وء لنيي االتيوال

 .ينتهي تنييذ هذا التوبع tcp_acceptعند عبيي ىا اتيوي بوستخدا  التوبع . اليا دة

tcp_abort : إشو ة   بإ سوييني  هذا التوبع بنهللاع االتيويRST   إلى اليوهىة البعيىدة تينىي

التيىوي بسىب  لىدتث إذا تىم عهللاىع ا. مىن الىذال ة PCBبتح ي  لتلة التحىم بىولب تيليي 

لمعولجىة األيهللاىوء ليىث يىتم تحديىد  Callbackيهللاث مو فيتم تنبيه التهللابيق بوسىتخدا  تىوبع 

 .tcp_errهذا التوبع بوستخدا  التوبع 

tcp_close :يني  هذا التوبع بإغ   االتيوي مع اليوهة البعيدة. 

tcp_write :عيدة ت يج  استدعوء التوبع يني  هذا التوبع بعملية إ سوي البيونو  إلى اليوهة الب

tcp_sndbuf للتثلد من تويد ذال ة لوفية لح سوي. 

tcp_setprio :بوستخدا  هذا التوبع نستهللايع تحديد ىتليية االتيوي. 

  UUDDPPالبرتوكول البرتوكول   --22--11--00--11

بنية المعهللايىو   يفيمو يل. TCPمعوبهه إلى لد لبي  لـ UDPتنييذ الب تيليي  ةإن عملي

 .UDP Headerالممثلة لـ 

تهىىي  udp_pcbممثلىىة ببنيىىة المعهللايىىو   UDPت لتلىىة الىىتحىم بىىولب تيليي الخوصىىة بىىـ

 .عدا ىنهو ابسط بىثي ا TCPمعوبهة إلى تلك الخوصة بـ 

 :UDPش ا لتيابع تاوهة  يفيمو يل

udp_new : يتم إنعوء لتلة تحىم بولب تتيلييPBC  تستخد  الب تتيلييUPB  فىي عمليىة

 .االتيوي

struct udp_hdr { 
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t src); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t dest);  /* src/dest UDP ports */ 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t len); 

  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t chksum); 

} PACK_STRUCT_STRUCT; 

struct udp_pcb { 
/* Common members of all PCB types */ 

  IP_PCB; 

/* Protocol specific PCB members */ 

  struct udp_pcb *next; 

  u8_t flags; 

  u16_t local_port, remote_port; 

  u16_t chksum_len; 
 

  void (* recv)(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p,    struct 

ip_addr *addr, u16_t port); 
 
  void *recv_arg;   

}; 
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udp_remove :ذا التوبع بحذف وميع لتح التحىم بولب تتيليي يني  هPCBs المنتهية. 

udp_bind : بط لتلة التحىم بولب تيليي PCB يمىىن ىن يىىين عنىيان . إلى عنىيان محلىي

IP مسوتا لـ IP_ADDR_ANY تذلك ل بط االتيوي بجميع عنوتينIP  المحلية 

udp_connect :إلىى لتلىة الىتحىم بىولب تيليي  يني  هذا التوبع بإسنود عنيان اليوهىة البعيىدة

PCBال يني  هذا التوبع بثا عميلة ننح لتثسيس االتيوي ،. 

udp_disconnect : ينىىىي  هىىىذا التىىىوبع بحىىىذف عنىىىيان اليوهىىىة البعيىىىدة مىىىن لتلىىىة الىىىتحىم

 .، ال يني  هذا التوبع بثا عميلة ننح لنهللاع االتيويPCBبولب تيليي 

udp_recv :ع يسىىتخد  هىىذا التىىوبع لتحديىىد تىىوبCallback   يىىتم اسىىتدعوء  عنىىد تصىىيي لىىز

UDP. 

udp_sendto :يستخد  هذا التوبع إل سوي لز  بيونو  إلى توهة محددة. 

udp_send :يني  هذا التوبع بإ سوي لز  البيونو  إلى اليوهة البعيدة. 

udp_input :يني  هذا التوبع بمعولجة البيونو  المستنبلة. 

  حزم البياناتحزم البيانات  نظامنظام  --00--00--11

تىىدعم هىىذ  البنيىىة الحجىىز . pbufلىىز  البيونىىو  بوسىىتخدا  بنيىىة المعهللايىىو  ننىىي  ببنىىوء 

الدينوميىي للذال ة من اوح ليظ محتي  الحىز  خت يمىىن ىن تنىي  بولتثشىي  علىى محتىي  ميوىيد 

يىىتم لجىىز سىى يع للىىذال ة مىىن اوىىح الحىىز  المسىىتنبلة مىىن يىى ي النىىيع . RAMضىىمن الىىذال ة 

PBUF_POOL يمىىن ىن تىىين لزمىة معينىة منسىمة علىى سلسىلة . تالذا يىين ذت لجم ثوبت

لمو يمىىن خن نسلسىح عىدد مىن الحىز  ضىمن .pbuf chainىا ل تحة مت ابهللاة تسمى  pbufمن 

مىن تالىدة ىت  packet queue، لىذا تتىثلف سلسىلة لىز  packet queueالتحة مت ابهللاة تسىمى 

 .ARPسلسلة الحز  ال تستخد  سي  ضمن الب تيليي . pbuf chainالث  من 

 : لىح منهو استخداموتهو المعينة pbufهنولك عدة ىنياع من 

PBUF_RAM : يتم استخدا  هذا النيع لحجىز عهللاعىة لبيى ة تالىدة فىي الىذال ة السىتخدامهو

 .للب تيليال  Headersفي إنعوء الـ

PBUF_ROM : ال يتم لجز إا منهللانة في الىذال ة لهىذا النىيع مىنpbuf . ليىث يىتم لجىز

pbuf تهو إلى مندمة ىي ا تإضوفpbuf من هذا النيع. 

PBUF_REF :ىيضو في هذا النيع ال يتم لجز ىا منهللانة في الذال ة. 

PBUF_POOL : يتم في هذا النيع لجزpbuf لـpbuf chain. 

 :pbufفيمو يلي تع يف ىنياع الـ 

هىىي الىىذا يحىىيا البيونىىو  اليعليىىة  payloadاللىىظ ىن الحنىىح  pbufتع يىىف الىىـ  ىيضىىو

 .للحز 

typedef enum { 

  PBUF_RAM, 
  PBUF_ROM, 

  PBUF_REF, 
  PBUF_POOL 

} pbuf_flag; 
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 :ىهم التيابع المعىلة للنظو  لز  البيونو 

pbuf_init :بع بتهيئة نظو  الحز  ليث يتم لجز لمية لبي ة مىن الىذال ة لحيىظ يني  هذا التو

 .الحز 

pbuf_alloc : ينىىي  بحجىىزpbuf  فىىي الىىذال ة بنىىيع معىىين ليىىث يىىتم تحديىىد الحجىىم مىىن عبىىح

 .الهللابنة التي تني  بولحجز

pbuf_realloc : يني  هذا التوبع بتنليص لجمpbuf المم ة إليه لتنوس  طيي معين. 

pbuf_header :نىىي  هىىذا التىىوبع بتىيّىىف المؤشىى  يpayload إلظهىىو  ىت إييىىوء الىىـHeader 

 .payloadضمن 

pbuf_free :  يني  هذا التوبع بتح ي  وميع الحىز  ال يى  مسىتخدمة ضىمن سلسىلة مىن الحىز

 .فونه يني  بتح يهو ىيضو 3لون لجم السلسلة هي  اتموذ

pbuf_clen :لة من الحز يني  هذا التوبع بإ ووع عدد الحز  ضمن سلس. 

pbuf_take : يني  بإنعوء نسخة عنpbuf  من تيعPBUF_REF  تتضعهو ضىمنpbuf 

 .PBUF_POOLمن نيع 

struct pbuf { 

  struct pbuf *next; 

  void *payload; 

  u16_t tot_len; 

  u16_t len;   
  u16_t flags; 

  u16_t ref; 

}; 
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  إعداد الشبكة ضمن نظام التشغيلإعداد الشبكة ضمن نظام التشغيل

. ipconfigعمنىىو بإنعىىوء األمىى    TCP/IPإلعىداد الىتىىح الب مجيىىة المعىىىلة للب تيلىىيي 

ني  محىى   األتامىى  بوسىىتدعوء التىىوبع سىىي upإذا ايت نىىو الخيىىو  .up, downلهىىذا األمىى  ييىىو ين 

ifconfig ت الذا يني  بتنييذ سلسلة األتام  التولية: 

 .Gatewayت  Network Maskت عنوع العبىة  IPإنعوء عنيان 

 .تهيئة نظو  الذال ة ت نظو  لز  البيونو  تنظو  اإلليوتيو 

مم ا  ت تيعيلهىو ت إسىنود استدعوء توبع تهيئة بهللاوعة العبىة ت الذا يني  بولبحث عنهو ضمن ال

Netif  لهو لمو يني  بتهيئة الب تيلييARP. 

 .UDPت  TCPعند نجوا العملية السوبنة يتم تهيئة ب تيليال  الننح 

توعلهو تاوهىة  Netifلـ  Gatewayت  Network Maskت عنوع العبىة  IPإسنود عنيان  .

 .العبىة االفت اضية

ة على نجوا عملية التهيئة ىت فعلهو، تفي لوي النجوا إظهو  بعض المعليمو  للمستخد  لدالل

 .Network Maskت عنوع العبىة  IPيتم ع ض العنيان الييزيوتي ت عنيان 

 (etharp.cميويد ضمن الملف  ifconfigالتوبع )يبين الجدتي التولي تسلسح العمليو  

 

void ifconfig(char *cmd) 

{ 

 rtl8139_t *rtl = netif->state; 

 struct ip_addr ip, netmask, gw; 

......... 
 // Get the host IP and netmask // 

 IP4_ADDR(&ip, 192, 168, 0, 20 ); 

 IP4_ADDR(&netmask, 255, 255, 255, 0); 

  
 mem_init(); 

 memp_init(); 
 stats_init(); 

 pbuf_init(); 
  

 rtl8139_init(strstr(cmd, "promisc"); 

 rtl = netif->state; 

 udp_init(); 

 tcp_init(); 

 netif_set_addr(netif, &ip, &netmask, NULL); 

 netif_set_default(netif); 

 // Dump the ethernet card informations// 

 rtl8139_dump_info(rtl); 

.................... 

} 
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  التطبيقاتالتطبيقات

11--00--00--66--  PPaacckkeett  IInntteerrnneett  GGrrooppeerr  ((PPIINNGG))  

PING  هي ىداة شوتعة تني  بتحديد فيمو إذا لون عنىيانIP محىدد عوبىح لليصىيي ىت ال .

، ليىث تسىتخد   سىوتح اإلووبىةلىز  بيونىو  إلىى عنىيان محىدد ت تنتظى   بإ سىويتعمح هذ  األداة 

يوهىىىة لليصىىىيي إلىىىى ال( ECHO_REPLYت  ECHO_REQUEST) ICMPالب تيلىىىيي 

بىين  PINGعمنىو بنجىوا بعمىح .تستخد  هذ  األداة لحح معىولح االتيىوال  ضىمن العىبىة. البعيدة

ت ا يىى  يحىىيا نظىىو  تعىى يلنو ليىىث يىىتم  WINDOWSوهىىوزين األتي يحىىيا نظىىو  التعىى يح 

 .العملية بنجوا
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11الخرج الخرج   //  مقدمة إلى الدخلمقدمة إلى الدخل  --00
  

  ةةالخرج المعنون كذاكرالخرج المعنون كذاكر/ / الدخل الدخل   --66--00

 يح مىن يسىتهللايع نظىو  التعى. لح متحىم فيه عدة مسج   تستخد  ل تيوي مىع المعىولج

ي ي الىتوبة عليهو ىن يثم  الجهوز بإ سوي البيونو  ىت استنبوي البيونو  ىت تعى يح ىت إطيىوء نيسىه 

تبولن اءة من هذ  المسج  ، يستهللايع نظو  التع يح مع فة لولىة الجهىوز، . ىت النيو  بثا فعح خي 

 .هح هي ووهز الستنبوي ىم  وديد ىت غي  ذلك

مؤعتىة هذ ، ييود في العديد من األوهزة مخىوزن بيونىو   بوإلضوفة إلى مسج   التحىم

مث ل، من الهللاى   العىوتعة إلظهىو  ننىوط علىى . نظو  التع يح الن اءة منهو ىت الىتوبة عليهو يستهللايع

متىوا للبى امج  Buffers تهىي عبىو ة عىن مخىزن بيونىو  مؤعىت إظهىو ،العوشة اسىتخدا  ذالى ة 

 .تنظو  التع يح للىتوبة عليه

مىىع مسىىج   الىىتحىم  المعىىولج االتيىىويالتىىي تياوهنىىو هنىىو هىىي ليىىف يسىىتهللايع  المسىىثلة

ى لىح مسجح تحىىم  عىم منيىذ يعهللا األتلى،في الهللا ينة : وك ط ينتونهن. تمخوزن البيونو  المؤعتة

تتستخد  تعليمو  يوصىة للىديح . بت 11ىت  1عبو ة عن  عم صحيح بهللايي  ي ج تيىين/ ديح 

 :الخ ج مثح/ 

النىوتج فىي مسىجح  ال عم تتخىزينستهللايع المعولج بهذ  التعليمة ع اءة مسجح التحىم ذا ي

 :التعليمةتبعىح معوبه، يمىن استخدا  . المعولج

معظىىم الحياسىى  النديمىىة، بمىىو فيهىىو وميىىع . لىتوبىىة محتييىىو  المسىىجح إلىىى مسىىجح تحىىىم

 .بهذ  الهللا ينة، مثح تىي فه، لونت تعمح الضخمة تن يبول األوهزة 

الخ ج منييىلة عىن / العنينة لىح من الذال ة تالديح  فضوءلتتىين  الهللا ينة،في هذ  

 :فولتعليمتون .العىحبعضهو، لمو في 

 4الخىى ج  عىىم / تنىى ى األتلىىى محتييىىو  منيىىذ الىىديح . مختليتىىون تمومىىول فىىي هىىذا التيىىميم

ىا ىن الى عمين  .المسىجحتتضعهو فىي  4ية محتييو  الذال ة بينمو تن ى الثون .المسجحتتضعهو في 

  .في هذين المثولين يعي ان إلى فضوتي عنوتين مختليين تغي  مت ابهللاين 4

                                                 
1
 .الييح  الخومس من لتو  تيميم تتنييذ نظم التع يح الحديثة لدا  شعوع 

In reg, port 

Out reg, port 

In  r0, 4 
Mov  r0, 4 
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 10 الشكل

، تتتمثىىح بيضىىع وميىىع مسىىج   الىىتحىم PDP-11ظهىى   الهللا ينىىة الثونيىىة مىىع وهىىوز 

هللاىى لىىح مسىجح تحىىم عنىيان ذالى ة ف يىد غيى  مىى تبط يع .العىىحضىمن فضىوء الىذال ة لمىو فىي 

عىىىودة، تىىىىين العنىىىوتين  .لىىىذال ةالخىىى ج المعنىىىين / يىىىدعى هىىىذا النظىىىو  بولىىىديح . بحجىىى ة ذالىىى ة

هنىىوك ط ينىىة هجينىىة فيهىىو مخىىوزن مؤعتىىة . الخىى ج فىىي عمىىة فضىىوء العنىىوتين/ المخييىىة للىىديح 

لمسىج   الىتحىم لمىو فىي  ي ج منييلة/ تمنوفذ ديح  memory maped-I/O معنينة لذال ة

 .العىح

محجيزة لمخوزن البيونو   بين تهذ  الهللا ينة ليث تىين العنوتين  بنتيي يستخد  معولج 

 3يى ج مىن / ، بوإلضىوفة إلىى منوفىذ ديىح IBM PCالمؤعتة لألوهزة في الحياس  المتيافنة مع 

 .64KBلتى 

لمعولج بن اءة للمة، إمىو ليف تعمح هذ  الت ليبو  ؟ في وميع الحوال ، عندمو ي غ  ا.

ي ج، فإنه يضع العنيان الذا ي يد  على يهللايط العنينة ثم يعهللاىي / من الذال ة ىت من منيذ ديح 

تيود إشو ة ىي   تستخد  لتدي إذا مو لونت العملية عملية ذالى ة . على مم  التحىم Readإشو ة 

يى ج / و إذا لونىت عمليىة ديىح إذا لونت عملية ذال ة تستجي  الذال ة لألمى ، ىمى .ي ج/ ى  ديح 

فىإن ( لمىو فىي العىىح ) _إذا لىون هنىوك فضىوء عنينىة تالىد . الخى ج يسىتجي / فإن وهوز الديح 

الخى ج تنىي  بمنو نىة العنىيان الميوىيد علىى يهللاىيط العنينىة مىع / وميع تلدا  الذال ة تالديح 

المخيىص لهىذ  اليلىدة،  إذا لون العنيان ضمن مجوي العنىوتين. مجوي العنوتين التي تستجي  لهو

الخى ج تالىذال ة بىنيس / تبمو ىنه ال ييود عنيان مخيص لىىح مىن الىديح . فإنهو تستجي  األم 

 .اليعت، فإنه لن يحدث ىا تعو ض

لنبىدى ىتالل بمزايىو . لىح من ط ينتىي عنينىة المتحىمىو  ننىوط ضىعف تننىوط عىية مختليىة

عملية الن اءة تالىتوبة من تإلى مسىج   الىتحىم ىتالل، إذا لونت . الخ ج المعنين لذال ة/ الديح 

بل ىىة  شىىي ةيىى ج يوصىىة، فىىإن اليصىىيي إلىىيهم يتهللالىى  اسىىتخدا  / بولجهىىوز تتهللالىى  تعليمىىو  ديىىح 

إن اسىتدعوء إوى اءا  . ++Cىت  Cت من ل ىة  الديح تالخ ج التجميع ألنه ال يمىن تنييذ تعليمو 

الخ ج المعنىين لىذال ة، / مو في لولة الديح ى .الخ ج/ لهذ  يضيف عبئول خي  على عملية الديح 

بىنيس  Cفإن مسج   التحىم بىوألوهزة تيىبح لثنهىو متحىيال  فىي الىذال ة تيمىىن عنينتهىو فىي 

الخى ج فىي لولىة / تبولتىولي، يمىىن لتوبىة بى امج تعى يح ىوهىزة الىديح . ط ينة عنينة ىا متحيي

بىىدتن العنينىىة لىىذال ة، فإننىىو نحتىىوج  ىمىىو. C الخىى ج المعنىىين لىىذال ة، بعىىىح لومىىح بل ىىة/ الىىديح 

 .التجميع شي ةلبعض 

الخ ج المعنين لىذال ة، إلىى خليىة يوصىة للحمويىة مىن / ثونيول، ال لووة، في لولة الديح 

لح مو يحتوج نظو  التعى يح إلىى عملىه . ي ج/ ىوح منع عمليو  المستخد  من تنييذ تعليمو  ديح 
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يحىيا مسىج   الىتحىم مىن فضىوء العنىوتين الظىوه ا هي إزالة الجزء من فضوء العنوتين الىذا 

إذا لونت مسج   التحىم لىح وهىوز ميوىيدة فىي . بوإلضوفة إلى ذلك. الخوص بعمليو  المستخد 

صيحة مسىتنلة مىن فضىوء العنىوتين، يسىتهللايع نظىو  التعى يح إعهللاىوء إمىونيىة الىتحىم بجهىوز معىين 

تضىع اليىيحو  الم غيبىة فىي وىدتي لمستخد  معين دتن ا يى ين، تذلىك ببسىوطة عىن ط يىق 

تسمح هذ  الهللا ينة بيضىع بى امج تعى يح ىوهىزة مختليىة فىي . الييحو  الخوص بعملية المستخد 

فضوءا  عنوتين مختلية، تهذا ال يؤدا فنط لتي ي  لجم النياة، لىنه ىيضول يمنع ب امج التع يح 

 .من التثثي  على بعضهو البعض

المعنين لذال ة، لح تعليمة تستهللايع اإلشو ة إلىى الىذال ة الخ ج / ثولثول، في لولة الديح 

مث ل، إذا لون لدينو التعليمة التىي تيحىص للمىة ذالى ة . تستهللايع ىيضول اإلشو ة إلى مسج   التحىم

ى  ال، ت بمو يىين ذلك  3، تستهللايع هذ  التعليمة ىيضول فحص مسجح التحىم إذا لون 3إذا مو لونت 

 :التجميع المنوسبة لمو يلي شي ةتتىين . ح تيستهللايع استنبوي ىم  وديدإشو ة إلى ىن الجهوز يوم

فىإن التعليمىة  3إذا لىون  ال،ى   3إذا لىون  4الخ ج / تيحص التعليمة األتلى منيذ الديح 

للنيىو   loop تنيذ تالتي تنيز إلىى ال فتىةفإن التعليمة الثولثة س تىال readyالثونية تنيز على ال فتة 

إذا لم تىن العنينة لذال ة ميويدة، يج  ىتالل عى اءة مسىجح الىتحىم إلىى المعىولج . بوليحص مجددال 

تفىي لولىة الحلنىة المبينىة ىعى  ، نحتىوج إلىى . عن تالىدة تعليمتين عيضول تهذا يتهللال  . ثم فحيه

 .وف وهوز يومحتعليمة  ابعة، ممو يبهللائ االستجوبة عند التع

في مجوي تيميم الحياس ، لىح شيء إيجوبيو  تسلبيو ، تلذلك الحوي بولنسىبة للىديح 

. ىشىوي الذال ة المخبئيىة ىتالل، معظم الحياس  الجديدة تحيا شى ل من. الخ ج المعنين لذال ة/ 

نىد س ل. عىد يىؤدا إلىى ىيهللاىوء وسىيمة المخبئىةإن تخزين مسج   التحىم لجهوز مىو فىي الىذال ة 

 . مث ل الحلنة السوبنة المىتيبة بل ة التجميع في لولة تويد ذال ة مخبئية

. سىىىتؤدا إلىىىى تخىىىزين عيمتىىىه فىىىي الىىىذال ة المخبئيىىىة port_4اإلشىىىو ة األتلىىىى للمنيىىىذ 

تلىن تعىيد إلىى ع اءتهىو مىن الجهىوز  المخبئىةتاإلشو ا  التولية ستثيذ النيمة المخزنىة فىي الىذال ة 

و ييبح الجهوز ووهزال، لىن يسىتهللايع الب نىومج التعىوف ذلىك، تسىيدت  ضىمن تبولتولي عندم. نيسه

 .الحلنة إلى مو ال نهوية

الخ ج المعنين لذال ة، يج  تجهيىز العتىود بإمىونيىة إزالىة / لمنع هذ  الحولة في الديح 

ن تضيف هذ  الخوصىية تعنيىدال إضىوفيول إلىى لىح مى. تيعيح الذال ة المخبئية انتنوتيول لس  الييحو 

 .العتود تنظو  التع يح، الذا يج  ىن يدي  عملية التخزين المخبئي االنتنوتي

/ ثونيول، بمو ىنه ييود فضوء عنوتين تالد فنط، فإن وميع تلدا  الذال ة تىوهزة الديح 

إذا . الخ ج يج  ىن تيحص وميع إشو ا  الذال ة اللتعوف اإلشو ا  التي يج  ىن تستجي  لهىو

  .ذلك ال يمثح ىا معىلة العىح فإنتالد، لمو في  لون الحوس  فيه مم 

loop:  test port_4 

  BEQ ready 
  Branch loop 
Ready 
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 11 الشكل

إال ىن الحياس  العخيية الحديثة تتجه ا ن إلى توىيد ممى  عىولي السى عة مخيىص 

يتميىز . لمو ىن الحياس  الىبيى ة تحىيا منىذ زمىن علىى ممى ا  مزدتوىة العىح،للذال ة لمو في 

الخى ج / ن ىوح ىداء ىمثلي للذال ة، دتن التضحية من ىوح ىوهىزة الىديح هذا المم  بثنه ميمم م

لمىىو فىىي (  ISA PCIالىىذال ة ت ) فيهىىو ث ثىىة ممىى ا  يو ويىىة بنتيىىي  لتىىى ىن ىنظمىىة . البهللايئىىة

 .العىح

المعىلة األسوسية في توىيد ممى  ذالى ة منييىح فىي األوهىزة التىي تعتمىد علىى عنينىة 

الخ ج ال تستهللايع  ؤية عنوتين الذال ة لىد  تويدهىو / ة الديح الخ ج لذال ة، ىن ىوهز/ الديح 

 .على مم  الذال ة، لذلك ال تستهللايع هذ  األوهزة ىن تستجي  للعنوتين

الخ ج المعنين لذال ة يعمح على األنظمة / طبعول، هنوك إو اءا  يوصة لجعح الديح 

. ا  الذال ة إلىى الىذال ة ىتالل يتمثح ىلد الحليي في إ سوي وميع إشو . التي تحيا مم ا  متعددة

يمىىن تعى يح مثىح . إذا فعلت الذال ة في االستجوبة، يحوتي المعولج إ سولهو إلى المم ا  األي  

 .هذا النظو  لىنه يتضمن تعنيدال لبي ال في العتود

لح خي  يتمثح بيضع وهوز متنيت على ممى  الىذال ة لتم يى  وميىع العنىوتين المىو ة 

الخىى ج عىىد ال تسىىتهللايع / المعىىىلة هنىىو ىن ىوهىىزة الىىديح . يح التىىي عىىد تهىىتم بهىىوفيىىه إلىىى ىوهىىزة الىىد

 .معولجة الهللالبو  بنيس س عة الذال ة

هىي تيىيية العنىوتين  العىح،المبين في  بنتيي الحح الممىن الثولث، تالمستخد  في نظو  

ث لن مىى. تحىيا هىذ  العى يحة مسىج   مجىوي تحّمىح مسىبنول عنىد اإلعى ع. PCIفىي شى يحة وسى 

تحىّيي العنىوتين التىي . على ىنه مجوي غيى  ذالى ا 1MBلتى  640KBيمىن تحديد المجوي من 

سيئة هذ  الهللا ينة هي الحووىة . عيضول عن الذال ة PCI تنع في المجوال  غي  الذال ية إلى مم 

 ينىة إذال، لىىح ط. لتحديد المجوال  التي تمثح ذالى ة تالمجىوال  التىي ال تمثىح ذالى ة عنىد اإلعى ع

إيجوبيوتهو تسلبيوتهو، لذلك ال يمىن تجنى  اسىتخدا  الحلىيي اليسىهللاى تالتضىحية بىثداء ىلىد ىوىزاء 

 .الحوس  لحسو  ا ي 

  الخرجالخرج/ / مبادئ برمجيات الدخل مبادئ برمجيات الدخل   --22--00
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سىنتع ف ىتالل . الخى ج/ الخ ج تند س ب مجيىو  الىديح / لنبتعد ا ن عن عتود الديح 

الخى ج مىن توهىة / لهللاى   المختليىة إلنجىوز الىديح الخ ج ثم نىتىلم عىن ا/ غوية ب مجيو  الديح 

 .نظ  نظو  التع يح

  الخرجالخرج/ / الغاية من برمجيات الدخل الغاية من برمجيات الدخل   --66--22--00

/ نعتبىى  االسىىتن لية عىىن األوهىىزة مىىن الميىىوهيم األسوسىىية فىىي تيىىميم ب مجيىىو  الىىديح 

يى ج دتن / تتعني ىنىه مىن الممىىن لتوبىة بى امج تسىتهللايع اليصىيي إلىى ىا وهىوز ديىح . الخ ج

مث ل، الب نومج المىتي  لنى اءة ملىف لىديح يجى  ىن يىتمىن مىن . الجهوز بعىح مسبق تحديد نيع

دتن تعىديح الب نىومج مىن  المىدمج،ع اءة ملف من النى ص المى ن ىت النى ص اليىل  ىت النى ص 

 :تبعىح معوبه يج  ىن تتيف  إمىونية لتوبة ىم  لولتولي. ىوح لح وهوز مختلف

Sort < imput > output 

 SCSI ىت عى ص IDEمليىول ميوىيدال فىي عى ص ىت   imputعمح سياءل لونتيج  ىن ي

عبو ة عن ملف ميوىيد علىى ىا نىيع  output ىت ع ص م ن ىت من ليلة الميوتيح، تسياء لون

يتيو  على نظو  التع يح االهتمو  بولمعىولح النوشىئة عىن ايىت ف هىذ  . من األع اص ىت العوشة

 .منهو إلى تسلسح مختلف من األتام  للن اءة ىت للىتوبة األوهزة ايت فول لبي ال تلووة لح

ي تبط ميهي  االستن لية عن الجهوز بعىح تثيق بميهي  خي  هي التسمية الميلدة يج  

ىن يىين اسم الملف ىت الجهوز عبىو ة عىن سلسىلة نيىية ىت  عىم صىحيح تال يتعلىق بنىيع الجهىوز 

 .بثا شىح لون

في ه مية نظو  المليو  بهللا   مختلية بحيىث ال  ضم وميع األع اص يينيىسيمىن في 

 مىث ل تثبيىت عى ص مى ن فىي  اليهى س يحتوج المستخد  ىن يحيظ ىا اسم يتعلق بثا وهوز، يمىن

usr/mnt/fd بهىىذ  . بحيىىث يىىؤدا نسىىخ ملىىف إلىىى اليهىى س إلىىى نسىىخ الملىىف إلىىى النىى ص المىى ن

 .تهي اسم المسو الهللا ينة، ىصبحت وميع المليو  تاألع اص تسمى بنيس الهللا ينة 

بعىىح عىو ،  .األيهللاىوءالخ ج معولجىة / من المياضيع الهومة ىيضول في ب مجيو  الديح 

إذا التعف المتحىم يهللاىث ىثنىوء النى اءة، يجى  . يج  معولجة األيهللاوء ع يبول من العتود عد  اإلمىون

ب نىومج  ىمىو إذا لىم يسىتهللاع، عنىدهو يجى  علىى. عليه ىن يحىوتي إصى ا الخهللاىث بنيسىه إن اسىتهللاوع

العديىد مىن األيهللاىوء تىىين . التع يح معولجة اليضع،  بمو بمحوتلة إعودة ع اءة الىتلة م ة ىيى  

عوب ة تتزتي عند إعودة تنييىذ العمليىة مثىح ىيهللاىوء النى اءة النوتجىة عىن تيضىع ال بىو  علىى  ىس 

. و عن معولجتىهيج  عد  إيبو  الهللابنو  العليو بحدتث يهللاث إال عندمو تعجز الهللابنو  الدني. الن اءة

في العديد من الحوال ، يمىن إنجوز إص ا األيهللاوء بعيوفية في المستييو  السيلى دتن ىن يىين 

 .للمستييو  العليو فى ة عن تويد يهللاث

منوبىح غيى  ( ىت المعينىة ) هنوك ىيضول ميضىيع هىو  خيى  هىي عمليىو  الننىح المتزامنىة 

الخىى ج الييزيىىوتي غيىى  متىىزامن ـ يبىىدى / الىىديح  إن معظىىم .(ىت المنىىودة بولمنوطعىىو  ) المتزامنىىة 

إن لتوبة ب امج مستخد  تيبح . المعولج عملية الننح ثم يتجه لتنييذ شيء خي  لتى تيح المنوطعة

 النظىو ،ـى عنىد تنييىذ اسىتدعوء ( ىت متزامنىة ) الخ ج معينة / ىسهح بىثي  إذا لونت عمليو  الديح 

تينىىع علىىى عىىوتق نظىىو  . تىىيف  البيونىىو  فىىي المخىىزن المؤعىىتيىىتم إ وىىوء الب نىىومج تلنوتيىىول  يثمىىو ت

التع يح وعح العمليو  التي تىين في الياعع منودة بولمنوطعو  تبدت لثنهو متزامنة بولنسىبة لبى امج 

 .المستخد 
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ال يمىىن غولبىول  .المؤعىتالخ ج هي التخزين / من الميوهيم األي   في ب مجيو  الديح 

مىث ل، عنىدمو تيىح . يى ج مبوشى ة فىي توهتهىو النهوتيىة/ وهىوز ديىح  تخزين البيونو  النودمة من

لزمة من العبىة، فإن نظو  التع يح ال يستهللايع ىن يع ف ىين سيضعهو لتى يخزن الحزمة مؤعتول 

مثىح ىوهىزة ) لمو ىن بعض األوهىزة تخضىع لعى تط زمىن لنينىي عوسىية . في مىون مو تييحيهو

يونو  في مخزن إي اج مؤعت بعىىح مسىبق لييىح معىّدي ، لذلك يج  تضع الب(اليي  ال عمية 

يتضمن التخىزين المؤعىت لميىة ال . محء المخزن عن معّدي تي ي ه، تذلك لتجن  نضي  المخزن

 .الخ ج/ بثس بهو من النسخ تغولبول مو يؤث  بعىح لبي  على ىداء الديح 

. ألوهزة المخييىةالميهي  األيي  الذا سنتىلم عنه هنو هي األوهزة المعت لة منوبح ا

الخ ج، مثح األع اص، يمىن استخدامهو من عبىح عىدة مسىتخدمين فىي نيىس / بعض ىوهزة الديح 

ليس هنوك ىيىة معىىلة إذا عىو  عىدة مسىتخدمين بيىتح عىدة مليىو  علىى نيىس النى ص بىنيس . اليعت

هنىىوك ىوهىىزة ىيىى  ، مثىىح سىىياعو  األشىى طة، يجىى  ىن تخيىىص لمسىىتخد  معىىين لتىىى . اليعىىت

إن تويد مستخدمين . عندهو، يستهللايع مستخد  خي  استخدا  سياعة الع يط. ه من استخدامهوانتهوت

إن توىيد . ىت ىلث  يىتبون لت ل مختلهللاة بعىح ععىياتي علىى نيىس العى يط سىيؤدا إلىى الييضىى

مى ة . يؤدا ىيضول إلى ظهي  عىدة معىولح مثىح االستعيىوءا ( غي  معت لة ) ىوهزة مخيية 

  التع يح ىن يعولج ل ل من األوهزة المخيية تالمعت لة بهللا ينة يتجن  ىي  ، يج  على نظو

 .فيهو المعولح

  الخرج المبرمجالخرج المبرمج/ / الدخل الدخل   --22--22--00

سىنتىلم فىي هىذا النسىم عىن  .الخى ج/ هنوك ثى ث طى   ىسوسىية مختليىة إلنجىوز الىديح 

ن تهمىو تسنتىلم في النسمين التوليين عن الهللا عتين األيى يي .الخ ج/ الهللا ينة األتلى تهي الديح 

، تتمثح الهللا ينىة األبسىط فىي DMAالخ ج بوستخدا  / الخ ج المنود بولمنوطعو  تالديح /  الديح

الخىى ج / تسىىمى هىىذ  الهللا عىىة بولىىديح . الخىى ج فىىي وعىىح المعىىولج ينىىي  بولعمىىح للىىه/ إنجىوز الىىديح 

 .المب مج

افتىى ض توىىيد عمليىىة . الخىى ج المبىى مج بياسىىهللاة مثىىوي/ مىىن األسىىهح تيضىىيح الىىديح 

تنىي  العمليىة . علىى الهللاوبعىة ABCDEFGهىي د  ت يد طبوعة سلسىلة مىن ثمونيىة محىو ف مستخ

 ىتالل بتجميع السلسلة في مخزن مؤعت في فضوء المستخد ، لمو في العىح 
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 تني  عملية المستخد  بعد ذلك بوالستحياذ على الهللاوبعة للىتوبة من ي ي النيو  بوستدعوء

إذا لونت الهللاوبعة مستخدمة من عبح عملية ىي  ، فإن هىذا االسىتدعوء سييعىح تيعيىد . نظو  ليتحهو

يهللاث، ىت سيؤدا إلى إعوعة العملية  يثمو تيبح الهللاوبعة متولة، تذلىك لسى  نظىو  التعى يح  شي ة

ء لولمىو تحيىح العمليىة علىى الهللاوبعىة، تنىي  بىإو اء اسىتدعو.   المم  ة ل سىتدعوءتاي بو امت ا

 .نظو  خي  لجعح نظو  التع يح يهللابع السلسلة على الهللاوبعة

يني  نظو  التع يح عند ذلك بنسخ المخزن المؤعت الىذا يحىيا السلسىلة إلىى ميىييفة، 

ألن النىياة تحتىوج لت ييى  ي يهللاىة الىذال ة ) في فضىوء النىياة، ليىث يمىىن اليصىيي إليهىو  تلتىن،

إذا لىم تىىن متولىة، . و لونىت الهللاوبعىة متولىة لوليىول ثم ييحص إذا م (.لليصيي إلى فضوء المستخد  

لولمو تيبح الهللاوبعة ل ة، ينسخ نظو  التع يح المح ف األتي إلى . فإنه ينتظ  لتى تيبح متولة

الخ ج المعنين لذال ة في هذا المثىوي، / مسجح البيونو  الخوص بولهللاوبعة، تذلك بوستخدا  الديح 

ظه  المح ف مبوش ة في هذ  الم للة ألن بعىض الهللاوبعىو  عد ال ي. يؤدا ذلك إلى تيعيح الهللاوبعة

العىىح علىى لىح، نى   فىي . تني  بتخزين سهللا  لومح ىت صيحة لوملة مؤعتول عبح طبوعة ىا شىيء

المح ف األتي عد طبىع تىن نظىو  التعى يح ىصىبح يعىي  إلىى الحى ف علىى ىنىه الحى ف التىولي  ىن

 .الذا سيهللابع

التع يح إذا مىو لونىت الهللاوبعىة وىوهزة السىتنبوي  بعد طبوعة الح ف األتي، ييحص نظو 

إن الىتوبة إلىى مسىجح البيونىو  يىؤدا . عميمول، تملك الهللاوبعة مسج ل خي  يبين لولتهو. ل ف خي 

عنىدمو يعىولج مىتحىم الهللاوبعىة المحى ف الحىولي، ينىي  بوإلشىو ة إلىى . إلى وعح الحولة غيى  وىوهزة

 .ح الحولة ىت بيضع عيمة مو فيهالهللاوبعة من ي ي تثهيح بت مو في سج ووهزة

تعنىدمو . ينتظ  نظو  التع يح في هذ  الم للىة الهللاوبعىة لىي تيىبح وىوهزة مى ة ىيى  

تسىتم  هىذ  الحلنىة لتىى طبوعىة  .يحدث ذلك، يني  النظو  بهللابوعة المح ف التولي لمو فىي العىىح 

 .يعيد التنييذ بعد ذلك إلى عملية المستخد . السلسلة بثلملهو

ثىم . تنسىخ البيونىو  ىتالل إلىى النىياة. األفعوي التي يني  بهىو نظىو  التعى يح  يلخص العىح

ييضح هذا العىح الهللابيعىة . يديح النظو  في للنة محىمة تني  بإي اج المحو ف تالدال تلي ا ي 

تهي ىنه بعد إي اج مح ف، يني  المعىولج بوسىتجيا  الجهىوز . الخ ج المب مج/ األسوسية للديح 

يسىىمى هىىذا التيىى ف غولبىىول . لمع فىىة إذا مىىو لىىون وىىوهزال السىىتنبوي محىى ف خيىى بعىىىح مسىىتم  

 .busy waitingىت االنتظو  المع يي  Poolingبوالستجيا  

الخ ج المب مج بسيط ودال، لىنه يعوني من عي  ىسوسىي هىي ىنىه يسىتهلك تعىت / الديح 

بوعة مح ف تالىد عيىي ال وىدال إذا لون تعت ط. الخ ج بثلمله/ المعولج بثلمله لتى انتهوء الديح 

فىإن االنتظىو  (. ألن لح مو تيعله الهللاوبعىة هىي نسىخ المحى ف الجديىد إلىى مخىزن مؤعىت دايلىي ) 

لمو ىنه يعتب  معنيالل في األنظمة المضمنة التي ال يىىين للمعىولج . المع يي ليس بولمعىلة الىبي ة

لتىي يىىين للمعىولج فيهىو ىعمىوي ىيى   لىن، في األنظمىة األلثى  تعنيىدال، تا. فيهو ىا تظيية ىي  

 .ي ج ىفضح/ يج  ىن ينجزهو، فإن االنتظو  المع يي ليس مجديول تنحتوج لذلك ط ينة ديح 

  الخرج المقاد بالمقاطعاتالخرج المقاد بالمقاطعات/ / الدخل الدخل   --22--22--00

لند س ا ن لولة الهللابوعة على طوبعة ال تخزن المحو ف مؤعتول بح تهللابع لح تالد منهو 

ثونيىىة مىىث ل، فىىإن لىىح محىى ف / محىى ف  133يع طبوعىىة إذا لونىىت الهللاوبعىىة تسىىتهللا. لىىوي تصىىيله

تهذا يعني ىنه بعد لتوبة لح مح ف إلى مسجح بيونو  الهللاوبعىة، . ميلي ثونية لهللابوعته 13يست    
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هىذا اليعىت . ميلي ثونية منتظ ال ىن يسمح له بإ سوي المح ف التولي 13سيبنى المعولج يوم ل لمدة 

 .ميلي ثونية عيضول عن هد هو 13يح عملية ىي   ىثنوء فت ة لوف تمومول إلو اء تبديح سيو  تتع 

استخدا  المنوطعو  هي الهللا ينة التي تسمح للمعولج بولنيو  بثشيوء ىيى   ىثنىوء انتظىو   

عند إو اء استدعوء النظو  الذا يهللابع السلسلة، ينسخ المخزن المؤعىت . الهللاوبعة لي تيبح ووهزة

، تينسىخ المحى ف األتي إلىى الهللاوبعىة لولمىو تيىبح وىوهزة إلى فضوء النياة، لمىو ىتضىحنو سىوبنول 

تتيعىف العمليىة التىي . في هذ  اللحظة يستدعي المعىولج المجىدتي تيىتم تعى يح عمليىة ىيى  . لذلك

يبين العىح العمح المنجز ىثنوء استدعوء . طلبت طبوعة السلسلة لتى انتهوء طبوعة السلسلة بثلملهو

 .النظو 

 

 06 الشكل

عنىدمو تهللابىع الهللاوبعىة المحىى ف تتيىبح وىوهزة السىتنبوي المحىى ف التىولي، تنىي  بتيليىىد 

ثىم يعمىح إوى اء يدمىىة . تىؤدا هىذ  المنوطعىة إلىىى إينىوف العمليىة الحوليىة تتخىزن لولتهىىو. منوطعىة

 .هذا اإلو اء شي ةيبين العىح نسخة مبسهللاة من . منوطعة الهللاوبعة

ى   للهللابوعة، يني  معولج المنوطعة بوستئنوف عمح العملية إذا لم يىن هنوك ىا محو ف 

تإال فإنه يني  بهللابوعة المح ف التولي، ثم ي سىح إشىعو ال للمنوطعىة ثىم يعىيد إلىى العمليىة . المتيعية

 .التي لونت تعمح عبح لدتث المنوطعة، تالتي تتوبع التنييذ من الننهللاة التي تيعيت عندهو

  DDMMAAالخرج باستخدام الخرج باستخدام / / الدخل الدخل   --44--22--00

الخ ج المنىود بولمنوطعىو ، تهىي ىن المنوطعىة تحىدث / نوك معىلة تاضحة في الديح ه

الحىح . المنوطعو  تستهلك تعتول، لذلك تعتب  هىذ  الهللا ينىة مضىيعة ليعىت المعىولج. عن لح مح ف

تتلخص اليى ة هنو في وعح متحىم ي ذا الهللاوبعة بولمحو ف تالىدال تلىي ا  يى  دتن  .هي استخدا 

، لىىىن مىىتحىم هىىي الىىذا ينىىي  بولعمىىح يىى ج مبىى مج/ديىىحعبىىو ة عىىن . فىىي الياعىىع. إزعىىوج المعىىولج

 .المستخدمة للعي ةيبين العىح   مخهللاهللاول عومول . عيضول عن المعولج ال تيسي
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هي تنليح عدد المنوطعو  من منوطعة لىىح محى ف  DMA اليوتدة الىب   عند استخدا 

إذا لونىت المحىو ف المى اد طبوعتهىو لثيى ة، تلونىت . تالدة لىح مخىزن مؤعىت يهللابىعإلى منوطعة 

مىن نوليىة ىيى  ، إذا لىون . إلى تحسين لبي  في األداء DMA المنوطعو  بهللايئة، يؤدا استخدا 

متحىم غي  عود  على عيودة الجهوز بس عته النيي ، ىت إذا لم يىن للمعولج عمح خيى  عىودة ىثنىوء 

الخىى ج المبىى مج عىىد / الخىى ج المنىىود بولمنوطعىىو  ىت لتىىى الىىديح / فىىإن الىىديح  ة،لمنوطعىىانتظىىو   

 .DMA يىينون ىفضح من استخدا 

  الخرجالخرج//طبقات برمجيات الدخلطبقات برمجيات الدخل  --22--00

 .العىىحالخ ج نميذويول ضمن ى بع طبنو  لمو هي ميضح فىي / تنظم ب مجيو  الديح 

تختلىف . ن الهللابنىو  المجىوت ةلىح طبنىة تظييىة معّ فىة بهىو تتاوهىة معّ فىة بعىىح ويىد بينهىو تبىي

اليظيية تالياوهة لس  نظو  التع يح، لذلك فإن الد اسة التولية التي ت هللاي وميع الهللابنو  ابتىداءل 

 .من األسيح، ليست مخيية ألا نظو  معين

  معالجات المقاطعاتمعالجات المقاطعات  --66--22--00

الخ ج المب مج مييد ىليونول، إال ىن المنوطعو  في معظم الحىوال  تعتبى  / مع ىن الديح 

يجىى  داتمىىول إييىىوء المنوطعىىو  بعيىىدال فىىي ىعمىىو  نظىىو  التعىى يح . عىول مي تضىىول تال يمىىىن تجنبهىىوتاع

الهللا ينة األفضح الييوتهو هي وعح ب نىومج  .التع يحبحيث ال يد ا بهو إال وزء ص ي  من نظو  

. الخى ج تتحىدث المنوطعىة/ الخى ج يتيعىف  يثمىو ينتهىي الىديح / التع يح الذا يبدى عملية الديح 

علىى  wait، ىت مىو semaphoreعيىح علىى  Down يستهللايع ب نىومج التعى يح إعوعىة نيسىه بتنييىذ

 .على  سولة ىت ىا شيء خي  معوبه recieveمتحيي ش ط ىت 

يستهللايع بعد ذلك إزالة . عند لدتث منوطعة، يني  اإلو اء بمو يج  عليه فعله لمعولجتهو

. مىو عيىح علىى upبتنييىذ الحىوال ، يىىين ذلىك  فىي بعىض. إعوعة ب نومج التع يح الذا بىدى العمليىة

على متحىيي شى ط ضىمن م اعى ، ىت ي سىح  سىولة إلىى  signalتفي لوال  ىي  ، يني  بتنييذ 

فىي وميىع الحىوال ، تىىين النتيجىة ىن ب نىومج التعى يح الىذا لىون معوعىول . ب نومج التع يح المعىو 
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ج ىفضىح مىو يمىىن إذا لونىت بى امج التعىى يح يعمىح هىذا النمىىيذ. سىوبنول يسىتهللايع ا ن متوبعىة التنييىذ

 .ميممة لي تعمح لعمليو  نياة، مع تويد مىدسو  تلوال  تعدادا  ب امج يوصة بهو

إن معولجىىة المنوطعىىة ليسىىت مجىى د ىيىىذ المنوطعىىة . الياعىىع لىىيس بهىىذ  السىىهيلة طبعىىول،

هنوك . لعملية السوبنةمن المنوطعة إلى ا للعيدة IRETتإو اء عملية على مسي  مو ثم تنييذ تعليمة 

سىنعهللاي ا ن مخهللاهللاىول لهىذا . الىثي  من العمح الذا يج  ىن يني  به نظو  التع يح ضمن المنوطعة

العمىح علىى شىىىح سلسىلة مىىن الخهللاىيا  التىىي يجى  إنجوزهىو فىىي الب مجيىو  بعىىد التمىوي منوطعىىة 

بعض الخهللايا  غي  اللظ ىن التيوصيح تعتمد بعىح لبي  على نيع النظو ، لذلك عد تىين . العتود

لمىىو ىن هىىذ  . الزمىىة فىىي بعىىض األنظمىىة، تعىىد تحتىىوج بعىىض األنظمىىة إلىىى يهللاىىيا  غيىى  مىىذلي ة

 .الخهللايا  عد تىين بت تي  مختلف في بعض األنظمة

 .التي لم تخزن من عبح عتود المنوطعة(  PSWبمو فيهو ) ـ يزن وميع المسج   1

 TLP عد يتضمن ذلك إعداد . لمنوطعةـ هيء سيوعول يوصول من ىوح تنييذ إو اء يدمة ا2

 .تودتي الييحو  MMUت 

 مىدسول إلو اء يدمة المنوطعة هيئـ 0

إذا لىىم يىىىن هنىىوك مىىتحىم . ـىى ى سىىح إشىىعو ال بوسىىت   المنوطعىىة إلىىى مىىتحىم المنوطعىىو 4

 .منوطعو  م لزا، ىعد تيعيح المنوطعو 

 .ى ودتي العمليو إل( من المىدس مث ل ) ـ انسخ المسج   من مىون تخزينهو 5

ـ نيذ إو اء يدمة المنوطعة، الذا سيستخلص المعليمو  من مسج   متحىم الجهىوز 1

 .الذا طل  المنوطعة

إذا تسىببت المنوطعىة بجعىح إلىد  العمليىو  . ـ ايت  العمليىة التىي يجى  ىن تعمىح توليىول 7

 .لي تعمح ا ن ذا  األفضلية العولية التي لونت معوعة ووهزة، يمىن ايتيو  هذ  العملية

 TLB إلعداد بمو تحتوج ىيضول . للعملية التي ستعمح توليول  MMUسيو   هيئـ 1

 ـ لّمح مسج   العملية الجديدة، بمو فيهو 1

 .ـ ابدى تع يح العملية الجديدة13

لمو ىنهو تست    عد ال ال بثس به . لمو هي تاضح، فإن معولجة المنوطعة ليست سهلة ىبدال 

عولج، يوصة في األنظمة التي تحيا ذال ة ظوه ية تيج  فيهىو إعىداد اليىيحو  من تعليمو  الم

في بعض األنظمة يج  ىيضول إدا ة تذال ة المعىولج  (. M ت Rىا البتو  )  MMUتتهيئة لولة 

 .تهذا مو يست    دت ا  خلة إضوفية. المخبئية عند التبديح بين نمهللاي المستخد  تالنياة

  برامج تشغيل األجهزةبرامج تشغيل األجهزة  --22--22--00

ت ىينىىو ىن لىىح مىىتحىم فيىىه . منىىو سىىوبنول فىىي هىىذا الييىىح عىىن عمىىح متحىمىىو  األوهىىزةتىل

بعض المسج   التي تستخد  إلعهللاوته ىتام  ىت بعض المسج   التي يمىن عب هىو عى اءة لولىة 
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يختلىىف عىىدد مسىىج   الجهىىوز تطبيعىىة األتامىى  الممىنىىة . الجهىىوز ىت مسىىج   مىىن لىى  النىىيعين

مث ل، يحتوج ب نومج تع يح اليث ة إلىى عبىيي معليمىو  عىن اليىث ة . ي بعىح لبي  من وهوز إلى خ

على العىس مىن ذلىك، يحتىوج ب نىومج . تحدد المسوفة التي تح لت بهو تاألز ا  المض يطة لوليول 

تعىى يح األعىى اص إلىىى مع فىىة معليمىىو  عىىن النهللاوعىىو  تالمسىىو ا  تالىى ؤتس تل لىىة الىىذ اع 

المعليمىو  الميىونيىيىة ال زمىة لتعى يح النى ص بعىىح  تالمح ك تزمىن اسىتن ا  الى ىس توميىع

 .من الياضح ىن ب نومجي التع يح هذين سيىينون مختليين ودال . صحيح

يوصىة بولجهىوز  شىي ةيى ج متيىح بحوسى  إلىى / نتيجة لىذلك يحتىوج لىح وهىوز ديىح 

 . للتحىم به

وز تتىيزع بب نومج تع يح الجهوز، تتىت  عودة من عبىح ميىنع الجهى العي ةتدعى هذ  

تبمو ىن لح نظو  تعى يح يحتىوج بى امج تعى يح يوصىة بىه، فىإن ميىنعي األوهىزة ييزعىين . معه

 .ب امج تع يح لعدة ىنظمة تع يح معهي ة

لح ب نومج تع يح يعولج عودة نيعول تالدال من األوهزة، ىت صنيول تالدال على األلث  مىن 

 SCSIعىودة عيىودة عىدة ىعى اص  SCSI اصمث ل، يستهللايع ب نومج تع يح ىع . األوهزة المتعوبهة

من نولية ىي  ،  SCSI CD-ROM ت بمو يستهللايع عيودة سياعة ىيضول  بثلجو  تس عو  مختلية

إال ىنىه ال . تختلف اليث ة عن عيو األلعو  ايت فول لبي ال، لذلك تحتىوج إلىى بى امج تعى يح مختليىة

لىىن ذلىك ال يعتبى  . عدة ىوهىزة مختليىةييود ىا عيد تنني يمنع تويد ب نومج تع يح تالد يتحىم ب

 .فى ة ويدة

لليصيي إلى عتود الجهوز، ىا مسىج   الىتحىم الخوصىة بولجهىوز، يجى  علىى ب نىومج 

مىن . التع يح عودة ىن يىين وزءال من نياة نظو  التع يح، على األعح مع األنظمة المستخدمة لوليول 

بيوىيد اسىتدعوءا  نظىو  لنى اءة تلتوبىة الممىن إنعىوء بى امج تعى يح تعمىح فىي فضىوء المسىتخد  

في الياعع، يعتب  هذا التيميم فى ة ويدة، ألنه يعزي النياة عن ب امج التعى يح . مسج   الجهوز

لمىىو ىنىىه يخليىىنو مىىن ميىىد  ىسوسىىي مىىن ميىىود  انهيىىو  . تبىى امج التعىى يح عىىن بعضىىهو الىىبعض

إال ىنىه بوعتبىو  . اة بعىىح ىت بىآي النظو  التي تنعث عن ب امج تع يح غي  متننة تتعو ض مع النىي

ىن نظىىم التعىى يح الحوليىىة تتيعىىع مىىن بىى امج التعىى يح ىن تعمىىح فىىي النىىياة، فإننىىو سىىند س هنىىو هىىذا 

 .النميذج فنط

( بى امج التعى يح )  العىي ةبمو ىن ميممي لح نظىو  تعى يح يع فىين ىن بعىض ىوىزاء 

يىىىين لنظىىو  التعىى يح بنيىىة  المىتيبىىة مىىن عبىىح ىشىىخوص يىىو وين سىىتثبت ضىىمن النظىىو ، يجىى  ىن

يحىدد مىو ييعلىه ب نىومج ويىدال يعني ذلك توىيد نمىيذج معى ف . معمو ية تسمح بإو اء هذا التثبيت

عىىودة تحىىت بنيىىة نظىىو  تتيضىىع بىى امج التعىى يح . بنيىىة ىوىىزاء النظىىو  مىىعالتعىى يح ت ليييىىة تيوعلىىه 

 .العىحالتع يح لمو في 
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. ىنظمة التع يح ب امج التع يح عودة ضمن فئة معينة من ىصح بضع فئو  عليلة تينّف

اليئو  األلث  شه ة هي األوهزة الىتلية مثح األع اص، تالتىي تحىيا لتىح ببيونىو  متعىددة يمىىن 

مثىىح ليلىىو  الميىىوتيح تالهللاوبعىىو ، تالتىىي تيلّىىد ىت  ،تاألوهىىزة المح فيىىة. عنينتهىىو بعىىىح مسىىتنح

 .المحو ف تستنبح دفنول من

تعىىّ ف معظىىم ىنظمىىة التعىى يح تاوهىىة عيوسىىية يجىى  ىن تىىدعمهو وميىىع األوهىىزة الىتليىىة، 

تتثلف هوتون الياوهتون مىن عىدد . تتاوهة عيوسية ىي   يج  ىن تدعمهو وميع األوهزة المح فية

من اإلو اءا  التي تستهللايع بوعي ىوزاء النظو  استدعوءهو لجعح ب نومج التعى يح ينىي  بعمىح مىن 

تإو اء لىتوبة محى ف (  في األوهزة الىتلية) من اإلو اءا  النميذوية إو اء لن اءة لتلة . ولهوى

 (.في األوهزة المح فية ) 

في بعض األنظمة، يىىين نظىو  التعى يح عبىو ة عىن ب نىومج ثنىوتي تليىد يحىيا وميىع 

هللابيعيىة ألنظمىة لىون هىذا النمىيذج الحولىة ال. ب امج تع يح األوهزة التي يحتووهىو مت ومىة ضىمنه

الخى ج علمىىو / ليىث لونىت ىوهىىزة الىديح . لعىدة سىنيا  ألنهىىو تعمىح فىي م الىىز الحوسى يىينيىس 

إذا ىضىىيف وهىىوز وديىىد إلىىى النظىىو ، ينىىي  مىىدي  النظىىو  ببسىىوطة بإعىىودة ت ومىىة النىىياة مىىع . تت يىى 

 .الجهوز الجديد إلنعوء ملف ثنوتي وديد

لخى ج المتنيعىة، لىم يعىد هىذا النمىيذج ا/ مع ظهي  الحياس  العخيية تىوهزة الديح 

علىة مىن المسىتخدمين يسىتهللايعين إعىودة ت ومىة ىت إعىودة  بىط النىياة، لتىى عنىدمو . صولحول للعمىح
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عيضىول عىن ذلىك، . الميىد ية ىت اليلىدا  ال  ضىية، تهىذا نىود ال مىو يحىدث العىي ةيتيف  لىديهم 

تحميح ب امج التعى يح بعىىح دينىوميىي إلى نميذج يتم فيه  دتسانتنلت ىنظمة التع يح، ابتداءل من 

 .تتعومح األنظمة المختلية مع تحميح ب امج التع يح بهللا   مختلية. إلى النظو  ىثنوء عمله

اليظيية األلث  تضيلول هي عبيي طلبو  الن اءة تالىتوبىة . لب امج التع يح عدة تظوتف

لىىن . ن تحنيىق هىذ  الهللالبىو المج دة من الب نومج المستنح عن الجهىوز المتيضىع فيعىه تالتثلىد مى

مث ل، يج  على بى امج التعى يح تهيئىة الجهىوز إذا . هنوك بضع تظوتف ىي   يج  عليه إنجوزهو

 .تعد يحتوج ىيضول إلدا ة متهللالبو  الهللاوعة لديه تسجح األلداث. تهللال  ذلك

يبىىدى ب نىىومج التعىى يح النمىىيذوي . تملىىك العديىىد مىىن بىى امج التعىى يح نيىىس البنيىىة العومىىة

تإذا لونىىت . إذا لىىم تىىىن صىىولحة، يعىىود يهللاىىث. تبىىو  بىىو امت ا  الىىديح ليىى   هىىح هىىي صىىولحةبوي

تيعني ذلك بولنسبة للنى ص . صولحة،  بمو تحتوج للت ومة من الميهللالحو  المج دة إلى الياععية

تحييىىح  عىىم الىتلىىة الخهللاىىي إلىىى ى عىىو  الىى ىس تالمسىىو  تالنهللاىىوع تاالسىىهللايانة الخوصىىة بهندسىىة 

 .الن ص

إذا لىون لىذلك، يىتم . ، يني  النى ص بويتبىو  إذا مىو لىون الجهىوز مسىتخدمول لوليىول بعد ذلك

ىمىو إذا لىون الجهىوز يىوم ل، فيىتم فحىص لولىة . تضع الهللال  ضمن ال تح من ىوح معولجتىه اللنىول 

 بمىو يلىز  تعى يح الجهىوز ىت تعى يح . العتود اليل  لمع فة إذا مو لون يمىىن معولجىة الهللالى  ا ن

 .لولمو ييبح الجهوز ش والل تووهزال، يبدى التحىم اليعلي. بدء بننح البيونو مح ك عبح ال

ب نىومج التعى يح هىي الىذا يحىدد . يعني التحىم بولجهوز إصدا  سلسىلة مىن األتامى  إليىه

بعىد ىن يعى ف ب نىومج التعى يح األتامى  . سلسلة األتام  هىذ ، تذلىك لسى  العمىح المهللالىي  منىه

عىد  الجهىوز،بعىد لتوبىة لىح ىمى  إلىى . تهىو إلىى مسىج   مىتحىم الجهىوزالتي سييد هو، يبىدى بىتوب

. يحتىىوج األمىى  اليتبىىو  إذا مىىو لىىون المىىتحىم عىىد عبىىح األمىى  تىصىىبح وىىوهزال السىىتنبوي األمىى  التىىولي

بعض المتحىمو  يمىن إعهللاوؤهو التحة مت ابهللاىة . يستم  هذا التسلسح لتى إصدا  وميع األتام 

 .علهو تن ؤهو تتعولجهو بنيسهو دتن ىية مسوعدة من نظو  التع يحمن األتام  في الذال ة تو

يجى  علىى ب نىومج التعى يح فىي . بعد إصىدا  وميىع األتامى ، نيىح إلىى إلىد  لىولتين

معظم الحوال  االنتظو  لتى يني  المتحىم بولعمح الذا طلبه منه، لىذلك ينىي  بإينىوف نيسىه  يثمىو 

لحىوال  األيى  ، تنتهىي العمليىة مبوشى ة تال لووىة إلينىوف فىي ا. تثتي المنوطعة التي تعيد  للعمح

لمثىىوي عىىن الحولىىة األييىى ة، يحتىىوج تح يىىك العوشىىة بضىىعة ىسىىهللا  فىىي نمىىط . ب نىىومج التعىى يح

ال لووىة ألا ل لىة ميىونيىيىة، لىذلك . المحو ف فنط لىتوبة بعض البويتو  في مسىج   المىتحىم

 .تتم العملية بثلملهو ي ي بضعة نوني ثونية

ىمىو فىي الحولىة . المتيعف بياسهللاة المنوطعىة التع يحيتم إينوظ ب نومج  األتلى،ي الحولة ف

إذا لون شيء . في ل  الهللا ينتين، يج  بعد انتهوء العملية ايتبو  األيهللاوء. الثونية، فإنه ال ينو  ىبدال 

مج علىىى مىىو يىى ا ، ييىىبح لىىد  ب نىىومج التعىى يح بعىىض البيونىىو  التىىي يجىى  تم ي هىىو إلىىى الب نىىو

ىييى ال، يعيىد ب نىومج (. تهىي عبىو ة عىن لتلىة البيونىو  التىي تمىت ع اءتهىو ) المستنح عن الجهوز 

إذا لىون هنىوك طلبىو  ىيى   فىي . التع يح معليمو  لولىة لحعى ن عىن األيهللاىوء إلىى المسىتدعي

ال إذا لىم تىىن هنىوك ىا طلبىو ، يتيعىف ب نىومج التعى يح منتظى . ال تح، يمىن ايتيو  تتنييذ ىلدهو

 .ت تد الهللال  التولي

هنىوك العديىد مىن . هذا النميذج البسيط عبو ة عن تن ي  غي  دعيق لمو يحدث في الياعع

الخ ج عد يىمح عمله / نذل  منهو ىن وهوز الديح . ىلث  تعنيدال من ذلك العي ةالعيامح التي تجعح 



 241 مندمة إلى الديح ت الخ ج

 

تتىؤدا هىذ  المنوطعىة  .ىثنوء عمح ب نومج التع يح ممو يىؤدا إلىى منوطعىة ب نىومج التعى يح نيسىه

مىىث ل، بينمىىو يىىىين ب نىىومج . عىىودة إلىىى تعىى يح ب نىىومج التعىى يح الحىىولي نيسىىه الىىذا تمىىت منوطعتىىه

تبولتىولي، يجى  ىن تىىين بى امج . تع يح بهللاوعة العبىة يعولج لزمة تا دة، عىد تى د لزمىة ىيى  

ع التمىوي اسىتدعوته تيعنىي ذلىك ىن ب نىومج التعى يح يجى  ىن يتيعى الىدييي،التع يح عوبلة إلعىودة 

 .م ة ثونية عبح انتهوته من االستدعوء األتي

في األنظمة ذا  التيصيح الحو ، يمىىن إضىوفة ىت إزالىة األوهىزة بينمىو يىىين الحوسى  

نتيجىة لىذلك، عىد يحىدث ىليونىول ىنىه ىثنىوء عى اءة ب نىومج التعى يح لىتلىة بيونىو  مىن الجهىوز، . ش والل 

الخى ج الحوليىة / ينب ي إنهوء عملية الديح . د تمت إزالته من النظو يخب   النظو  بثن هذا الجهوز ع

دتن إلداث ىا ض   يبنى المعهللايو  التوبعة للنياة، تليس ذلك فحس ، بىح يجى  ىيضىول إزالىة ىا 

طلبو  ميويدة في ال تح من ىوح هذا الجهوز المزاي بهللا ينة تدية تننىح األيبىو  السىيئة للبى امج 

ى ذلك، عد تؤدا إضىوفة وهىوز وديىد إلىى وعىح النىياة تعيىد تيزيىع المىيا د ع تة عل. التي طلبتهو

ليىث تثيىذ الخهللاىيط النديمىة مىن ب نىومج التعى يح تتعهللايىه (. تبخوصة يهللاىيط طلى  المنوطعىة ) 

 .يهللايطول وديدة بدالل عنهو

ال يسمح لب امج التع يح بولنيو  بوستدعوءا  نظو ، لىنهو تحتوج عودة للتياصىح مىع بنيىة 

مث ل، هنوك عىودة إوى اءا  لحجىز . يسمح عودة بوستدعوء إو اءا  يوصة في النياة. النياةىوزاء 

تهنىىوك اسىىتدعوءا  . تتح يىى  بعىىض اليىىيحو  المثبتىىة فىىي الىىذال ة السىىتخدامهو لمخىىوزن مؤعتىىة

 .تمتحىم المنوطعو  تغي هو DMA تالمؤعتو  تمتحىم MMU ىي   مييدة الزمة إلدا ة

  المستقلة عن الجهازالمستقلة عن الجهازالخرج الخرج / / برمجيات الدخل برمجيات الدخل   --22--22--00

الخى ج متعلنىة بنىيع الجهىوز، فىإن ىوىزاءل / على ال غم مىن ىن بعىض ب مجيىو  الىديح 

يختلف الحد اليعلي بين ب امج التع يح تالب مجيو  المسىتنلة عىن . ىي   منهو مستنلة عن الجهوز

مسىتنلة عىن ألن بعض اليظوتف التي يمىن النيو  بهو بهللا ينىة  تالجهوز،) الجهوز بويت ف النظو  

اليظىوتف . الجهوز يمىن ىن تىتم فعليىول ضىمن ب نىومج التعى يح مىن ىوىح الىيىوءة ىت ألسىبو  ىيى  

 .نميذويول في الب مجيو  المستنلة عن الجهوز العىح تنيذالمبينة في 
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الخى ج / لىديح اليظيية األسوسية للب مجيو  المستنلة عن األوهزة هي إنجىوز تظىوتف ا

سىنتىلم توليىول عىن . المعت لة بين وميع األوهزة لتنديم تاوهة ميلدة لب مجيو  مستي  المسىتخد 

 .المياضيع المذلي ة ىع   بمزيد من التيييح

  الواجهة الموحدة مع برامج التشغيلالواجهة الموحدة مع برامج التشغيل  --44--22--00
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الخىى ج / مىىن المياضىىيع الهومىىة فىىي ىنظمىىة التعىى يح ليييىىة وعىىح وميىىع ىوهىىزة الىىديح 

إذا لونىىت األعىى اص تالهللاوبعىىو  تليلىىو  الميىىوتيح  .مىىويلهو تبىىدت متعىىوبهة إلىىى لىىد تبىى امج تعىى 

تغي هو تتيح وميعول بهللا   تتاوهو  مختلية، فإن لح وهوز وديىد يضىوف إلىى النظىو  سىيتهللال  

إن تعديح نظو  التع يح من ىوح لح وهوز وديىد لىيس . ت يي  نظو  التع يح من ىوح الجهوز الجديد

 .بوليى ة الجيدة

لد الجيانى  الهومىة لهىذا الميضىيع الياوهىة بىين ب نىومج التعى يح تبنيىة ىوىزاء نظىو  ى

. التي يىين فيهو لىح ب نومج تع يح تاوهة مختلية مع نظو  التع يح العىح الحولةييضح . التع يح

يعني ذلك ىن تظوتف ب نومج التع يح المتولة ل ستدعوء من عبح النظو  تختلف من ب نومج تع يح 

تعد يعني ذلك ىيضول ىن تظوتف النياة التي يحتووهىو ب نىومج تعى يح تختلىف مىن ب نىومج . ي إلى خ

ىن اتيوي لح ب نومج تع يح وديد بولنظىو  يتهللالى  مزيىدال  عو ،تيعني ذلك بعىح . تع يح إلى خي 

 .من الجهد الب مجي

فيىه  مختليول تىىين لجميىع بى امج التعى يح العىح تيميمول على العىس من ذلك، ن   في 

ييىىبح تصىىح ب نىىومج تعىى يح وديىىد ا ن ىلثىى  سىىهيلة بىثيىى ، تذلىىك بيىى ض ىنىىه . نيىىس الياوهىىة

تيعني ذلك ىيضىول ىن مب مجىي بى امج التعى يح يع فىين ا ن . متيافق مع تاوهة التع يح الميلدة

ىا، مىو هىي اليظىوتف التىي يجى  ىن ينىدميهو تمىو هىي تظىوتف النىياة التىي . ) مو المهللالىي  مىنهم

عمليول، ليست وميع ب امج التع يح متهللاوبنة، لىن ييود عودة عدد عليح من (. ىن يستدعيهو يمىنهم 

مث ل، لتى األوهزة الىتليىة . ىنياع األوهزة، تلتى هذ  األنياع تىين تاوهتهو متعوبهة بعىح عو 

 .تاألوهزة المح فية لهو العديد من اليظوتف المعت لة

تهىىتم  .الخىى ج/ يييىىة تسىىمية ىوهىىزة الىىديح مىىن الجىىيا  األيىى   للياوهىىة الميلىىدة ل

الب مجيىىو  المسىىتنلة عىىن األوهىىزة بميضىىيع  بىىط ىسىىموء األوهىىزة ال مزيىىة ببىى امج التعىى يح 

. بعىىح ف يىد عنىدة مىن ىوىح ملىف يىوص UNIXفىي  dev/disk0/االسىم مىث ل، يحىدد . المنوسبة

.  نىومج التعى يح المنوسى تالذا يستخد  لتحديىد ميعىع ب األسوسي،تتحيا هذ  العندة  عم الجهوز 

تحيا ىيضول  عىم الجهىوز الي عىي، تالىذا يمى   لبىو امت  لب نىومج التعى يح لتحديىد اليلىدة التىي 

وميىىع األوهىىزة لهىىو ى عىىو  ىسوسىىية تف عيىىة، توميىىع بىى امج التعىى يح  .عليهىىوسىىين ى منهىىو ىت يىتىى  

 .تختو  بوستخدا   عم الجهوز األسوسي

ليف يمنع النظو  المستخدمين من اليصىيي إلىى . حمويةت تبط التسمية بعىح تثيق مع ال

 Windowsت UNIXمىن ىوهزة غيى  مى يص لهىم بوليصىيي إليهىو ؟ تظهى  األوهىزة فىي لىح 

فىىي نظىىو  المليىىو  علىىى شىىىح لوتنىىو  مسىىموة، تيعنىىي ذلىىك ىن عياعىىد الحمويىىة االعتيوديىىة  2000

يىث يسىتهللايع مىدي  النظىو  إعىداد الخى ج ل/ المهللابنة على المليو  تهللابق ىيضول علىى ىوهىزة الىديح 

 السموليو  المنوسبة لىح وهوز
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  التخزين المؤقتالتخزين المؤقت  --00--22--00

يعتبىى  التخىىزين المؤعىىت ىيضىىول مىىن المياضىىيع الهومىىة بولنسىىبة لىىىح مىىن األوهىىزة الىتليىىة 

. مىن مىيد  لع ا ىلدهو سىند س عمليىة ت يىد عى اءة بيونىو . تاألوهزة المح فية ألسبو  متنيعة

إلىىد  اإلسىىت اتيجيو  الممىنىىة للتعومىىح مىىع المحىىو ف الىىيا دة هىىي وعىىح عمليىىة المسىىتخد  تنىىي  

. يسب  لح مح ف تا د منوطعة. تالتيعف منتظ ة من ىوح مح ف تالد Readبوستدعوء النظو  

 بعىد ىن تضىع العمليىة. يسلّم إو اء يدمة المنوطعة المح ف إلى عملية المستخد  تيسىتثنف عملهىو

هىىذا . هىذا المحىى ف فىىي مىىىون مىىو، تعىىيد إلىىى عىى اءة محىى ف خيىى  ممىىو يجعلهىىو تتيعىىف مىى ة ىيىى  

 .العىحالنميذج مبين في 

تتمثح معىلة هذ  الهللا ينة في إنجوز األعموي فىي ىا عمليىة المسىتخد  يجى  ىن تسىتينظ 

إن السىموا لعمليىة بىثن تعمىح عىدة مى ا  ليتى ا  عيىي ة يىؤث  علىى . من ىوىح لىح محى ف تا د

 .األداء بعىح سيء، لذلك يعتب  هذا التيميم سيئول 
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 Nتنىد  عمليىة المسىتخد  هنىو مخزنىول مؤعتىول يتسىع لىـ . يبين العىىح تحسىينول لهىذا النمىيذج

ينىي  إوى اء يدمىة المنوطعىة بيضىع  .تالىدةدفعىة  محى ف Nمح ف في فضىوء المسىتخد  تتنى ى 

تتميىز هىذ  . عنىدهو ينىي  بإينىوظ عمليىة المسىتخد . في هىذا المخىزن لتىى يمتلىئالمحو ف اليا دة 
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مىىوذا يحىىدث إذا ىزيلىىت : الهللا ينىىة بىيىىوءة ىلبىى  بىثيىى  مىىن السىىوبنة، لىنهىىو ىيضىىول تعىىوني مىىن معىىىلة

الييحة التي تحيا المخزن المؤعت إلىى يىو ج الىذال ة عنىد تصىيي محى ف وديىد ؟ يمىىن عيىح 

في الذال ة، فإن  الييحو  ة، لىن إذا عومت العديد من العمليو  بنيح المخزن المؤعت ضمن الذال

 .مجميعة الييحو  المتيف ة ستتنلص تسينخيض األداء

هنىىوك ط ينىىة ىيىى   تتمثىىح بإنعىىوء مخىىزن مؤعىىت دايىىح النىىياة توعىىح إوىى اء يدمىىة 

ة التىي عندمو يمتلئ هىذا المخىزن، يىتم ولى  اليىيح .العىحالمنوطعة يضع المحو ف فيه، لمو في 

تينسخ المخزن من النىياة إلىى مخىزن . تحيا المخزن المؤعت الخوص بولمستخد  إذا تهللال  األم 

 .هذ  الهللا ينة ىلث  ليوءة بىثي  ممو سبق. المستخد  بعملية تالدة

موذا يحدث للمحو ف التي تيح ىثنىوء ولى  : إال ىنه لتى هذ  الهللا ينة تعوني من معىلة

؟ بمىىو ىن المخىزن ممتلىىئ، فإنىه ال ييوىد مىىىون ليضىع هىىذ  صىيحة مخىزن المسىىتخد  مىن النى ص 

بعىد ىن يمتلىئ المخىزن األتي، . يىمىن الحىح فىي اسىتخدا  مخىزن مؤعىت ثىون فىي النىياة. المحو ف

 لمو في العىح . تلىن عبح تي ي ه، يستخد  المخزن الثوني

عمليىة بيى ض ىن ) عندمو يمتلئ المخزن الثوني، يثتي دت   للنسخ إلى فضوء المسىتخد  

ىثنوء نسخ المخزن الثوني إلى فضوء المستخد ، يمىن اسىتخدا  المخىزن (. المستخد  عد طلبت ذلك 

عنىدمو يىىين : بهىذ  الهللا ينىة، تتبىودي المخىوزن المؤعتىة األدتا . األتي من ىوح المحىو ف الجديىدة

خىىزين تسىىمى ط ينىىة الت. ىلىىدهو ينسىىخ إلىىى فضىىوء المسىىتخد ، ينىىي  ا يىى  بتجميىىع الىىديح الجديىىد

 .ت هذ  بولتخزين المؤعت المزدتجالمؤع

لند س مث ل لييية إنجوز الخى ج إلىى المىيد  . التخزين المؤعت هو  ىيضول بولنسبة للخ ج

النظىو  تنيذ عملية المستخد  اسىتدعوء  .العىحدتن تخزين مؤعت بوستخدا  النميذج المع تض في 

يسىتهللايع إينىوف المسىتخد   يثمىو .  ينيياوىه نظىو  التعى يح ييىو الننهللاىةفىي هىذ  . مح ف إلي اج

تىتىى  وميىىع المحىىو ف، لىىىن هىىذ  الهللا ينىىة تسىىت    تعتىىول طىىيي ل وىىدال عنىىد اسىىتخدا  يىىط الهىىوتف 

الخىى ج بينمىىو تنىىي  عمليىىة / ىت يمىنىىه تح يىى  عمليىىة المسىىتخد  مبوشىى ة تينيىىذ الىىديح . البهللاىىيء

ليىىف ستسىىتهللايع عمليىىة  :ىسىىيىلىىىن ذلىىك يىىؤدا إلىىى معىىىلة . المسىىتخد  بىىبعض الحسىىوبو  األيىى  

المستخد  ىن تع ف ىن اإلي اج عد انتهى تىنهو تستهللايع إعودة استخدا  المخزن المؤعت ؟ يستهللايع 

النظو  تيليد إشو ة ىت منوطعة ب مجية، لىن هذا النمط من الب مجة صىع  وىدال تع ضىة لحىوال  

فىي النىياة، تهىذا يعىبه الحح األفضح بولنسىبة للنىياة ىن تنسىخ البيونىو  إلىى مخىزن مؤعىت . السيو 

ال يهىم ا ن متىى يحىدث . ثم يسىتثنف عمىح العمليىة المسىتدعية فىي ال . بوالتجو  المعولس العىح لىن

الخ ج اليعلي، ألن عملية المستخد  تستهللايع إعودة استخدا  مخزنهىو المؤعىت مبوشى ة بعىد / الديح 

 .استئنوف عملهو

إذا يزنىت . لىنهو لهو ىيضول وون  سلبيالتخزين المؤعت من التننيو  الياسعة االستخدا  

لنىد س مىث ل العىبىة المبينىة . المعليمو  عددال لبي ال من الم ا ، فإن األداء سينخيض بعىح لبي 

تنسىخ النىياة ال زمىة إلىى . تنيذ عملية المستخد  هنىو اسىتدعوء نظىو  للىتوبىة إلىى العىبىة. في العىح

 (. 1الخهللاية ) بعة العمح مبوش ة مخزن مؤعت في النياة للسموا للمستخد  بمتو

عنىىدمو يسىىتدعي ب نىىومج التعىى يح، ينىىي  بنسىىخ ال زمىىة إلىىى المىىتحىم مىىن ىوىىح إي اوهىىو 

السب  في عد  إي اج البيونو  مبوش ة إلى السلك مىن ذالى ة النىياة ىنىه لولمىو يبىدى  .( 2الخهللاية ) 

التع يح ضمون اليصيي إلىى ال يستهللايع ب نومج . إ سوي ال زمة، فإنه يج  ىن يتوبع بس عة ثوبتة

الخى ج األيى   عىد تسى   العديىد مىن / الىديح  تىوهزة DMA الذال ة بس عة ثوبتة، ألن عنيا 
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يىتم . إن اليعح في الحييي على للمة بيونىو  فىي اليعىت المنوسى  سىيدم  ال زمىة. دت ا  المم 

 .تجن  هذ  المعىلة بنسخ ال زمة دايح المتحىم
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بعىد  .( 0الخهللاية ) بعد نسخ ال زمة إلى مخزن المتحىم الدايلي، يتم نسخهو إلى العبىة 

فت ة عيي ة، تيح البتو  إلى المستنبح، ىا بعد إ سوي البت األيي  بنليىح، ييىح إلىى المسىتنبح، 

 تنسىخ ال زمىة بعىد ذلىك إلىى المخىزن المؤعىت. ليث تخزن ال زمة بثلملهو ضمن مخىزن المىتحىم

ىييى ال، تنسىخ ال زمىة إلىى مخىزن العمليىة  .( 4الخهللاىية ) الميويد في النياة فىي وونى  المسىتنبح 

عنىىدمو يحيىىح الم سىىح علىىى . عىىودة، ينىىي  المسىىتنبح بإ سىىوي إشىىعو  (. 5الخهللاىىية ) المسىىتنبلة 

مىن الياضىح ىن لىح هىذا النسىخ يىؤدا إلىى إبهللاىوء . اإلشعو ، يستهللايع البدء بإ سوي ال زمىة التوليىة

 .ي الننح بعىح ملميس ألن وميع هذ  الخهللايا  يج  تنييذهو بعىح تسلسليمعد

  اإلعالن عن األخطاءاإلعالن عن األخطاء  --11--22--00

عنىدمو . الخ ج ىلب  بىثيى  منهىو فىي ىا سىيو  خيى / إن لثوفة األيهللاوء في سيو  الديح 

العديىد مىن األيهللاىوء تتعلىق . تحدث األيهللاوء، يج  ىن يعولجهو نظىو  التعى يح بثفضىح شىىح ممىىن

معولجتهو في ب نومج التع يح الميافق، لىن إطو  العمح الخوص بمعولجىة األيهللاىوء بولجهوز تيج  

 .مستنح عن األوهزة

تحىدث هىذ  األيهللاىوء عنىدمو تهللالى  عمليىة . الخ ج الب مجيىة/من ىصنوف ىيهللاوء الديح 

( الىخ . .ليلىة الميىوتيح ىت اليىث ة ىت الموسىحة) مستخد  شيئول مستحي ل، مثح الىتوبة إلى وهوز ديح 

تتضىمن األيهللاىوء األيى   إعهللاىوء عنىيان  (.الىخ .. الهللاوبعة، ال اسمة) ىت الن اءة من وهوز ي ج 

غي  صولح للمخزن المؤعت ىت تزتيد بو امت ا  ىي   غي  صولحة، تتحديىد وهىوز غيى  صىولح 

اإلو اء المنوس  لهذ  األيهللاوء بسىيط (. عندمو يىين النظو  يحيا ع صين فنط  0مث ل الن ص ) 

 .يهللاث إلى المستدعي شي ةعد ببسوطة ى :ودال 

مثىوي علىى ذلىك محوتلىة . الخ ج اليعليىة/ صنف خي  من األيهللاوء يتمثح بثيهللاوء الديح 

فىىي هىىذ  الظىى تف، يعىىيد . الىتوبىىة علىىى لتلىىة عىى ص توليىىة ىت محوتلىىة النىى اءة مىىن لىىومي ا مهللايىىثة

عى ف مىوذا سىييعح، يمىنىه إذا لم يىىن ب نىومج التعى يح ي. لب نومج التع يح مهمة تحديد موذا سييعح

 .تم ي  المعىلة إلى األعلى إلى الب مجيو  المستنلة عن الجهوز
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إذا لىون الخهللاىث عبىو ة عىن . يعتمد مو ستيعله هذ  الب مجيو  علىى البيئىة تطبيعىة الخهللاىث

. يهللاث ع اءة بسيط تلون ييود مستخد  تيوعلي، عد يع ض م بع ليا  يسثي المسىتخد  مىوذا ييعىح

المتولىىة إعىىودة المحوتلىىة عىىددال مىىن المىى ا  ىت تجوهىىح الخهللاىىث ىت عتىىح العمليىىة  تتضىىمن الخيىىو ا 

يهللاىث مىع إنهىوء  شي ةإذا لم يىن هنوك مستخد ، يىين الخيو  اليليد المتيف  هي إعودة . المستدعية

 .استدعوء النظو 

 مىث ل، إذا تىم تىدمي  بنيىة بيونىو . إال ىن بعض األيهللاوء ال يمىن معولجتهىو بهىذ  الهللا ينىة

لسوسىة مثىح اليهىى س ال تيسىي ىت التحىىة الىتىح الحىى ة، فىإن النظىو  فىىي هىذ  الحولىىة يجى  ىن يعىى  

 . سولة يهللاث تينتهي

  حجز وتحرير األجهزة المخصصةحجز وتحرير األجهزة المخصصة  --11--22--00

عى اص مىن عبىح عمليىة تالىدة فنىط فىي األيمىن استخدا  بعض األوهزة مثىح مسىج   

  مثىح هىذ  األوهىزة تعبيلهىو ىت تعيد إلى نظو  التعى يح مهمىة ايتبىو  طلبىو  اسىتخدا. نيس اليعت

الهللا ينىىة السىىهلة لمعولجىىة هىىذ  الهللالبىىو  إوبىىو  .  فضىىهو، اعتمىىودال علىىى تىىيف  الجهىىوز المهللالىىي 

إذا لم يىن الجهوز . على المليو  الخوصة لهذ  األوهزة مبوش ة openالعمليو  على إو اء عملية 

 .ص إلى تح ي  يؤدا إغ   مثح هذا الجهوز المخي. openمتيف ال، تيعح عملية 

هنىىىوك ط ينىىىة ىيىىى   تىىىتلخص بيوىىىيد خليىىىو  يوصىىىة لهللالىىى  األوهىىىزة المخييىىىة 

تيضىع . تؤدا محوتلة طل  وهوز غي  متيف  إلى إعوعة المستدعي عيضول عن اليعح. تتح ي هو

عىىوو ل ى  خوىى ل، سييىىبح الجهىىوز متىىيف ال تعنىىدهو يسىىمح للعمليىىة . العمليىىو  المعوعىىة ضىىمن  تىىح

 .ولحييي على الجهوز تتستثنف تنييذهواألتلى في ال تح ب

  أحجام الكتل المستقلة عن الجهازأحجام الكتل المستقلة عن الجهاز  --00--22--00

يج  على الب مجيو  المستنلة عن . عد يىين لألع اص المختلية ىلجو  عهللاوعو  مختلية

األوهىىزة إييىىوء هىىذ  الحنينىىة تتنىىديم لجىىم لتلىىة ميلىىد للهللابنىىو  العليىىو، تذلىىك مىىث ل بوعتبىىو  لىىح 

بهذ  الهللا ينة تتعومح الهللابنو  العليو فنط مع ىوهزة مج دة . لدةمنهللانية تا لىتلةمجميعة عهللاوعو  

بعىىح معىوبه، . تستخد  للهو نيس لجم الىتلة المنهللاني، بعىح مستنح عىن لجىم النهللاىوع الييزيىوتي

، بينمو تنىد  ىوهىزة ىيى   (مثح الميدمو  ) تند  بعض األوهزة المح فية بيونوتهو بويتول تلي ا ي  

 .يمىن ىيضول إييوء هذ  االيت فو (. مثح بهللاوعو  العبىو  )   لبي ة بيونوتهو على شىح تلدا

  الخرج في فضاء المستخدم الخرج في فضاء المستخدم / / برمجيات الدخل برمجيات الدخل   --11--22--00

الخ ج ميوىيدة ضىمن نظىو  التعى يح، فىإن / على ال غم من ىن معظم ب مجيو  الديح 

 وىزءال صىى ي ال منهىىو مؤلىىف مىن مىتبىىو  تىى تبط مىىع بىى امج المسىتخد ، تلتىىى بىى امج لوملىىة تعمىىح

الخىى ج عىىودة مىىن / تتىىىين اسىىتدعوءا  النظىىو ، بمىىو فيهىىو اسىىتدعوءا  نظىىو  الىىديح . يىىو ج النىىياة

 :التولي االستدعوء C عندمو يحيا ب نومج. إو اءا  المىتبو 

Count=write(fd,buffer,nbytes); 
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فإن إو اء المىتبة سىي بط مىع الب نىومج تييضىع ضىمن الب نىومج الثنىوتي الميوىيد فىي 

/ إن مجميعة وميع إو اءا  المىتبة هذ  هي بىح تثليد وزء من نظو  الديح . التنييذ الذال ة عند

 .الخ ج

مع ىن معظم هىذ  اإلوى اءا  ال تنىي  إال بيضىع البىو امت ا  فىي المىىون المنوسى  مىن 

تحديدال، يتم تنسيق الديح تالخ ج مىن عبىح . ىوح استدعوء النظو ، إال ىن بعضهو تني  بعمح لنيني

، تالىذا يثيىذ سلسىلة تنسىيق تبعىض Cفىي ل ىة printf من ىمثلة ذلك اإلوى اء . المىتبة إو اءا 

 printfلمثىوي عىن. إليى اج السلسىلة Write تيسىتدعيىسىىي المتحيال  لديح، ثم يبني سلسىلة 

 :لنثيذ العبو ة

Printf("the square of %3d is %6d/n",I,i*I); 

 "the square of"مح فىىول  14فيهىىو تنىىي  العبىىو ة بتنسىىيق سلسىىلة مؤليىىة مىىن سلسىىلة 

لسىىتة  iم بىىع ثىىم  ،"is"محىىو ف، ثىىم ى بعىىة محىىو ف  0علىىى شىىىح سلسىىلة مىىن  iمتبيعىىة بنيمىىة 

 .محو ف، تىيي ال  مز ت ذية سهللا  وديد

هنوك إو اء ديح معوبه هي الذا ين ى الىديح تيخزنىه فىي متحىيال  ميصىيفة بسلسىلة 

الخىى ج النيوسىىي عىىددال مىىن اإلوىى اءا  التىىي /  تنسىىيق بوسىىتخدا  نيىىس عياعىىد تحىىيا مىتبىىة الىىديح

 .ي ج تتعمح للهو لجزء من ب نومج المستخد / تتضمن عمليو  ديح 

. الخى ج فىي مسىتي  المسىتخد  مىن إوى اءا  مىتبىة/ ال تتثلف وميع ب مجيىو  الىديح 

عبىىو ة عىىن ط ينىىة  spooling التيزيىىع .spoolingهنىىوك صىىنف خيىى  منهىىو هىىي نظىىو  التيزيىىع 

لنىىد س وهىىوزال ميزعىىول . مىىع األوهىىزة المخييىىة فىىي األنظمىىة ذا  الب مجىىة المتعىىددةللتعومىىح 

صحيح مىن السىهح تننيىول السىموا ألا عمليىة مسىتخد  بيىتح الملىف الخىوص . نميذويول تهي الهللاوبعة

. المح في للهللاوبعة، تلىن موذا سيحيح إذا فتحت إلد  العمليو  الهللاوبعة تلم تيعح شىيئول لسىوعو 

 .عملية ىي   طبوعة ىا شيءلن تستهللايع ىا 

عيضىىىول عىىىن ذلىىىك، يىىىتم إنعىىىوء عمليىىىة يوصىىىة تسىىىمى بولب نىىىومج الخيىىىي ىت العي يىىىت 

Deamon لهللابوعىة ملىف، تنىي  العمليىة ىتالل بتيليىد الملىف  .التيزيىعيوص اسمه فهى س  تفه س

ينىىي  الب نىىومج الخيىىي ا ن بهللابوعىىة المليىىو  . المىى اد طبوعتىىه لىىوم ل تتضىىعه فىىي فهىى س التيزيىىع

الميوىىيدة فىىي اليهىى س إلىىى الهللاوبعىىة، تهىىي العمليىىة اليليىىدة التىىي تسىىتهللايع اليصىىيي إلىىى الملىىف 

إن لموية الملىف الخىوص مىن فتحىه مىن عبىح المسىتخدمين مبوشى ة ينهىي معىىلة . الخوص بولهللاوبعة

 .فتحه ليت ا  طييلة دتن فوتدة

مث ل، يتم ننح  .ال يستخد  التيزيع فنط في الهللاوبعو ، بح يستخد  ىيضول في لوال  ىي  

إل سىىوي ملىىف إلىىى مىىىون مىىو، يضىىع . المليىىو  عبىى  شىىبىة عىىودة بوسىىتخدا  ب نىىومج ييىىي للعىىبىة

بعىد عليىح، ينىي  ب نىومج العىبىة الخيىي بثيىذ  تإ سىوله . المستخد  الملف في فه س تيزيع العبىة

. USENETو ىلد االستخدامو  العملية إل سوي المليو  بوستخدا  التيزيع نظو  ىيب. عب  العبىة

تيوىد خالف . تتثلف هذ  العبىة من م يين الحياس  الميزعة ليي العولم تالتي تتيح بوإلنت نىت

إل سىوي  سىولة ىيبىو ، ينىي  المسىتخد  بتعى يح . من مجميعو  األيبو  في العديد مىن المياضىيع

إ سىولهو  ب نومج ىيبو ، تالذا ينبح ال سولة الم اد إ سولهو تيضعهو في فهى س التيزيىع مىن ىوىح

 .يعمح نظو  األيبو  بثلمله يو ج نظو  التع يح. اللنول إلى الحياس  األي  
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الخى ج، تيبىين وميىع الهللابنىو  تاليظىوتف األسوسىية لىىىح / يلخىص العىىح نظىو  الىديح 

الهللابنىىو  هىىي العتىىود اليىىل  تمعولجىىو  المنوطعىىو  تبىى امج التعىى يح  األسىىيح،ابتىىداءل مىىن . طبنىىة

 .ن األوهزة تىيي ال عمليو  المستخد تالب مجيو  المستنلة ع

عندمو يحىوتي ب نىومج مسىتخد  ىن ينى ى لتلىة مىن . تبين األسهم في العىح و يون التحىم

تبحث الب مجيو  المستنلة عن األوهزة عن . ملف مث ل، يهللال  من نظو  التع يح النيو  بوالستدعوء

إذا لىىم تىىىن الىتلىىة المهللاليبىىة . ؤعتىىةالىتلىىة المهللاليبىىة فىىي الىىذال ة المخبئيىىة الخوصىىة بولمخىىوزن الم

ميوىىيدة هنىىوك يسىىتدعى ب نىىومج التعىى يح إلصىىدا  طلىى  إلىىى العتىىود للحيىىيي علىىى البيونىىو  مىىن 

 .عندمو ينتهي الن ص، ييلّد العتود منوطعة. تتيعف العملية لتى تنتهي عملية الن ص. الن ص

ن ليلىة الميىوتيح العمىح األسوسىي لب نىومج تعى يح ليلىة الميىوتيح بجمىع الىديح مى يتمثح

هذ  اليلسية م تمىة وىدال لحووىو  بى امج  .يةفلهللا امن  تتم ي   إلى ب امج المستخد  عندمو تن ى

تالتي تسىمح للمسىتخد  بى بط عمىح معىين بىثا محى ف ىت تسلسىح  مثح،تح ي  النييص المعندة 

ث صىىحح الخهللاىى عىىن ثىىم date عيضىىول  dste لىىىن ذلىىك يعنىىي ىن المسىىتخد  إذا لتىى . مىىن المحىىو ف

فىإن . متبيعة ب مىز العىيدة إلىى ىتي السىهللا  ateبولض ط على السهم الخليي ث ث م ا  ثم لت  

 :شي ة   هي 11ب نومج المستخد  سيحيح على 

Dste <- <- <- ate CR 

تعىودة تحتىوج البى امج للىديح الميىحح . ال تحتوج وميع الب امج إلى مثح هذ  التيوصيح

يعىولج : ىد  هىذ  الم لظىة إلىى فلسىية ثونيىة. إلىى تيليىد فنط، تليس تسلسىح المحىو ف الىذا ىد  

ب نومج التع يح وميع عمليو  التح ي  ضمن السهللا  اليالىد تي سىح إلىى ب نىومج المسىتخد  فنىط 

تلونتىىو تسىىميون فىىي  .تسىىمى اليلسىىية األتلىىى بولمح فيىىة  تالثونيىىة بولسىىهللا ية . األسىىهللا  الميىىححة

 النونيني منىلث  غ ابة تهمو النمط  معيو  تسميتيند  يستخ .المهللابيخ النيئ تالنمطاألصح النمط 

مع ىن هىذ  األنمىوط مختليىة فىي الىثيى  . المح في النونيني للنمطىوح النمط السهللا ا تالنمط غي  

مىتبو  تىدعم ايتيىو  ىلىد  مع عدةتند  األنظمة المتيافنة . من التيوصيح عن األنموط السوبنة الذل 

 .و  الهللا فيةالنمهللاين تت يي  العديد من صي

إذا لونىىت لىح ضىى هللاة . المهمىة األتلىى لب نىىومج تعى يح ليلىىة الميىوتيح هىي ومىىع الىديح

تإذا . ميتوا تيلد منوطعة، يستهللايع ب نومج التع يح الحييي على المح ف ىثنوء معولجة المنوطعىة

لّيلت المنوطعو  إلى  سىوتح مىن عبىح الب مجيىو  المنخيضىة المسىتي ، فإنىه مىن الممىىن تضىع 

تيمىن بهللا ينة ىي   تضع المحىو ف فىي مخىزن مؤعىت . و ف اليا دة لديثول ضمن ال سولةالمح

الهللا ينىة األييى ة ىسىلم فىي . ص ي  تاستخدا  ال سولة إليبىو  ب نىومج التعى يح ىن شىيئول عىد تصىح

الياعع إذا لونت ال سوتح ال يمىن إ سولهو إال إلى عمليو  منتظ ة تهنوك التموي ىن يىين ب نومج 

 .ح مع يالل بمعولجة المح ف السوبقالتع ي

إذا لونىىت الهللا فيىىة فىىي الىىنمط السىىهللا ا ، فىىإن المحىىو ف يجىى  ىن تخىىزن لتىىى تجميىىع 

تلتىى إذا لونىت الهللا فيىة فىي . السهللا  بثلمله، ألن المستخد  عد ين   فيمو بعد ىن يسىمح عسىمول منىه

ىن تخىىزن هىىذ   عنىىدهو يجىى . الىىنمط المح فىىي، فىىإن الب نىىومج عىىد ال يىىىين عىىد طلىى  إديىىوي شىىيء

 .المحو ف في مخزن مؤعت للسموا بولمزيد من الىتوبة

يحيا ب نومج التع يح في الهللا ينىة . هنوك ط ينتون شوتعتون للتخزين المؤعت للمحو ف

تيخيىص . محىو ف مىث ل  13األتلى مجمعول م لزيول للمخوزن المؤعتة، لح مخزن يستهللايع تخزين

مؤشى ال يعىي  إلىى سلسىلة مىن المخىوزن المؤعتىة للىديح لىح ط فية بنية بيونو  تحيا فيمىو تحييىه 
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للمىىو لتبىىت محىىو ف ىلثىى ، تخيىىص مخىىوزن مؤعتىىة ىلثىى  تتعلّىىق علىىى . النىىود  مىىن هىىذ  الهللا فيىىة

عندمو تم   المحو ف إلى ب نومج المستخد ، تح   المخوزن المؤعتة تتعىود إلىى المجمىع . السلسلة

 .الم لزا

زين المؤعت مبوش ة في بنية بيونو  الهللا فية نيسهو، تتمثح الهللا ينة الثونية في إنجوز التخ

بمىىو ىنىىه مىىن العىىوتع ىن يىتىى  المسىىتخدمين ىمىى ال . دتن توىىيد مجمىىع م لىىزا للمخىىوزن المؤعتىىة

ثىم لتوبىة بضىعة ىسىهللا  ( مثىح إعىودة ت ومىة ت بىط ب نىومج لبيى  ) يست    تنييىذ  بعىض اليعىت 

مج التع يح ىن يحتىوط لىذلك تيخيىص لىيالي مسبنول عبح انتهوء األم  األتي، فإنه يج  على ب نو

لىن عند العمح في ىنظمة المعو لة الزمنية الىبي ة التي ييح فيهو عدد . مح ف لىح ط فية 233

ليلي بويت بعىح داتم من ىوح األتامى  المىتيبىة مسىبنول  23ط فية، فإن لجز  133الهللا فيو  إلى 

من . ليليبويت لوفيول لتمول  5م لزا بحجم  يعتب  مضيعة للذال ة، لذلك يعتب  مجمع تخزين مؤعت

إن توىىيد مخىىزن مؤعىىت مسىىتنح لىىىح ط فيىىة يسىىهح بعىىىح لبيىى  تيىىميم ب نىىومج  ،نوليىىة ىيىى  

تييضح استخدامه في الحياس  العخيية التي لهىو ( ال لووة إلدا ة اللياتح المت ابهللاة ) التع يح 

 .نبين هوتين الهللا ينتي العىح الي  يبين . ليلة ميوتيح تالدة

مع ىن ليلة الميوتيح توهوز الع ض همو وهوزان منييى ن منهللانيىول، إال ىن العديىد مىن 

لونت بعض الهللا فيو  . المستخدمين اعتودتا على  ؤية المحو ف التي يىتبينهو تهللابع على العوشة

لىم يىىن ذلىك مزعجىول عنىد لتوبىة للمىو  (. بياسىهللاة العتىود ) النديمة تع ض لح شيء يىت  تلنوتيول 

. ت  فحس ، بح لون ىيضول يحد من م تنة مح  ا  النييص المعنىدة تغي هىو مىن البى امجالم 

تتعىيد مهمىة . لحسن الحظ، معظم الهللا فيو  ال تهللابع ىا شيء تلنوتيول عند الض ط علىى ىا ميتىوا

تتسىمى . ع ض المحو ف المىتيبة على العوشىة بثلملهىو إلىى الب مجيىو  الميوىيدة فىي الحوسى 

 اليد   تداد ىت هذ  العملية بوال

 

 00 الشكل
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تعتب  عمليىة اال تىداد معنىدة ألن البى امج عىد تىتى  علىى العوشىة بينمىو يىىين المسىتخد  

يجىى  علىىى ب نىىومج تعىى يح ليلىىة الميىىوتيح علىىى األعىىح ىن يىتعىىف ىيىىن . يىتىى  بعىىض المحىىو ف

 .يود  من الب نومجيستهللايع لتوبة الديح الجديد دتن ىن يىت  في  الخ ج ال

مح فىول علىى العوشىة فيهىو ىسىهللا   13تتعند العملية ىلث  عندمو نحتىوج لعى ض ىلثى  مىن 

لسى  نىيع التهللابيىق، عىد يىىين االلتيىوف إلىى السىهللا  (. ىت ىا  عىم خيى  ) مح فول فنىط  13تحيا 

ي تتهمح وميع المحىو ف التى 13بعض ب امج التع يح تنص األسهللا  عند المح ف . التولي م تمول 

 .تليه

يج  علىى ب نىومج التعى يح هنىو ىن يحسى  المىىون  .معىلة ىي   هي معولجة الجدتلة 

الحولي للمعي ة، خيىذال بعىين االعتبىو  لى ل مىن الخى ج اليىود  عىن الب نىومج تالخى ج النىوتج عىن 

 .اال تداد، ثم يحس  عدد الي اغو  التي يج  إظهو هو

منهللانيىول، نحتىوج عنىد انتهىوء لىح سىهللا  . ختليىةالمعىلة األهم هي التىوفؤ بين األوهىزة الم

 1تهىذ  العمليىة مؤليىة مىن االنتنىوي إلىى العمىيد . من النص إلى ىن ننتنح إلىى بدايىة السىهللا  التىولي

إن الهللالىى  مىن المسىىتخد  ىن  (.سىهللا  ت ذيىىة  )الثىوني تاالنتنىىوي إلىى السىىهللا   ،(إ وىوع الحومىح   ) 

مع ىن بعض الهللا فيو  فيهو ميتوا ييلد ل  ) ذة يىت  مح فين عند نهوية لح سهللا  ليس فى ة محب

يج  علىى ب نىومج التعى يح ىن يحىّيي المحىو ف الىيا دة مىن ليلىة (. المح فين عند نهوية السهللا 

 .الميوتيح إلى التنسيق الدايلي النيوسي المعتمد في نظو  التع يح

فإنىه يجى   ،(لمىو فىي  ) إذا لون المعيو  المعتمد هي تخزين محو ف ت ذية السهللا  فنىط 

ىمىو إذا لىون التنسىيق الىدايلي يتهللالى  تخىزين . تحييح لح محو ف إ ووع الحومح إلى ت ذية سىهللا 

يج  على ب نىومج التعى يح تيليىد محى ف ت ذيىة سىهللا  عنىدمو يحيىح  ،(في لمو ) ل  المح فين 

. على مح ف إ ووع لومح تتيليد مح ف إ ووع لومح عندمو يحيح علىى محى ف ت ذيىة سىهللا 

  عىىن التنسىىيق الىىدايلي، فىىإن الهللا فيىىة تحتىىوج إلىىى ا تىىداد لىى  المحىى فين لىىي يىىىين تب ىىض النظىى

تبمو ىن الحياس  الىبي ة عىد تتيىح بهللا فيىو  مىن ىنىياع مختليىة، . اإلظهو  صحيحول على العوشة

ت ذيىة سىهللا  / يج  على ب نومج تع يح ليلة الميوتيح ىن يحىيي وميىع تعىىي   إ وىوع الحومىح 

 .النيوسي المعتمد تت تي  عملية اال تداد بولعىح اليحيح إلى التنسيق الدايلي

العىىح يبىين  يىوص،عند العمح في النمط النونيني، يىين لبعض محىو ف الىديح معنىى 

وميع التعىي   االفت اضية عبو ة عن ىل ف  .معيو المحو ف الخوصة المهللاليبة من عبح  وميع

ة مىن عبىح البى امج، لىىن يمىىن ت يي هىو تحىم ال تتعىو ض مىع إديىوي الىنص ىت العىي ة المسىتخدم

 .بهللال  من الب نومج مو عدا المح فين األيي ين
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تعىودة يىىين ميتىوا الحىذف . بمسىح المحى ف الىذا لتبىه تىيال  المح ف للمسىتخد يسمح 

بإزالىة ال يضوف المحى ف إلىى  تىح اإلديىوي، لىنىه ينىي  عيضىول عىن ذلىك . backspaceالخليي 

لذف يليي : يج  إ سوله إلى العوشة على شىح ث ثة محو ف متتولية. المح ف السوبق من ال تح

فإن مسحه  هي،إذا لون المح ف السوبق . ثم لذف يليي  تذلك إلزالة المح ف السوبق من العوشة

دد هىذ  إذا تم تيسيعه مبوش ة إلى ف اغو ، يج  مع فة عى. يعتمد على ط ينة معولجته عند لتوبته

ىمىو إذا لىون مخزنىول فىي  تىح اإلديىوي لمىو هىي، يمىىن إزالتىه ثىم إعىودة إيى اج . الي اغو  إلزالتهو

في معظم األنظمة، يمسح مح ف الحذف الخليي المحو ف الميويدة علىى السىهللا  . السهللا  بثلمله

 .تال يسمح مح ف إ ووع الحومح تيعيد إلى السهللا  السوبق. الحولي فنط

خد  يهللاىثل فىي بدايىة السىهللا  الىذا يىتبىه، فىإن مىن األنسى  غولبىول ىن عندمو ي لىظ المسىت

معظىىم . السىىهللا  بثلملىىه   KILLيمسىىح المحىى ف. يسىىمح السىىهللا  بثلملىىه تيعيىىد لتوبتىىه مىىن وديىىد

األنظمة تخيي السهللا  الممسىيا مىن العوشىة، لىىن بعضىهو تظهى   بوإلضىوفة إلىى مح فىي إ وىوع 

تبولتىولي، فىإن . ين يحبىين ىن يى تا السىهللا  النىديمالحومح تالت ذيىة السىهللا ية ألن بعىض المسىتخدم

فإنىه عىودة ال  ،ERASE مىعتلمىو هىي الحىوي . ط ينة ع ض المح ف  هي مسىثلة ذت  ال ىلثى 

ىت عىد ال ) عنىد مسىح لتلىة مىن المحىو ف، عىد يىىين مىن األنسى  . يمىن العيدة إلى السهللا  السوبق

 .ىن يعود المخزن المؤعت إلى المجمع الم لزا( يىين 

. ند  بعض ب امج تع يح الهللا فيو  إمىونيو  تح ي  سهللا ية ىفضح ممو تىلمنو عنه هنوت

ليث تند  محو ف تحىم يوصة لمسح للمة تتجوتز للمة إلى الي اء ىت إلى األمو  ت الىذهو  إلىى 

إن إضوفة لىح هىذ  . بداية السهللا  ىت نهوية السهللا  الحولي ىت إديوي نص في تسط السهللا ، تغي هو

ب نومج التع يح يجعله ىلب  لثي ال، لمو ىنه يضيع عند استخدا  مح  ا  النيىيص اليظوتف إلى 

 .المعندة التي تعمح في النمط غي  المهللابيخ

  برمجيات الخرجبرمجيات الخرج  --6565--22--00

ي صىة الميضىيع ىن الحوسى  ي سىح محىو ف إلىى الهللا فيىة . الخ ج ىبسط من الىديح

إلىىى الهللا فيىىة بوسىىتخدا  عىىودة، تىتىى  لتلىىة مىن المحىىو ف، سىىهللا  مىىث ل، . ليىث يىىتم إظهو هىىو هنىىوك
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تتمثح بيويد مخوزن  RS-232الهللا ينة العوتعة االستخدا  بولنسبة لهللا فيو  . استدعوء نظو  تالد

يمىىن ىن تىثتي هىذ  المخىوزن مىن نيىس المجمىع الم لىزا مثىح . مؤعتة للخ ج من ىوح لح ط فية

ب نىومج إلىى  عندمو يىتى . مخوزن الديح، ىت عد تىين مخوزن مخيية لمو هي الحوي في الديح

تلذلك ينسخ الخ ج النوتج عن اال تداد . الهللا فية، يتم نسخ الخ ج ىتالل إلى مخزن الخ ج المؤعت

بعد نسخ لح الخ ج إلى المخزن المؤعت، يتم إي اج المح ف األتي ثم ينىو   .إلى المخزن المؤعت

 .عندمو تثتي المنوطعة، ي سح المح ف التولي تهىذا. ب نومج التع يح

ح  ا  العوشة تالعديىد مىن البى امج المعنىدة األيى   إلىى الىتمىن مىن تحىديث تحتوج م

لتلبيىة هىذ  الحووىو ، تىدعم معظىم . العوشة بهللا   معندة مثح استبداي سىهللا  فىي منتيىف العوشىة

الهللا فيىىىو  سلسىىىلة مىىىن األتامىىى  لتح يىىىك المعىىىي ة تلعىىى  تلىىىذف محىىىو ف ىت ىسىىىهللا  عنىىىد 

 RS 202في العي  الذهبي لهللا فيون  .اله ت لس   تسمى هذ  األتام  عودة بتس. الخ..المعي ة

، لون هنوك مئو  األنياع من الهللا فيو ، تلون لح منهو يدعم مجميعة يوصة به مىن تسلسى   -

 .اله ت ، تبولتولي، لون من اليع  لتوبة ب مجيو  تعمح على ىلث  من نيع ط فيو  تالد

عىىدة بيونىىو  ط فيىىو  سىىميت لهىىذ  المعىىىلة يتمثىىح بنو لىى ل بىىو للي يىىينيىس نظىىو    عىىد

Termcap . ع فت  زمة الب مجيو  هذ  عددال من األفعوي األسوسىية، مثىح تح يىك المعىي ة إلىى

يسىتخد  ب نىومج مىو، لىيىن محى   نيىيص، تسلسىح هى ت   المعىي ة،لتح يك  (.سهللا ، عميد ) 

بهىذ  الهللا ينىة، . وعو  تالذا يّحيي إلى تسلسح اله ت  اليعلي الم تم للهللا فيىة المى اد الىتوبىة إليهى

شىيئول فعىيئول بى ز  .Termcap ة ط فية لهىو سىجح فىي عوعىدة بيونىو يمىن تع يح المح   على ىي

 .الحووة ليويد معيو  لتسلس   اله ت ، لذلك تم تهللايي  معيو  يبين العىح بعض النيم المعيو ية

افت ض ىن . لند س ليف يمىن استخدا  تسلس   اله ت  هذ  من عبح مح   نييص

ت  2تيزيح الي ا  بين السهللا ين  0المستخد  لت  ىم ال يهللال  من المح   ىن يحذف لومح السهللا  

 :الهللا فيةي سح المح   تسلسح اله ت  التولي على الخط التسلسلي إلى  .4

ESC [3;1 H ESC [0 K ESC [1M 

يننىىح هىىذا التسلسىىح  (.اسىىتخدمنو الي اغىىو  هنىىو فنىىط لييىىح ال مىىيز، لىنهىىو ال ت سىىح ) 

ثم يمسح السهللا  بثلمله ثم يحذف السهللا  الذا ىصبح ا ن فو غول ممو  ،0عي ة إلى بداية السهللا  الم

عندهو ييىبح مىو لىون السىهللا  . سهللا ال تالدال إلى األعلى 5يؤدا إلى ننح وميع األسهللا  ابتداءل من 

يمىىىن اسىىتخدا  تسلسىىح هىى ت  معىىوبه .تهىىىذا 4ييىىبح السىىهللا   5تمىىو لىىون السىىهللا   0السىىهللا   4

 .يمىن ىيضول إضوفة الىلمو  ىت إزالتهو بهللا ينة معوبهة. إلى منتيف العوشة إلضوفة نص
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  واجهات المستخدم الرسوميةواجهات المستخدم الرسومية  --6666--22--00

تسىىتهللايع الحياسىى  العخيىىية اسىىتخدا  تاوهىىو  مح فيىىة، تفىىي الياعىىع، سىىيهللا  نظىىو  

لىن معظم الحياس   ة،عديدتهي نظو  مح في، على سي  الحياس  العخيية لسنيا   التع يح،

 . سيميةالعخيية هذ  األيو  تستخد  تاوهة مستخد  

النيافىذ تعتمد على ى بعة عنوص  ىسوسية يعو  إليهو بىوألل ف تىدي هىذ  األلى ف علىى 

النيافىىذ عبىىو ة عىىن لتىىح مسىىتهللايلة مىىن مسىىولة  .الت تيىى توهىىوز التثشىىي  علىىى  تال مىىيز تالنىىياتم

 ميز عبو ة عن  سي  ص ي ة يمىىن الننى  عليهىو لتنييىذ عمىح ال. العوشة تستخد  لتع يح الب امج

ىيي ال، وهوز التثشي  هي اليىث ة . النياتم عبو ة عن لياتح من األتام  التي يمىن االيتيو  منهو. مو

 .ىت ل ة التتبع ىت ىا وهوز عتودا خي  يستخد  لتح يك المؤش  عب  العوشة اليتيو  األشيوء

ىت  يىينىس و في شي ة مستي  المستخد ، لمو في ىنظمىةإم GUIيمىن إنجوز ب مجيو  

سىنتىلم فىي األعسىو  ال لنىة عىن العتىود تب مجيىو   .تنىدتزضمن النظو  نيسه لمو هي الحولة فىي 

الخوصة بولحياس  العخيية مع الت ليز  GUIاإلديوي تب مجيو  اإلي اج الم تبهللاة بياوهو  

 .األي   GUIلىن األفىو  العومة تنهللابق ىيضول على  على،

  عتاد لوحة المفاتيح والفأرة وجهاز العرض في الحاسب الشخصيعتاد لوحة المفاتيح والفأرة وجهاز العرض في الحاسب الشخصي  --6262--22--00
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وميىىع الحياسىى  العخيىىية الحديثىىة فيهىىو ليلىىة ميىىوتيح توهىىوز عىى ض معنىىين لىىذال ة 

إال ىن . هذان المىينون عبو ة عىن وىزىين ىسوسىيين مىن الحوسى  نيسىه. يعمح على مستي  البتو 

 .ن بعضهمو، تلىح منهمو ب نومج التع يح الخوص بهليلة الميوتيح تالعوشة منيي ن تمومول ع

عنىد لىح ضى بة . USBيمىن تصح ليلة الميوتيح عب  المنيذ التسلسلي ىت التي عي ىت 

ميتىىوا، تىىتم منوطعىىة المعىىولج، تينىىي  ب نىىومج تعىى يح ليلىىة الميىىوتيح بولحيىىيي علىىى المحىى ف 

ب مجيىىو  تمعظمىىه فىىي يحىىدث لىىح شىىيء خيىى  فىىي ال .يىى ج/ المضىى يط بىىولن اءة مىىن منيىىذ ديىىح 

 .ب نومج تع يح ليلة الميوتيح

الىبي  مع ىن تاوهة ليلىة الميىوتيح هىذ  تلنىي لمى ل لبيى ال علىى  Aييلد ىيضول المح ف 

مث ل، عد يىين ىلد بى امج المسىتخد  ي يىد ىن يعى ف إذا . الب مجيو ، إال ىنهو تتمتع بم تنة لبي ة

ا مىىن الميىىوتيح ى  ىنىىه مىىن ليلىىة الميىىوتيح ال عميىىة مىىو لىىون الىى عم المىتىىي  ختيىىول مىىن اليىىف العلىىي

 .يستهللايع ب نومج التع يح تنديم هذ  المعليمو  مبدتيول،. الجونبية

معظم الحياس  العخيية فيهو فث ة ىت ل ة تتبع، تهي عبو ة عن مجى د فىث ة مسىتلنية 

ن فجىية ميوىيدة يحيا النيع األلث  انتعو ال من اليئ ان ل ة مهللاوطية تب ز علىي ل مى. على ظه هو

يىؤدا دت ان الىى ة إلىى تىدتي  ع صىين . في األسيح تتدت  عند تح يك اليىث ة علىى سىهللاح يعىن

تىىؤدا الح لىة إلىىى اليمىىين تاليسىىو  إلىىى تىىدتي  المحىىي  . مثنبىين مثبتىىين علىىى محىىي ين متعومىىدين

 .Xلمحىي تتؤدا الح لة إلى األسيح تاألعلى إلى تىدتي  المحىي  المىيازا  Yالميازا المحي  

يىتم  اليىث ة،للمو تح لت اليىث ة مسىوفة دنيىو معينىة فىي ىا اتجىو  ىت عنىد الضى ط علىى ىلىد ىز ا  

على الى غم مىن إمىونيىة تحديىدهو ) ملم  3.1تبلغ المسوفة الدنيو ليالي . إ سوي  سولة إلى الحوس 

نىىد ا  يمىىىن ىن تحىىيا اليىىث ة ز ال تالىىدال ىت اثنىىين ىت ث ثىىة لسىى  تنىىدي  الميىىمم ل(. ب مجيىىول 

 .المستخد  العنلية من ىوح تتبع ىلث  من ز  تالد

ت يى  محىي   ت xت يى  محىي   :معليمو تتثلف ال سولة الم سلة إلى الحوس  من ث ث 

y  المعليمة األتلىى هىي منىدا  الت يى  فىي ميعىع . تاألز اx تالثونيىة هىي . منىذ ال سىولة األييى ة

 . منذ ال سولة األيي ة yت ي  ميعع 

يعتمىىد تنسىىيق ال سىىولة علىىى النظىىو  تعىىدد . ء األييىى  لولىىة ىز ا  اليىىث ةيحىىيا الجىىز

تعهللاي معظم اليئ ان  سىوتح بتى دد ييىح . بويت 0تعودة تتىين من . األز ا  الميويدة في اليث ة

ثونيىىة، لىىذلك عىىد تىىىين اليىىث ة عىىد تح لىىت ىلثىى  مىىن تالىىدة ل ليىىة منىىذ ال سىىولة /  سىىولة  43إلىىى 

 .األيي ة

إذا  فعت . ال تند  الميعع المهللالق لهو، بح تعهللاي فنط ت ي ا  في الميععاللظ ىن اليث ة 

 .اليث ة ثم تضعت في مىون خي  بلهللاف، ال يتم إ سوي ىا  سولة

إذا لونىىت النن تىىون . الننىى ة اليالىىدة تالننىى ة المزدتوىىة ألز ا  اليىىث ة بعىىض بىىينتميىىز 

يتم تحديد معيو  التنو   بىين . توةع يتين بعىح لوف بولمسوفة تبولزمن ىيضول تعتب ان لنن ة مزد

 .النن ا  ب مجيول، مع إمىونية تحديد لح من البو امت ين من عبح المستخد 

يمىىن تنسىيم . يىيي مو علنو  عىن عتىود اإلديىوي، تسىننتنح ا ن إلىى عتىود وهىوز العى ض

ح  سىم ىتام  مثى الععوعية،ينبح الينف األتي، ىوهزة ال سي  . ىوهزة الع ض إلى صنيين اثنين

فإنه يمثىح منهللانىة  المسح،ىمو الينف الثوني، تهي ىوهزة . ننوط تيهللايط تىشىوي هندية تنييص

اإلي اج على شىح شبىة مستهللايلة من الننوط التي تدعى العنيي ا  تالتي يملك لح منهو تىد وول 



 255 مندمة إلى الديح ت الخ ج

 

، لىىن لونت ىوهزة ال سي  الععوعية في بىدايو  عيى  الحوسى  شىوتعة وىدال .  موديول ىت لينول معينول 

تسىتخد  وميىع األوهىزة األيى   . ال اسمو  ا ن هي ىوهزة ال سي  العىعوعية اليليىدة المتىيف ة

 .ال سيمو  المسحية تالتي تدعى ىليونول ال سي  الننهللاية 

يحىيا محىيي  .الييدييتحنق ىوهزة ال سي  الععوعية بياسهللاة عتود يسمى محيي  سي  

تالتىىي تعىىىح وىىزءال مىىن فضىىوء  اإلظهىىو ،ذالىى ة ال سىىي  ذالىى ة يوصىىة تىىدعى ذالىى ة الييىىديي ىت 

تخىىزن  (.العىىىح ) عنىىوتين الحوسىى  تتعنىىين مىىن عبىىح المعىىولج بىىنيس ط ينىىة عنينىىة بنيىىة الىىذال ة 

 2ىت ) في النمط المح فىي يحىيا لىح بويىت . صي ة العوشة إمو بولنمط المح في ىت النمط الننهللاي

مط الننهللاىي، يىتم تمثيىح لىح بىسىح علىى العوشىة ىمو فىي الىن. من ذال ة الييديي مح فول تالدال ( بويت 

بت لىح عنيىي ة فىي لولىة العى ض بىوللينين  1بعىح منييح من ذال ة الييديي، ليث يخيص 

بتىىول ىت ىلثى  لىىىح عنيىىي ة مىىن ىوىىح  24تهىىي الحولىىة األبسىط، تعىىد يخيىىص  تاألسىىيد،األبىيض 

 .الع ض بثليان عولية النيعية

تنى ى هىذ  العى يحة المحىو ف  .الييدييمتحىم  يحيا محيي ال سي  ىيضول ش يحة تسمى

تيلىد العوشىة شىعوعول . ىت الننوط من ذال ة الييديي تتحيلهو إلى إشو ا  الييىديي التىي تعى ح العوشىة

 1324لتىى  413تحيا العوشة نميذويول من . إلىت تنيول يمسح العوشة ىفنيول تي سم يهللايطول عليهو

تعىّدي اإلشىو ا  اليىود ة عىن مىتحىم . عنيىي ة 1233لتى  143يط مسح يتثلف لح منهو من 

تحىيا العوشىو  . الييديي الععوع اإللىت تني تتحدد إذا مو لونت عنيىي ة معينىة فوتحىة  ىت دالنىة

الملينة ث ثىة ىشىعة الىت تنيىة مىن ىوىح األلىيان األلمى  تاأليضى  تاألز  ، ليىث تعىّدي بعىىح 

ضىول عنيىي ا  لهىو ث ثىة ىلىيان، لىىن تستخد  ىوهىزة العى ض ذا  السىهللاح المسىتيا ىي. منييح

 .مبدى عمح هذ  األوهزة يو ج عن ميضيع هذا الىتو 

تالىنمط ( يسىتخد  للنيىيص البسىيهللاة ) الىنمط المح فىي : هنوك نمهللاىون لمىتحىم الييىديي

في النمط المح في، عد يضع المتحىم لىح محى ف فىي م بىع (. يستخد  لألشيوء األي   ) الننهللاي 

، تينسىىم (بمىىو فىىي ذلىىك اليىى ا  بىىين المحىىو ف ) عنيىىي ة  14يوعىىه عنيىىي ا  تا ت 1ع ضىىه 

يهللاىثل  053يحىيا وهىوز العى ض فىي هىذ  الحولىة . مح فىول  13سهللا ال في لح منهو  25العوشة إلى 

مىى ة لىىح ثونيىىة لتجنىى   133إلىىى  13ي سىىم لىىح إطىىو  مىىن . عنيىىي ة 723مسىىح فىىي لىىح منهىىو 

 .اليميض

 

 01 الشكل

مح فىول مىن ذالى ة  13ض النص على العوشة، يمىن ىن يحض  مىتحىم الييىديي ىتي لع 

. يىط مسىىح التوليىة، تهىىىذا 14مح فىول التوليىىة تييلىد  13يىىط مسىح، ثىم يحضىى   14الييىديي تييلىد 

تيمىن بهللا ينة ىي   إلضو  لح مح ف تالدة لىىح يىط مسىح ل سىت نوء عىن المخىزن المؤعىت 
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بىت فىي ذالى ة  تسىتخد  مىن عبىح مىتحىم  14×  1ف ذا  الحجىم تحيظ ىشىوي األلى . في المتحىم

تعنين   بعنىوتين البتىو  الثمونيىة (. يمىن ىيضول استخدا  الذال ة لدعم يهللايط مخيية . ) الييديي

الميويدة في لح بويت من ذالى ة العنيىي ا  الثمونيىة الميوىيدة فىي سىهللا  المسىح الميافىق، ىمىو 

تبولتىولي يحتىوج لىح سىهللا  نيىي إلىى ال وىيع إلىى ذالى ة . العنيي ة التوسىعة فهىي فو غىة داتمىول 

 .تي وع إلى ذال ة الخوصة بتيليد المحو ف بنيس العدد من الم ا . الييديي   م ة لي يع ض

يحتىح لىح . من ذال ة الييديي لجهوز ع ض يعمح بولنمط المح في العىح وزءال ن   في 

للمحى ف المى اد ىسىىي  األدنىى هىي شىي ة البويت .ذال ةمن  العىح بويتينمح ف على العوشة في 

الىخ تحتىوج ..ىمو البويت األعلى فهي بويت السمة، تالىذا يسىتخد  لتحديىد اللىين تالىيميض. ع ضه

 .بويت من ذال ة الييديي في هذا النمط 4333شوشة فيهو  مح ف إلى 

يسىىتخد  نيىىس المبىىدى فىىي لولىىة العىى ض بىىولنمط الننهللاىىي، مىىو عىىدا ىن لىىح عنيىىي ة فىىي 

التعىىىيح . ة يىىتم الىىتحىم بهىىو منيىى دة، تتمثىىح منيىى دة ببىىت تالىىد ىت ىلثىى  فىىي ذالىى ة اإلظهىىو العوشىى

ليث تمثح لح عنيي ة في العوشة ببىت تالىد فىي ذالى ة . األبسط هي لولة الع ض ىلودا اللين

بتول في ذال ة اإلظهو ، ليث  24ىمو التع يح األعند، فتمثح لح عنيي ة فيه ب عم طيله . اإلظهو 

األلمى  ) RGBيسىتخد  تمثيىح  .بتىو  لىىح مىن األلىيان األلمى  تاأليضى  تاألز   1يخيص 

ألن هذ  األليان هي األليان الجمعية األسوسية، تالتىي يمىىن اشىتنو  وميىع ( تاأليض  تاألز   

 .مختلية تدبعدااألليان منهو من ي ي ومعهو مع بعضهو 

بعض األنظمة بدعة األليان من  لتجن  التعومح مع هذ  األلجو  الىبي ة لليي ، تضحي

ال يمثح هذا . بت 1تتتمثح الهللا ينة األبسط في تمثيح لح عنيي ة ب عم . ىوح تنليح لجم اليي ة

بىىت  24سىىجح يحىىيا لىىح منهىىو عيمىىة بهللاىىيي  251الىى عم لينىىول بىىح دلىىي ل ضىىمن وىىدتي مؤلىىف مىىن 

فىىي العتىىود تيسىىمح يسىىمى هىىذا الجىىدتي بليلىىة األلىىيان تيخىىزن غولبىىول  (.ىلمىى ، ىيضىى ، ىز   ) 

مث ل في الجدتي إلىى ت يى  لىين  7يؤدا ت ي  السجح . لينول في ىا لحظة 251للعوشة بولتياء ىا 

بىت ينلىح المسىولة  1إن استخدا  ليلة ىليان . 7وميع العنيي ا  في اليي ة التي تحمح النيمة 

تثمن ذلىك .  ةبويت لىح عنيي 1بويت لىح عنيي ة إلى  0المهللاليبة لتخزين صي ة العوشة من 

 .يعمح نظو  ض ط اليي  مع ليلة ىليان مموثلة. هي دعة ىليان ىيعن

فىىي هىىذ  الحولىىة، تحىىيا . بتىىول لىىىح عنيىىي ة 11يمىىىن ىيضىىول اسىىتخدا  ليلىىة ىلىىيان ذا  

إال ىن تيفي  المسولة ىعح من الهللا ينىة . ليلة األليان  سج ل، لذلك يمىن استخدا  لينول دفعة تالدة

لمىو ىنىه إذا يزنىت ليلىة . بويىت فىي ذالى ة اإلظهىو  2عنيىي ة تحتىوج هنىو إلىى السوبنة ألن لىح 

، فإننىو نحتىوج إلىى عتىود (لتجن  البحث الىثيف في الذال ة عنىد لىح عنيىي ة ) األليان في العتود 

 .ىلث  لتخزين ليلة األليان الىبي ة

بىت مىع  5لىث ث عىيم بهللاىيي  RGBبتول بتخىزين عىيم  11يمىن ىيضول معولجة ىليان ذا  

بتو  لأليض  بمىو ىن العىين البعى ية ىلثى  لسوسىية للىين األيضى   1إعهللاوء ىت ) ت ك بت تالد 

إال ىنه يحيا تىد وو  ىعىح مىن لىح  بت، 24 يعبه ىليانفي الياعع، هذا (. من األلم  ىت األز   

 .لين
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علىى .غولبو في يلييىة المسىتخد  ,التيعيتبمنوييس  تنود الحوسبيةالعديد من النعوطو  إن 

سىيىين ذلىك بيضىح  ,لوسىبكىتعيىت العوشىة تلنوتيىو بعىد ىن تيعيىت عىن اسىتخدا   اإذ, المثىويسبيح 

إذا  .المؤعت الذا يسمح للنياة بثن تحيظ لم من اليعت عد م  تلم تض ط على ز  ىت تح ك اليث ة

يىىىين ذلىىك بنتيجىىة , مليىىو  غيىى  المسىىتخدمة تلنيىىت إنىىذا ا مىىن وهىىوزك بضىى ت ة لىىذف بعىىض ال

من ىوىح النيىو  بىذلك ،يتم الدييي إليهو منذ تعت طييح ب نومج يحدد وميع مليو  المستخد  التي لم

محىىددة خيىى  زمىىن تىىم  time stampعلىىى البىى امج ىن تثيىىذ مىىن المليىىو  مىىو يسىىمى بخىىتم اليعىىت 

 .timestampنوتيو الختم الزمني لذلك ال بد للنياة ىن تىت  تل, الدييي فيه إلى الملف 

 :بإمىوننو ىن نميز بين نيعين من منوييس التيعيت في النياة

o الحيوظ على اليعت تالتو يخ الحوليين. 

o تالتي هي خال  عود ة على تنبيه النياة ىت ب نومج المستخد  , عيين المؤعتو  ت

 .ىنه عد تم م ت  فت ة معينة من الزمن

العديىىد مىىن دا ا  الىيىىون اليىىل  ياسىىهللاة ييس التيعيىىت بتنجىىز منىىوتجىىد  اإلشىىو ة ىنىىه 

تعتبى  المؤعتىو  ىسوسىية وىدال لعمىح ىا نظىو  متعىدد الب مجىة تالمعتمدة على عدادا  ثوبتة التى دد 

نىىذل  مىىن هىىذ  األسىىبو  ىنهىىو تحىىتيظ بتيعيىىت السىىوعة تتمنىىع العمليىىو  مىىن التىىىو  . لعىىدة ىسىىبو 

المؤعىت لىيس وهىوزال لتليىول مثىح نومج تع يح وهوز، مىع ىن عد يثيذ المؤعت ىليونول شىح ب . المعولج

 . الن ص تال وهوزال مح فيول مثح اليث ة

  عتاد المؤقتاتعتاد المؤقتات  --66--11

هنىىوك نيعىىون مىىن المؤعتىىو  يعىىبع اسىىتخدامهمو فىىي الحياسىى ، تل همىىو مختليىىون عىىن 

ذيىة  ي تبط العىح األبسط من المؤعتو  مع يىط الت .المؤعتو  تالسوعو  المستخدمة من عبح النوس

لونىت هىذ  المؤعتىو  شىوتعة وىدال . ىت  فيلت، تيعهللاي منوطعة عند لح دت ة وهىد بتى دد ىت  ه تىز

 .لىنهو نود ة هذ  األيو 

هىزاز ل يسىتولي تعىداد تمسىجح : يتثلف النيع ا ي  مىن المؤعتىو  مىن ث ثىة عنوصى 

ن، يمىىن تنهللاع عهللاعة من الىيا تز المتبلي  بعىح منوس  تتيضع تحت ضى ط معىي و، عندمموسك

تيىين عودة في مجوي عدة مئو  من المي وه تز لس   ودال،وعلهو تيلد إشو ة دت ية بت دد دعيق 

 .عهللاعة الى يستوي المختو ة

يمىن بوستخدا  دا ا  الىت تنية ض   هذا الت دد بعومح صحيح ص ي  للحييي على 

لوسى  لىي تعهللاىي  تيود تالدة مىن هىذ  الىدا ا  علىى األعىح فىي لىح. ت ددا  تيح إلى ىت ىلث 
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ت ىذ  هىذ  النبضىو  إلىى العىداد لجعلىه يعىد هوبهللاىول إلىى . إشو ة التزامن لىدا ا  الحوسى  المختليىة

 .عندمو ييح العداد إلى اليي ، فإنه ييلد منوطعة للمعولج. اليي 

لنثيىىذ مىىث ل نمىىط الهللالنىىة اليليىىدة . تملىىك المؤعتىىو  المب مجىىة نميذويىىول عىىدة ىنمىىوط عمىىح

ي الموسىىك إلىىى العىىداد ثىىم يىىننص العىىدد عنىىد لىىح نبضىىة مىىن ذت ينسىىخ عيمىىة المسىىجفعنىىدمو يبىىدى اليعىى

عندمو ييح العداد إلى اليي ، ييلد منوطعة تيتيعف لتى يتم بىدؤ  مىن وديىد . الهزاز الى يستولي

بعد اليصيي إلى اليي  تتيليد المنوطعة يتم  الم بعة،في نمط الميوة . ص الة من عبح الب نومج

تسىىمى هىىذ   .نهىىوتيسىىك تلنوتيىىول إلىىى العىىداد، تتىىى   العمليىىة للهىىو بعىىىح غيىى  نسىىخ المسىىجح المو

 .المنوطعو  الدت ية بدعو  السوعة

إذا لىىون الهىىزاز . يتميىىز المؤعىىت المبىى مج بإمىونيىىة الىىتحىم بتىى دد المنوطعىىو  ب مجيىىول 

( شى  غيى  مؤ) بيوىيد مسىجح . نىوني ثونيىة 2فىإن العىداد يىننص لىح  ،الى يستولي المستخد  بت دد

نىوني ثونيىة  2بت، يمىن ب مجة المنوطعو  بحيث تحدث في فتى ا  زمنيىة تتى اتا مىن  02بهللايي 

عتىود  تحيا شى اتح التيعيىت المب مجىة عىودة مىؤعتين مبى مجين مسىتنلين ىت ث ثىة مىؤ. لتى ثونية

 المؤعتو 

هنىىوك نيعىىون مىىن المؤعتىىو  يعىىبع اسىىتخدامهمو فىىي الحياسىى ، تل همىىو مختليىىون عىىن 

ي تبط العىح األبسط من المؤعتو  مع يىط الت ذيىة  .  تالسوعو  المستخدمة من عبح النوسالمؤعتو

لونىت هىذ  المؤعتىو  شىوتعة وىدال . ىت  فيلت، تيعهللاي منوطعة عند لح دت ة وهىد بتى دد ىت  ه تىز

 .لىنهو نود ة هذ  األيو 

سىجح هىزاز ل يسىتولي تعىداد تم: يتثلف النيع ا ي  مىن المؤعتىو  مىن ث ثىة عنوصى 

عندمو تنهللاع عهللاعة من الىىيا تز المتبلىي  بعىىح منوسى  تتيضىع  .العىحموسك، لمو هي مبين في 

تيىىين عىودة فىي مجىوي عىدة  وىدال،تحت ض ط معين، يمىن وعلهو تيلد إشو ة دت ية بت دد دعيىق 

 .مئو  من المي وه تز لس  عهللاعة الى يستوي المختو ة

ت دد بعومح صحيح ص ي  للحييي على يمىن بوستخدا  دا ا  الىت تنية ض   هذا ال

تيود تالدة مىن هىذ  الىدا ا  علىى األعىح فىي لىح لوسى  لىي تعهللاىي . ت ددا  تيح إلى ىت ىلث 

ت ىذ  هىذ  النبضىو  إلىى العىداد لجعلىه يعىد هوبهللاىول إلىى . إشو ة التزامن لىدا ا  الحوسى  المختليىة

 .جعندمو ييح العداد إلى اليي ، فإنه ييلد منوطعة للمعول. اليي 

لنثيىىذ مىىث ل نمىىط الهللالنىىة اليليىىدة . تملىىك المؤعتىىو  المب مجىىة نميذويىىول عىىدة ىنمىىوط عمىىح

فعندمو يبدى اليعت ينسخ عيمة المسجح الموسك إلى العداد ثم يننص العدد عند لح نبضة مىن الهىزاز 

عندمو ييح العداد إلى اليي ، ييلد منوطعة تيتيعف لتى يتم بدؤ  من وديد ص الة . الى يستولي

بعىد اليصىيي إلىى اليىي  تتيليىد المنوطعىة يىتم نسىخ  ،في نمط الميوة الم بعىة. من عبح الب نومج

تسىمى هىذ  المنوطعىو   .المسجح الموسك تلنوتيول إلى العداد، تتى   العملية للهىو بعىىح غيى  نهىوتي

 .الدت ية بدعو  السوعة

إذا لىىون الهىىزاز . يتميىىز المؤعىىت المبىى مج بإمىونيىىة الىىتحىم بتىى دد المنوطعىىو  ب مجيىىول 

( غيى  مؤشى  ) بيوىيد مسىجح . نىوني ثونيىة 2فىإن العىداد يىننص لىح  ،الى يستولي المستخد  بت دد

نىوني ثونيىة  2بت، يمىن ب مجة المنوطعو  بحيث تحدث في فتى ا  زمنيىة تتى اتا مىن  02بهللايي 

تتتميز  مؤعتوة تحيا ش اتح التيعيت المب مجة عودة مؤعتين مب مجين مستنلين ىت ث ث. لتى ثونية

مثىىح العىىد إلىىى األعلىىى عيضىىول عىىن األسىىف تإزالىىة تيعيىىح المنوطعىىو  ) بعىىدة ييىىو ا  إضىىوفية 

 (.تغي هو 
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  برمجيات المؤقتاتبرمجيات المؤقتات  --22--11

لىح شىيء . إن لح مو ييعله عتود المؤعت هي تيليد منوطعو  عند فتى ا  زمنيىة مع تفىة

تختلىف مهىو  ب نىومج . لمؤعىتخي  متعلق بولتيعيت يج  إنجوز  ب مجيول مىن عبىح ب نىومج تعى يح ا

 :تع يح المؤعت بويت ف ىنظمة التع يح، لىنهو تتضمن عودة معظم المهو  التولية

 ـ إدا ة تيعيت السوعة1

 .ـ منع العمليو  من العمح ىطيي ممو ينب ي لهو2

 ـ لسو  معّدي استخدا  المعولج0

 ـ معولجة استدعوء النظو  الذا تستدعيه عمليو  المستخد 4

 يم مؤعتو  ل اسة من ىوح ىوزاء نظو  التع يحـ تند5

 .ـ النيو  بولتعخيص تالم اعبة تومع اإلليوتيو 1

تتىىىدعى ىيضىىىول اليعىىىت ) اليظييىىىة األتلىىىى للمؤعىىىت هىىىي إدا ة تيعيىىىت السىىىوعة الييميىىىة 

فهي ال تحتىوج إال إلىى زيىودة العىداد عنىد لىح دعىة سىوعة لمىو . تهي ليست مهمة صعبة ،(الحنيني 

إذا لىون . العيء اليليد الذا تج  م اعبته هىي عىدد البتىو  فىي عىداد السىوعة الييميىة. ش لنو خنيول 

مىن الياضىح ىن . فىإن هىذا العىداد سىيهللايح بعىد سىنتين فنىط. ت دد السوعة   ه تز تطيي العىداد بتىول 

 .النظو  ال يستهللايع تخزين اليعت الحنيني لعدد الدعو  منذ في   بت

الهللا ينىة األتلىى هىي اسىتخدا  عىداد . لحح هذ  المعىلة هنوك ث ثة ىسولي  يمىن إتبوعهو

بهللايي بت، على ال غم من ىن إدا ة هذا العداد مىلية زمنيول ألنهو يج  ىن تىتم عىدة مى ا  فىي لىح 

الهللا ينة الثونية هي تخزين السوعة بولثياني عيضول عن دعو  السوعة، تذلك بوسىتخدا  عىداد . ثونية

بمىىو ىن  ثونيىىة تسىىوتا ىلثىى  مىىن  سىىنة فىىإن هىىذ  . يىىة تالىىدةف عىىي بعىىد الىىدعو  لتىىى ييىىح إلىىى ثون

 .الهللا ينة ستعمح لتى الن ن الثوني تالعع ين

تتمثح الهللا ينة الثولثة بعد الدعو ، لىن نسبة إلى تعت إع ع النظو  عيضول عن العد نسبة 

  اليعىت عندمو ين ى النظو  السوعة االلتيوطيىة، ىت عنىدمو يىديح المسىتخد. إلى لحظة يو وية ثوبتة

الحنيني، فإن زمن إع ع النظو  يحسى  مىن عيمىة السىوعة الحوليىة تيخىزن فىي الىذال ة بىثا ط عىة 

للحييي على تعىت  تعندمو تهللال  السوعة اللنول، تضوف عيمة السوعة المخزنة إلى العداد. منوسبة

 .السوعة الحولية

للمىو . و ينب ىي لهىواليظيية الثونية للمؤعت هي منع العمليو  من العمح ليت ا  ىطىيي ممى

بدى  عملية مو بولعمح، يهيء المجدتي عدادال بنيمة الع يحة الزمنيىة الحنينيىة المخييىة للعمليىة 

عنىد لىح منوطعىة سىوعة، ينىي  ب نىومج تعى يح المؤعىت بإننىوص هىذا العىداد . مند ة بىدعو  السىوعة

ن ىوح إعداد عمليىة تعندمو ييح إلى اليي ، يستدعي ب نومج تع يح المؤعت المجدتي م .بمندا 

 .ىي   للعمح

الهللا ينىة األلثى  دعىة إلنجىوز . اليظيية الثولثة للمؤعت هي لسو  ىزمون استخدا  المعولج

عنىىدمو تتيعىىف . ذلىىك هىىي بىىدء مؤعىىت ثىىون منييىىح عىىن مؤعىىت النظىىو  ال تيسىىي للمىىو بىىدى  عمليىىة
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ىح صىحيح يجى  إلنجىوز األمىي  بعى. العملية، يمىن ع اءة المؤعىت لمع فىة لىم مىن اليعىت عملىت

 .تخزين عيمة المؤعت الثوني عند لدتث المنوطعة تاستعودة النيمة بعد معولجة المنوطعة

تتتمثىح بواللتيىوظ . هنوك ط ينة ىي   ىعىح دعىة لىنهىو ىبسىط بىثيى  للنيىو  بهىذ  اليظييىة

بمؤش  يعي  إلىى السىجح الخىوص بولعمليىة التىي تعمىح لوليىول ضىمن وىدتي العمليىو  تتضىع هىذا 

بهىذ  . عند لح دعة سوعة، تتم زيودة لنح معىين فىي سىجح العمليىة الحوليىة.   في متحيي عو المؤش

الهللا ينىىة تضىىوف لىىح دعىىة سىىوعة إلىىى لسىىو  العمليىىة الحوليىىة التىىي لونىىت تعمىىح عنىىد ليىىيي دعىىة 

 .السوعة

هنوك معىلة ص ي ة لهذ  الهللا ينىة تهىي ىنىه عنىد ليىيي الىثيى  مىن المنوطعىو  ىثنىوء 

. هذا الزمن يحس  على لسو  هذ  العملية مع ىنهو لم تنم فيه بولىثي  من العمىح عمح العملية، فإن

 .إن الحسو  اليحيح لزمن المعولج ىثنوء المنوطعو  مىلف ودال تعلمو يستخد 

في العديد من األنظمة، تستهللايع العمليو  ىن تهللال  من نظىو  التعى يح ىن يعهللايهىو تنبيهىول 

من . عودة شىح إشو ة ىت منوطعة ىت  سولة ىت ىا شيء معوبه يثيذ التنبيه. بعد فوصح زمني محدد

التهللابينو  التي تحتوج مثح هذ  الخدمو  تهللابينو  العبىو ، فعندمو ال ييح إشعو  بوسىت    زمىة 

من التهللابينو  األي   ىنظمة التد يس . ضمن فوصح زمني معين فإن ال زمة يج  إعودة إ سولهو

 .  الهللاول  ضمن زمن معين، يتم إعهللاوؤ  الجيا  اليحيحبمسوعدة الحوس ، فعندمو ال يستجي

  المؤقتات البرمجيةالمؤقتات البرمجية  --22--11

ييود في معظم الحياس  مؤعت مب مج ثىون يمىىن إعىداد  لتيليىد منوطعىو  زمنيىة بىثا 

هىىذا المؤعىىت بوإلضىىوفة إلىىى مؤعىىت النظىىو  ال تيسىىي همىىو المؤعتىىون اللىىذان . تىى دد يحتووىىه الب نىىومج

ىن تى دد المنوطعىو  مىنخيض، ال تيوىد ىا معىىلة فىي اسىتخدا   طولمىو. ىع   تظوتيهمتىلمنو عن 

تظهى  المعىولح عنىدمو يىىين التى دد . هذا المؤعت الثوني من ىوىح األغى اض الخوصىة بولتهللابينىو 

سنع ا فيمو يلىي بويتيىو  مؤعتىول ب مجيىول يعمىح . الذا يعمح فيه مؤعت يوص بولتهللابيق عوليول ودال 

 . ى عند الت ددا  العوليةبعىح ويد تحت عدة ظ تف مختلية لت

تتميىىىز . المنوطعىىىو  تاالسىىىتجيا  :الخىىى ج/ عميمىىىول، هنىىىوك ط ينتىىىون إلدا ة الىىىديح 

المنوطعىو  بتثيي هىو المىنخيض، ىا ىنهىو تحىدث فىي ال بعىد الحىدث نيسىه بتىثيي  صى ي  ىت بىىدتن 

به بسىب   من نولية ىي  ، تعهللاي المنوطعو  في معظم المعولجو  الحديثة عبئول ال يستهون. تثيي 

 .المخبئية األنبيبي تالذال ةالحووة إلى تبديح السيو  تبسب  تثثي هو السيء على التنييذ 

يىؤدا . الهللا ينة البديلة للمنوطعو  هي ىن يني  التهللابيق نيسه بوستجيا  الحدث المتيعىع

 ذلك إلى تجن  المنوطعو ، لىن عد يؤدا ىيضىول إلىى تىثيي ا  لبيى ة، ألن الحىدث عىد ينىع مبوشى ة

تسىهللايول، يىىين التىثيي  هىي . بعد االستجيا  ممو يؤدا إلى تثي  التعوفه لتى االسىتجيا  التىولي

 .نيف فت ة االستجيا 

مىىن ىوىىح بعىىض التهللابينىىو ، ال يىىىين عىى ء المنوطعىىو  تال تىىثيي  االسىىتجيا  منبىىيالل 

 زمة لوملة ي ي تستهللايع هذ  العبىة إ سوي ىت استنبوي  .مثحلنثيذ مث ل شبىة عولية األداء . لديهو

 .ميى تثونية 12تلىي تعمح بثداء لومح يج  ىن ت سح  زمة تالدة لح . ميى تثونية 12
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تتمثح إلد  الهللا   لتحنيق هذا المعّدي بجعح انتهوء إ سوي ال زمىة يىؤدا إلىى منوطعىة 

ء هىىذا العى ء ىلبىى  علىي ل مىىن العىى . ميى تثونيىة 12ىت إعىداد المؤعىىت الثىوني لتيليىىد المنوطعىة لىىح 

فيىي معظىم الحياسى  اليى ي ة فىي ذلىك اليعىت، لونىت المنوطعىة . المنوبح فىي ىوهىزة السىبعينيو 

لتىديس عداد الب نومج تللمة الحولة  تتحميح عداد ب نومج تللمة لولة  :تستهلك ى بع دت ا  مم 

ضىيف المخبئيىة ي األنبىيبي تالىذال ةىمو في الحياس  المعوص ة، فإن التعومح مىع التنييىذ . وديدين

ت بمو يزداد األم  سيءال في األيو  المنبلة، تهذا يىؤدا . عد ال لبي ال من األعموي إلى الع ء السوبق

 .إلى إل وء ىث  ت ددا  السوعة الس يعة التي تعمح بهو المعولجو  الحديثة

تعيضول عن ذلك، للمو لونىت النىياة تعمىح . تتجن  المؤعتو  الب مجية لدتث منوطعو 

فإنهو عبح ىن تعيد إلى نمط المستخد  تني  بيحص عىداد اليعىت الحنينىي لتى   إذا ألا سب  خي ، 

مثىح إ سىوي ) إذا لون المؤعت منتهيول، يتم إنجوز الحىدث المجىدتي . مو لون عد تصح إلى نهوية العد

، دتن الحووة ل نتنوي إلىى نمىط النىياة ألن النظىو  ميوىيد ( زمة ىت فحص تصيي  زمة تا دة 

لىح مىو . يىتم تيىيي  المؤعىت الب مجىي تيعى ح مى ة ىيى  . بعد إنجوز العمىح المهللالىي . فيه لوليول 

يىزداد .يج  فعله هي نسخ عيمة اليعىت الحىولي إلىى المؤعىت تإضىوفة اليتى ة الزمنيىة للمنوطعىة إليىه

 .ت دد المؤعتو  الب مجية ىت يننص تبعول لت دد الدييي إلى النياة من ىوح ىسبو  ىي  

 :و تتضمن هذ  األسب

 ـ استدعوء النظو 1

 ـ فعح البحث في 2

 ـ ىيهللاوء الييحو 0

 الخ ج/ ـ منوطعو  الديح 4

 ـ يميي المعولج 5

لمع فىىة د وىىة تىىى ا  هىىذ  األلىىداث، تىىم إوىى اء عىىدة عيوسىىو  عنىىد عىىدة ىلمىىوي للمعىىولج 

لمىح لومىح، تمخىد  مىع عمىح لسىوبي فىي الخلييىة، تتعى يح صىي  فىي الىزمن  مخىد  ذاتتضمن 

ت اتلىت النسىبة اليسىهللاية لىزمن الىدييي إلىى . يىينىساإلنت نت، تإعودة ت ومة نياة  الحنيني من

. ميى تثونية، ليىث لىون لىيالي نيىف مى ا  الىدييي عبىو ة عىن اسىتدعوءا  نظىو  بين تالنياة 

ميى تثونية، علىى الى غم مىن  12تبولتولي فإنه من الممىن تع يح مؤعت ب مجي يعهللاي إشو ة لح 

مىىن ىوىىح تهللابينىىو  مثىىح إ سىىوي  ز  ىت االسىىتجيا  عىىن . ة المهللاليبىىة ىليونىىول ىنىىه عىىد يتجىىوتز اليتىى 

%  05هد  ميى تثونية بين الحين تا ي  ىفضح من  13تصيي  ز  تا دة، يىين التثيي  ليت ة 

 .من تعت المعولج لمعولجة المنوطعو 

طبعول، عد تحيح فت ا  ليس فيهىو ىا اسىتدعوءا  نظىو  ىت ىيهللاىوء صىيحو ، تفىي هىذ  

ليضىع لىد ىعلىى لهىذ  اليتى ا ، يمىىن . حولة ال يسىتهللايع المؤعىت الب مجىي ىن ييىح إلىى نهويتىهال

إذا لىون التهللابيىق يسىتهللايع . ميلىي ثونيىة 1استخدا  المؤعت العتودا الثوني بحيىث يعهللاىي إشىو ة لىح 

ثونية في فت ا  زمنية ع ضية، فإن دمىج المؤعتىو  الب مجيىة مىع / التثعلم مع معدي إ سوي  زمة 

الخى ج المنىود بولمنوطعىو  بعىىح / ت عتودا منخيض الت دد عد يىين ىفضح بىثي  من الديح مؤع

 .لومح ىت االستجيا  اليوفي
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  ساعات الكيان الصلبساعات الكيان الصلب  --44--11

ت مؤعىت , عىداد الخىتم الزمنىي, سىوعة الىزمن الحنينىي  :تتيوعح النياة مع ثى ث سىوعو 

ىمىىو , لتيىىوظ بوليعىىت الحىىولي لليىىي إن ىتي وهىىوزين يسىىمحون للنىىياة بوال .اليتىى ا  النوبىىح للب مجىىة

 .األيي  فتتم ب مجته بياسهللاة النياة ليندا منوطعو  في ت ددا  ثوبتة ت مع فة مسبنو

  ""RReeaall  TTiimmee  CClloocckk""ساعة الزمن الحقيقي ساعة الزمن الحقيقي   --66--44--11

 Real Time"تمتلك وميع الحياسي  العخيىية سىوعة تسىمى سىوعة الىزمن الحنينىي 

Clock(RTC) " , تتىوبع الىـ .تالعى اتح األيى  تالتىي هىي مسىتنلة عىن المعىولجRTC نبضىىوتهو 

اي  تتيضىع  .ليث تستمد طوعتهو من بهللاو ية ص ي ة, لتى عندمو يىين الحوس  العخيي مهللايئو 

CMOS RAM   ت الـRTC  تهي , على ش يحة تالدةMotorola 146818  ىت مو يعودلهو. 

ا  تت اتا على ت دد IRQ8عود ة على تيليد منوطعو  ذا  فت ا  على   RTCإن الـ 

إلىى  RTCعنىدمو تيىح الىـ  IRQ8لمو يمىن ب مجتهو لتيعح المنوطعة  .Hz 8192ت  Hz 2بين 

 .تهىذا تعمح لسوعة منبه, عيمة محددة 

  عداد الختم الزمنيعداد الختم الزمني  --22--44--11

شىو ة تالذا يتلنىى إ,  CLKمديح  Intel 80x86تحيا وميع المعولجو  الي  ية لـ 

مسىجح عىداد يىتم زمنىي    Intel 81x86لجىو  تحتيا العديد من معو، من دا ة مهتزة يو وية

هىذا المسىجح هىي ليىث ىن  ،rdtsc المجمىع تالذا يمىن ع اءته بيسوطة تعليمىة ( TSC)بت  14

  السوعة عند نبضو إذا لونت , على سبيح المثوي  :عداد يتم زيودته عند لح إشو ة سوعة

433 Hz , ثونية نوني 2.5يزداد عداد الختم الزمني لح. 

  فترات القابل للبرمجةفترات القابل للبرمجةمؤقت المؤقت ال  --22--44--11

تحتىىيا الحياسىىي  المتيافنىىة , ي بوإلضىىوفة لسىىوعة الىىزمن الحنينىىي ت عىىداد الخىىتم الزمنىى

  ثولىىىث مىىىن ىوهىىىزة عيىىىوس اليعىىىت يىىىدعى مؤعىىىت اليتىىى ا  النوبىىىح للب مجىىىة  وك نيعىىى   IBMمىىىع

"Programmable Interval Timer(PIT)".  إن مبدى الـPIT  معىوبه لسىوعة المنبىه فىي فى ن

بىىدال مىىن  ن الجىى س ينىىي  هىىذا , لجعىىح المسىىتخد  ينتبىىه ىن زمىىن الهللاىىبخ عىىد انتهىىى :تيىىفالميى ت

تالتىي تعلىم النىياة ىن فتى ة , " timer interrupt"نىدا منوطعىة تىدعى منوطعىة المؤعىت ب الجهىوز

تسىتم  فىي عىدا المنوطعىو  إلىى ال نهويىة  PITف   خي  عن سوعة المنبه ىن الـ . ىي   عد م  

 .يحدد من النياةعند ت دد ثوبت 

تالتىىي تنيىىذ عىىودة , تالىىدة علىىى األعىىح  PITعلىىى  IBMيحتىىيا لىىح وهىىوز متيافىىق مىىع 

بعىىىح عىىو  إن ت   0x40-0x43مسىىتخدمة منوفىىذ الىىـديح تالخىى ج  CMOS 8254بىىـع يحة 

ذلىك ىن اسىتجوبة النظىو  تعتمىد علىى مىد   .األعي  تؤدا إلى استجوبة ىفضح من النظو  النبضو 

تىلثى  مىن , فيهىو منىع المعولجىة التىي تعمىح مىن عبىح معولجىة ذا  ىفضىلية ىعلىى  الس عة التي يىتم

هىذ  مىو يسىمى . تيحص النياة هح يجى  ىن يىتم منىع المعولجىة عنىد معولجىة منوطعىة المؤعىت, ذلك 

trade_off  األعيى  مىن المعىولج ىن يمضىي ىوىزاء ىلثى  مىن تعتىه تهىي النبضو  تتهللال   تلىن

تلنتيجة سىتعمح بى امج .و يؤدا إلى ىوزاء ىعح على مستي  المستخد مم .يعمح في مستي  النياة
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صىى ي ة ت تنىىد  ىداء  نبضىىو النييىىة وىىدا تسىىتهللايع ىن تعمىىح ب لىىذلك ا ال . المسىىتخد  بىىبطء ىلثىى 

  .عولي

  برنامج تخديم مقاطعات المؤقتبرنامج تخديم مقاطعات المؤقت  --00--11

 :يندا لح لدتث لمنوطعة المؤعت األلداث ال تيسية التولية

 .تع يح إع ع النظو  تحديث اليعت الذا مضى منذ

 .تحديث اليعت تالتو يخ

تتمنعهىو إذا  CPUلم من اليعت مضى على المعولجة الحولية تهي تعمىح فىي الىـ ثتحدي

 .لونت عد تجوتز  اليعت المسميا

 .تحديث إليوتيو  استخدا  الميا د

 .وس تاستدعوء التوبع المن, التحنق فيمو إذا لون عد انتهى اليعت المحدد لىح مؤعت م ن 

ىمو المهىو  .لذلك يتم إنجوز  بياسهللاة منوطعة المؤعت نيسهو, يعتب  العمح األتي  هو  ودا 

تسىتخد  النىياة تىوبعين ، ليىث ك يىتم إنجوزهىو بوسىتدعوء التيابىعاأل بع األي   فهي ىعح ىهمية لىذل

 ويى تيحوفظ األتي علىى اليعىت الحىولي صىحيحول تيعىد الثىوني عىدد المى: ىسوسيين ل لتيوظ بوليعت

 .ثونية التي عد م   بمو في ذلك الثونية الحولية

الهللا ينة األلث  دعة متولة إذا التي  :  هنوك ط ينتون مختليتون للحييي على تلك النيم

لىذلك تنعىئ  .تالهللا ينىة األعىح دعىة فىي الحىوال  األيى     TSCالع يحة على عداد الختم الزمني

عنىىد  TSCؤشىى ة المتحىىيلين بىىولتيابع المسىىتخدمة لىىـ م, النىىياة متحىىيلين لتخىىزين التىىوبع المسىىتخد  

 .تويدهو

  مؤقت النظاممؤقت النظام  --11--11

تتثلف من ث ثة مؤعتو  تنوزلية مستنلة  Intel 8253هي عبو ة عن دا ة الىت تنية هي 

تعمىح وميىع هىذ   counter0,counter1,counter2بىت ن مىز للعىدادا  بىـ  11مب مجة بهللايي 

-nىت مىن   n-1إلى   nسوعة ىا ىن انتنوي عيمة العداد من العدادا  على الجبهة الهوبهللاة إلشو ة ال

 .lowإلى  highمن  يتم  بنيس تعت انتنوي إشو ة السوعة n-3إلى  2

 

          

 :يمىن  ؤية هذا المؤعت من ي ي مدايله تمخو وه على العىح التولي

n             n-1     
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  المدايح  ليث تعب .نظو  دايح الحوس  العخيي بتثدية الىثي  من المهو يني  مؤعت ال

Clk0  تClk1  تClk2 تهي تتيح ببعضهو البعض  .عن مدايح إشو ة السوعة للعدادا  الث ثة

 838.1ىا بىدت  منىدا    1193180Hzدايح الحوس  العخيي لتعمىح علىى نيىس التى دد تهىي 

العخيىىىىىىي عىىىىىىن ط يىىىىىىق مخو وىىىىىىه الث ثىىىىىىة  يىىىىىىؤث  المؤعىىىىىىت فىىىىىىي الحوسىىىىىى  .ثونيىىىىىىة نىىىىىىوني

Out0,Out1,Out2 . إن اإلشو ا  النوتجة في المخو ج الث ثة السوبنة تتعلق بولعيامح التولية: 

 .سوعة الديح للعدادا 

 .(إشو ة هو دتي )إشو ا  التحىم بولعدادا  

 :م لظة

 .النيم االبتداتية للعدادا 

 .للعدادا ( Timer Mode)نمط العمح 

يعي  العىح السوبق ىن المؤعت يتيىح بخهللاىي عنينىة تهىذا مىو يىؤدا إلىى توىيد ى بعىة 

هىىذ  العنىىوتين فىىي الحوسىى  .عنىىوتين بحيىىث يىىتم التعومىىح مىىع هىىذا المؤعىىت ت ب مجتىىه عىىن ط ينهىىو

 :العخيي هي

(0X40   ) لن اءة عيمة العداد تتحمي لنيمة ابتداتية له(  0)يوصة بولعداد. 

(0X41  ) (1)يوصة بولعداد. 

(0X42  ) (2)يوصة بولعداد. 

(0X43  )تييد في تحديد نمط العمح في العدادا  الث ثة. 

 .تلعىى  إشىىو ا  الىىتحىم بولعىىدادا  دت ال مختليىىول بحسىى  نمىىط العمىىح الىىذا يىىتم ايتيىىو  

ليىة الىتوبىة للعىداد بعىد عم   nيىتم تحميىح النيمىة  .تزامن تحميح النيم األتلية للعىدادا  مىع لتوبتهىوت

تمى ت  وبهىة صىوعدة تىيى   هوبهللاىة لنبضىو  (  WRبعد تصىيي الجبهىة اليىوعدة لحشىو ة  )

 .السوعة

Gate0 = Gate1 = High 

      ___ 

       CS 

 

 

       A0 

       A1 

      ___ 

      WR 

      ___ 

       RD 

 

 

D0..D7 

 

Clk0 

Gate0 

Out0 

 

 

Clk1 

Gate1 

Out1 

 

Clk2 

Gate2 

Out2 
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 15 الشكل

  IIRRQQ00عالقة المؤقت بالمقاطعة عالقة المؤقت بالمقاطعة   --11--11

للىىدا ة  IRQ0بمىىديح طلىى  المنوطعىىة  Out0تهىىي  Timer0يىىتم  بىىط يىى ج العىىداد 

Master PIC  تبولتولي فإن لىح وبهىة صىوعدة علىى الخىط Out0   تمثىح طلبىول للمنوطعىةIRQ0 

تىىتم ب مجىىة هىىذ  اإلشىىو ة بحسىى  المهللالىىي  تذلىىك مىىن يىى ي ايتيىىو  نمىىط العمىىح للعىىداد  ذعندتىى

TIMER0  مىىع العلىىم ىن المىىديح  .ىنمىىوط مختليىىة تايتيىىو  عيمىىة ىتليىىة للعىىد 1مىىن بىىينGate0  

 .بعىح داتم Highمتيح بولمستي  المنهللاني 

  أنماط العمل للعدادأنماط العمل للعداد  --00--11

يىىتم الىىتحىم بىىنمط العمىىح عىىن ط يىىق لتوبىىة للمىىو  الىىتحىم فىىي مسىىجح للمىىة الىىتحىم فىىي 

 .(0X43)العنيان 

___ 

WR 

 

 يهللاث في الزمن

 nتحميح     
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 16 الشكل

  مقاطعة عند نهاية العدمقاطعة عند نهاية العد    00لنمطلنمطاا  --66--00--11

 Out0لعىىد يبنىىى مسىىتي  إشىىو ة الخىى ج بعىىد لتوبىىة للمىىة الىىتحىم ىت تحميىىح للمىىة بدايىىة ا

 .منخيضول 

 

               

 

 

                                             

 

بعد شحن للمة بداية العد للعداد تبدى عيمة العداد بولتنوعص عند لىح وبهىة هوبهللاىة للسىوعة 

 Highإشىو ة الخى ج إلىى تبنيس اللحظة التي تيح فيهىو عيمىة العىداد إلىى اليىي  ي تيىع مسىتي  

 .يستم  اليضع هىذا لحين لييي إعودة تحميح لىلمة بداية العد

  نبضة وحيدة مبرمجةنبضة وحيدة مبرمجة( ( 11النمط النمط ))  --22--00--11

 CS1  CS0  RL1  RL0   M2   M1   M0   BCD 

00   timer0 

01   timer1 

10   timer2 

11      X 

00: timer latching operating 

01: read/load least significate byte 

10: read/load most significate byte 

11: read/load least significate byte first then  

        MSB 

   0 0 0   Mode0 

   0 0 1   Mode1 

   0 0 2   Mode2 

   0 0 3   Mode3 

   0 0 4   Mode4 

   0 0 5   Mode5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Binary     0 العد بطريقة  

 BCD        1 ا العد بطريقة

لتوبة للمة بدء 
 العد

تحميح لنيمة 

 األتلية

Clk 

n 1n-        n-2    
1 0 

 92 الشكل
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ال معنى لهذا النمط في الحوس  العخيي ألنه يتعلق بندت  وبهة صىوعدة علىى المىديح 

Gate0  1تذلك ألن عيمة هذا المديح هي داتمول. 

 

          

 

 

  ((RRaattee  GGeenneerraattiioonn))  مولد نسبةمولد نسبة  22النمط النمط   --22--00--11

 بعد لتوبة لح من للمتي التحىم تبداية العد Highيبنى مستي  إشو ة الخ ج بعىح 

  

                                                 

       

          

تبدى بعدهو عملية العىد التنىوزلي , يتم شحن عيمة بداية العد للعداد بعىح تلنوتي بعد الىتوبة 

تيسىتم  ليتى ة نبضىة تالىدة  Lowليث يهبط مستي  اإلشو ة إلىى ( 1)اليصيي إلى العدد  ل وية

 0تىين عندهو عيمة العداد ىصبحت مسوتية لليي  تلىنهنو تبدي إننوص النيمة إلى  , فنط للسوعة 

 .يتم شحن عيمة بداية العد بعىح تلنوتي لتبدى عملية العد من وديد تهىذا  

  ة مربعةة مربعةمولد نسبة موجمولد نسبة موج  33النمط النمط   --44--00--11

مىن لينىه ييلىد   2هىذا الىنمط شىبيه بىولنمط .هي النمط االفت اضي في الحوس  العخيي

 :لدينو هنو تيلد ميوة م بعة على العىح .إشو ة دت ية تلىن بدي ىن تىين عهللاو ال من النبضو 

 

 

                         

 

 

 

 

 نهوية العد تحميح

 ع ض النبضة

 لتوبة

 تحميح

 (n)     زتوي========<      n/2  نبضة            n/2  نبضة 

(n)       ف دا========<     (n-1)/2        نبضة(n+1)/2  نبضة 

n 
0 0 

 لتوبة    

 تحميح
1 

0 (n) 
1 

0(n) 
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لىك مىن يى ي إتبىوع  يختلف نمط العد هنو بعىح وىذ ا عىن الحىوال  السىوبنة تيتحنىق ذ

 :مويلي

تعند اليصيي إلى نهوية العىد يىتم  1بدالل من   2يتم ط ا عيمة  :زتوي nفي لوي لين 

 .عىس إشو ة الخ ج

ثىم يىتم  1يهللاى ا لمى ة تالىدة العىدد  Highفي بداية المسىتي   :ف دا   nفي لوي لين 

يهللاى ا لمى ة تالىدة  Low تفي بداية المسىتي , (  n)  0ل وية اليصيي إلى النيمة  2ط ا العدد 

 .(n) 0ل وية اليصيي إلى النيمة  2ثم يهللا ا العدد  3العدد 

  توليد نبضة برمجيا  توليد نبضة برمجيا    44النمط النمط   --00--00--11

 

                

 

         

 12 الشكل        

تذلىك  Clkتمنهىو نبضىة تالىدة مىن إشىو ة الىديح   Low ي يتم تيليد نبضة ذا  مست

 .(ييود تحميح تلنوتي يلي عملية الىتوبة)نبضة تلي عملية لتوبة بدء العد nء وبعد اننض

  وليد نبضة عن طريق القدح الخارجيوليد نبضة عن طريق القدح الخارجيتت55النمط النمط   --11--00--11

          HHaarrddwwaarree  ––  ttrriiggggeerr  sshhoottee  

النيمىىىة ت .Gateتال يمىىىىن اسىىىتخدامه ألنىىىه يحتىىىوج إلىىىى نبضىىىة علىىىى  4يىىىىوفئ الىىىنمط 

 تتىوفئ       (  0X36)   تللمة بداية العد هي  0االفت اضية الخوصة بولعداد 

     

 

 

 

 

 14 الشكل

 لتوبة

n 0 

1 pulse 

n  نبضة 

 التعومح مع 

  0العداد   
 ع اءة  

 متتولية  

Mode 3 العد 

Binary 

00       11        011      0 
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 FFFFإلى  0000يىين العد من    Binaryإذا لون نمط العد 

   9999إلى  0000يىين العد من      BCDإذا لون نمط العد 

 :يمىن لسو  ت دد إشو ة الخ ج النوتجة على العىح

  Clk  =1193180ت دد 

 .n  =65536لى نني  بولتنسيم ع

 .Hz 18.20648فيىين النوتج 

 .م ة منوطعة 18.2ىا لح ثونية يىين هنولك 

 .ms 54.925تيىين دت هو عندتذ مسوتا لـ 

  IIRRQQ00تغيير تردد المقاطعة تغيير تردد المقاطعة   --11--11

تذلىىك علىىى  timer0يمىىىن زيىىودة تىى دد المنوطعىىة تذلىىك بت ييىى  للمىىة بدايىىة العىىد للعىىداد 

 :العىح

Freq d    /    N=  1193180 

ت بولسىىىىىىىىىىىىىىىىت ععىىىىىىىىىىىىىىىى ا     Freq =20  =<    n =59659ى دنو عيمة  إذاف

0XE906   

  كتابة القيمة االبتدائية للعدكتابة القيمة االبتدائية للعد  --6565--11

تتم هىذ  الىتوبىة بىثا تسلسىح لىون بولنسىبة للعىدادا  الث ثىة ىمىو للعىداد نيسىه فتىتم الىتوبىة 

ىا تعىت لمو م   معنو سوبنول تتم  هذ  الىتوبة فىي  R/Lبحس  للمة التحىم تبولتحديد بحس  عيمة 

 .ىا ليست مع تطة بثن تتبع مبوش ة عملية لتوبة للمة التحىم

  قراءة قيمة العداد في لحظة ماقراءة قيمة العداد في لحظة ما  --6666--11

 :يمىن تنييذ هذ  الهللا عة بهللا ينتين

عى اءة  Latchىا بىدتن ) RLع اءة العداد تبعىح مبوش  بمو يتنوس  مع للمىة  :األتلى

اءة يمىىن ىن تىتم بيعىت تىىين فيىه تعتب  هىذ  الهللا ينىة سىيئة ألن النى  .(مبوش ة من سج   العداد

تال يمىىىن اليثىىي  بولنيمىىة المنىى تءة إال عىىن ط يىىق إينىىوف العىىد ىتال ثىىم .عيمىة العىىداد غيىى  مسىىتن ة

 .الن اءة ثونيول تهذا غي  ممىن ب مجيول 

 

 95 الشكل
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يىتم ذلىك بإ سىوي , تن التىثثي  علىى عمليىة العىد ع اءة عيمة العداد بعىح خمن تبىد :الثونية

ليىىىث يىىىؤدا ذلىىىك إلىىىى تخىىىزين دايلىىىي R/L=00 (latch )للمىىىة الىىىتحىم بولعىىىداد تمىىىع عيمىىىة 

Hardware  لنيمة العداد تيتم ع اءة هذ  النيمة اللنول. 

 :يتم ع اءة النيمة المخزنة م ة تالدة فنط بحيث

ال تؤث  على للمة التحم الم سلة سوبنول لىذلك لىيس هنولىك داعىي  Latchإن إ سوي للمة 

يمىىن ىن تىؤث  علىى عيمىة العىداد تبولتىولي   Delayإن استخدا  تتعلق بىولزمن مثىح .إلعودة لتوبتهو

تىىؤث  علىىى النىىيم   Delayتتعليمىىة .يجىى  عىىد  الىى بط بىىين عيمتىىي العىىداد عبىىح تبعىىد هىىذ  التعليمىىو 

 .ىا تيندهو مضمينهو Latchالمخزن بوستعموي 

  IIRRQQ00مالحظات خاصة بالمقاطعة مالحظات خاصة بالمقاطعة   --6262--11

ج يدمىىة المنوطعىىة يىىتم اسىىتدعوء ب نىىوم IRQ0بعىىد انتهىىوء تنييىىذ إوىى اء يدمىىة المنوطعىىة 

بعىىىىح تلنىىىوتي ىا ىن هىىىذ  المنوطعىىىة مخييىىىة ألا إوىىى اء يىتبىىىه المسىىىتخد   0X1Cالب مجيىىىة 

 تذلك ب وية عد  التثثي  على عمح النظو  لذلك ييضح داتمىول اسىتخدا    IRQ0تم تبط بولمنوطعة 

0X1C بدالل منIRQ0  تذلك بحولة عد  ت ي  ت دد المنوطعة. 

دعوء إو اء التخديم التوبع للنظو  ب مجيول ب ية عىد  التىثثي  يج  است IRQ0ن استخدا  إ

على عمح النظو  لمو يجى  إعىودة تنيىي  هىذا اإلوى اء لمىو لىون تذلىك بعىد االنتهىوء السىتخدامنو 

IRQ0. 

ييضح استدعوء او اء النظىو  الخىوص بتخىديمهو طبنىول  IRQ0عند ت يي  ت دد المنوطعة 

 .للت دد النديم تليس الجديد

يج  استدعوء إو اء النظو  الخىوص بتخىديمهو لىح  182إلى  18.2يي  الت دد من ن ت إ

 .ة منوطعو  تليس لح منوطعة عع

    RRTTCCساعة الزمن الحقيقيساعة الزمن الحقيقي  --6262--11

لم إنتوج  MC146818هي عبو ة عن وزء من معولج   RTCإن سوعة الزمن الحنيني

مىىين مىن  RAMع ش لة ميتي تال تالذا يحتيا بوإلضوفة إلى هذ  السوعة على ذال ة من نىي

 :تهي على العىح التولي   بويت تخص سوعة الزمن الحنيني 15بويت هنولك فنط  14

  Send latch control              save  counters  values 

   Read  counter  value          read  saved  values 

  Read  counrter  value         read  current  counters            
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    عمل ساعة الزمن الحقيقيعمل ساعة الزمن الحقيقي  --6464--11

تني  هذ  السوعة بعىح مستم  بتعديح عيم مسىج   اليعىت تالتىو يخ  تذلىك تبعىول لنظىو  

 slave PICوعة تعىن ط يىق اتيىولهو مىع الىدا ة تنىي  هىذ  السىت  reg Bمحىدد بمسىجح الىتحىم

تالىىىذا يمىىىىن ىن يعبىىى  عىىىن إلىىىد  ثىىى ث  0X70ذا  الىىى عم  IRQ8بإ سىىىوي طلىىى  المنوطعىىىة 

 :منوطعو  محتملة تتعلق بسوعة الزمن الحنيني تهي

 .1024Hzتتحيح بت دد عد   ( periodic)المنوطعة الدت ية 

مسىج   الىزمن الخوصىة بولمنبىه مىع  يحدث عندمو تتهللاىوبق .(Alarm)اإلنذا  ى التنبيه 

تحىىدث المنوطعىىة مىى ة ىت اثنتىىين بحسىى  ىسىىلي  التعبيىى  عىىن ).المسىج   المنوبلىىة لهىىو فىىي السىىوعة

 ( 24-12السوعة 

تتحىدث عنىدمو تىتم عمليىة تحىديث اليعىت ىت التىو يخ دايىح  :Updateمنوطعة التحديث 

RTC. 

 .regBفي مسجح التحىم ( enabled)ال تحدث هذ  المنوطعو  إال إذا لونت فعولة 

0 sec 

1 alarm sec 

2 min 

3 alarm min 

4 hour 

5 alarm hour 

6 week day      1=sunday 

7 month day    1..31 

8 month           1..12 

9 year 

A.      reg A  (Upadte Stat) 

B.      reg B   (Control ) 

C.      reg C   (int source & ack) 

D.      reg D   (battery stat) 

32      century 
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  AAلمسجل لمسجل ااAA,,BB,,CCدالالت المسجالت دالالت المسجالت   --6060--11

 

 

               

 11 الشكل

  ((مسجل التحكممسجل التحكم))BBالمسجل المسجل   --66--6060--11

 الشكل 

11 

1: enable update interrupt 

1: enable alarm interrupt 

1: Enable periodic interrupt 

 إينوف تحديث السوعة       :1

 تيعيح تحديث السوعة       :0

     0        1     2    3 

زمن عيوسي :0

م اعوة ال 
للتيعيت 

 اليييي

0:  12 Hour 

1:  24  Hour 

0: (default) BCD   تعيي 

 
1:          Binary     تعيي 

1: rectangular signal 

7 6    5    4 

 7       

UIP:     ( Update in progress ) 
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  rreeggCCالمسجل المسجل   --22--6060--11

 

 

 .بين الميود  الث ثة المحتملة يييد في مع فة ميد  المنوطعة من

لتى في لولة تويد ميد  ميعىح تليىد للمنوطعىة ألن هىذ   regCيج  ع اءة المسجح 

تنىىىي  بتيىىىيي  الخونىىىة فىىىي لىىىوي إنهىىىوء تخىىىديم  RTCدايىىىح   Ackالنىىى اءة تييىىىد بىىىإو اء عمليىىىة 

م تىتم إن لى Slave PICإ سىوي طلبىو  منوطعىة وديىدة لىدا ة  RTCتال تسىتهللايع دا ة , المنوطعة 

ال يمىىن ىن ييوىد فىي نيىس اليعىت ىلثى  مىن .ع اءة عيمة هذا المسىجح  بعىد لىدتث منوطعىة سىوبنة

 .منوطعة تالدة ت إن ت ي  الميد 

  rreeggDDالمسجل المسجل   --22--6060--11

     

 10 الشكل

      

  إلى مسجالت ساعة الزمن الحقيقيإلى مسجالت ساعة الزمن الحقيقي  الوصولالوصول  --6161--11

ت إال ىن عمليتىىي الىتوبىىة لهىىو بويىى 14دايليىىة بسىىعة  RAMبىىول غم مىىن توىىيد ذالىى ة 

      بيابىة المعهللايىو  ت RTC Add Portتالن اءة منهىو تىتم عىن ط يىق بىيابتين همىو بيابىة العنىيان 

RTC data port. 

  RRTTCC  AAdddd  PPoorrttبوابة العنوان بوابة العنوان   --66--6161--11

 address        تهي متيلة مىع ممى  العنىوتين .تتستخد  للىتوبة فنط 0X70عنيانهو 

bus  للذال ة الدايليةRAM  حتبولتىولي فهىي تييىد فىي تحديىد المسىجح الىدايلي الم غىي  التعومى 

 ( بيابة المعهللايو )تبعبو ة ىي   تييد هذ  البيابة ب بط مسجح دايلي مو مع البيابة األي    .معه

  RRTTCC  ddaattaa  ppoorrttبوابة المعطيات بوابة المعطيات   --22--6161--11

تسىتخد  للنى اءة تالىتوبىة مىىن تإلىى ىا مىن المسىج   الدايليىة للىىدا ة  0X71عنيانهىو 

RTC. تتيح هذ  البيابة مع بويت تالدة من الذال ةRAM  يحدد عن ط يق النيمة الم سلة إلىى

 .بيابة العنيان

  4  6 5  

7  

1 :    no battery problem 

6 
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  الجانب العمليالجانب العملي  --6161--11

  مقدمةمقدمة  --66--6161--11

 :مىتبو  هي على الت تي  1يتثلف الجون  العملي للمؤعت تتهللابينوته لدينو من 

o Time.h 

o kernel/time.h  

o times.h  

o clock.h    

o time.c  

o asctime.c 

o ctime.c  

o localtime.c   

o clock.c 

 .تسنتهللا   لهذ  المىتبو  بولنليح من التيييح تبعو ألهمية المىتبة

  ttiimmee..hhالمكتبة المكتبة   --22--6161--11

تذلىك , تحتيا هذ  المىتبة على مول ت يني  بحسو  إذا لونىت السىنة لبيسىة ى  ال 

السىن تهي ىن السنة الىبيسة هىي , من ي ي اتيو  عولمي تم التعو ف عليه لتع يف السنة الىبيسة 

تي تىين من مضوعيو  األ بعة على ىال تىين في نيس اليعت من مضوعيو  الموتة ىت ىن تىين لا

 :تيىين التوبع بولعىح.من مضوعيو  األ بعموتة

isleap(y) ((((y) % 4) == 0 && ((y) % 100) != 0) || ((y) % 

400) == 0) 

نة تالعىه  تاليىي  لمو تحتيا هذ  المىتبة على بنية تحيا متحيال  لىح من الس 

في السنة تاليي  في األسبيع تاليي  في العه  تالسوعو  تالىدعوتق ت الثىياني يسىتخد  لىي نخىزن 

 .()mktimeفيه اليعت المستخد  في توبع الحييي على اليعت 

تتحتىىيا علىىى بنيىىة تسىىتخد  لنحىىدد عىىدد الثىىياني ت ىوىىزاء الثىىياني عنىىدمو ن يىىد التىىثيي  

الذا يىين ديله هي اليعت الحولي المثييذ من  ()mktimeلى التوبع تتحتيا ىيضو ع.بعىح دعيق

تهي   33:33:33 31-31-1173ىمو ي وه فهي عدد الثياني التي م   منذ .سوعة الزمن الحنيق

فىي النهويىة نجىد تيى يح عىن تيابىع ت،(UNIX timestamp)مىو يعى ف بىولختم الزمنىي ليىنىس 

 .تالتي سنع لهو ا ن ctime,asctime,localtimeستستخد  في المىتبو  
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  aassccttiimmeeالمكتبة المكتبة   --22--6161--11

الىىذا ينىىي  بثيىىذ التيعيىىت مىىن سىىوعة  *()asctime_rتحتىىيا هىىذ  المىتبىىة علىىى التىىوبع 

ثم ي بط  عم يي  األسبيع بمنوبلىه مىن سلسىلة ( ىا بولعىح المع تف تلىن لث عو )الزمن الحنيني 

ىمىىو التىىوبع ا يىى  .bufferزينهىىو فىىي ىيضىىو بسلسىىلة ث ثيىىة ثىىم ينىىي  بتخ ث ثيىىة تلىىذلك  عىىم العىىه 

)(asctime فيني  بهللابوعة عيمة البي  إلى العوشة. 

  ccttiimmeeالمكتبة المكتبة   --44--6161--11

تالذا يعوبه إلى لد لبي  التىوبع السىوبق *  ctime_r)( تحتيا هذ  المىتبة على التوبع 

تىىين تإنمىو  RTCفي المىتبة السوبنة إال ىنه يختلف عنه بثن ديله ليس عيم سوعة الزمن الحنينىي 

تينىي  التىوبع مىن يى ي عمليىو  ( UNIX timestamp)عدد الثياني منىذ الخىتم الزمنىي ليىنىس 

ثىم ينىي  بىول بط بىين  عىم يىي  األسىبيع  عىم , عسمة تبوعي عسمة بولحييي على الزمن المهللالىي  

  بهللابوعىة عيمىة البيى ()ctimeثم ينىي  التىوبع , تيخزنه في بي  , العه  بوالسم المنوس  لىح منهمو 

 .إلى العوشة

  llooccaallttiimmeeالمكتبة المكتبة   --00--6161--11

          الىىذا يعىىوبه لثيىى ا التىىوبع السىىوبق ()localtime_rتحتىىيا هىىذ  المىتبىىة علىىى التىىوبع 

 )(ctime_r  من ليث ط ينة لسو  اليعت إال ىنه يختلف عنه بوإلظهو  فهنو ينىي  بتخىزين النىيم

 .ي  البي  على العوشةليهللابع محت localtime)( ثم يثتي التوبع , ال عمية في البي  

  kkeerrnneell//ttiimmee..hhالمكتبة المكتبة   --11--6161--11

المىتبة غوية في األهمية من ليث التعومح مع دا ة المؤعت تالتىي تىم شى لهو  تعتب  هذ 

التىي تعبى  عىن يونىو  (التعىو يف)تتحتيا هذ  المىتبة على بعىض االسىنودا  .في النسم النظ ا

لمىو تحتىيا علىى بنيىة ,تعومح معهو تمسج تهو تمنوفذهو لي يسهح ال RTCسوعة الزمن الحنيني 

struct  تتحتيا على تيى يح عىن تيابىع النى اءة تالىتوبىة مىن تإلىى , من ىوح ع اءة الزمن فيهو

تالىذا  ()timeتتيى يح عىن اإلوى اء المنيىذ عنىد طلى  اسىتدعوء النظىو  , سوعة الزمن الحنيني 

 33:33:33 31-31-1173مهمته إ ووع عدد الثياني منذ الختم الزمني لينىس 

  ttiimmee..ccالمكتبة المكتبة   --11--6161--11

ينىىي   time_read)(فولتىىوبع ..تحتىىيا هىىذ  المىتبىىة علىىى تنييىىذ التيابىىع المىىذلي ة سىىوبنول 

ىمىو .لسوعة امن الحنيني التي تم ذل هو منذ عليح structإلى بنية الـ  CMOSبولن اءة من دا ة اي 

بولىتوبىة إلىى سىوعة الىزمن ال ي  مستخد  لوليو فمهمتىه المسىتنبلية ىن ينىي   ()time_writeالتوبع 

ليىث  ()timeالنوتج لمو علنو عن طل  استدعوء النظو   ()sys_timeتهنولك ىيضو التوبع .الحنيني

 .المع تا سوبنول  ()mktimeيني  هذا التوبع بوستدعوء التوبع 

  cclloocckk..hhالمكتبة المكتبة   --00--6161--11
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تحتىىيا هىىذ  المىتبىىة علىىى بعىىض االسىىنودا  التىىي تعىى ف منوفىىذ المؤعىىت تنمىىط العمىىح 

 : دد  لمو تع ف بنيةتت

لمىىو تحتىىيا علىىى .التىىي تسىىوعد فىىي عمليىىة التىىزامن تالتنبيىىه عنىىد اننضىىوء تعىىت معىىين

 .تيو يح تيابع التثيي  تالتنبيه تالتعومح مع المؤعت للحييي على النبضو 

  cclloocckk..ccالمكتبة المكتبة   --11--6161--11

يم   له عدد الميلي  delayفمث ل التوبع ,  تحتيا هذ  المىتبة على تنييذ التيابع السوبنة 

ثونية الم اد تثيي هو ثم يني  بحيظ عىدد النبضىو  الحىولي ثىم ينىو ن لتىى ييىبح اليى   بىين عىدد 

بع  تعدد النبضو  الحولي ىلب  ىت يسوتا النيمة المم  ة فىي التىو( لحظة البدء)النبضو  المحييظ 

الىىذا سىىيني  بإسىىنود النبضىىو  الحوليىىة  set_timeoutلىىذلك نجىىد التىىوبع .عنىىدهو يخىى ج مىىن الحلنىىة

تالمىىى تبط وىىىذ يول بولتىىىوبع  .timeoutتفتىىى ة التىىىثيي  المىىى ادة إلىىىى المتحىىىيي مىىىن نىىىيع البنيىىىة 

is_timeout  تلىذا ينىي  بىدت   بإ وىوع عيمىةTRUE  عنىدمو تىننض المىدةtime out . تتىىين

 :توبع على العىح التوليبنية هذا ال

تمىن األوىزاء الهومىة .تهنولك ىيضو التوبع الذا ي وع عدد النبضو  الحولي من المؤعىت

م منوطعىة المؤعىت تالىذا يىتم اسىتدعوء  لىح نبضىة تالىذا ينىي  في هذ  المىتبىة هىي ب نىومج تخىدي

 ()schedualeتلىذلك يسىتدع التىوبع , بزيودة المتحىيي الىذا يحىيا عىدد النبضىو  بمنىدا  تالىد 

الذا يني  بتنظيم عمح المعولجو  المنتظ ة في األ توي المختلف تعد تم ش ا خلية عمله بولتييىيح 

 :ولعىح التوليتيىين ب. في عسم إدا ة المعولجو 

typedef struct timeout 

{ 

 dword start_ticks; 

 dword ticks_to_wait; 

} timeout_t; 

bool is_timeout(timeout_t *t) 

{ 

 register uint32_t elapsed = ticks - t->start_ticks; 

 return( elapsed >= t->ticks_to_wait ); 

} 

void clock_handler( irq_context_t *c ) 

{ 

 // Increment the system clock ticks. 
 ticks++; 
 

 // Put here every periodical task... 

 floppy_thread(); 
 

 // Ack the irq line. 
 end_of_irq( c->IRQ ); 
 

 // Call the scheduler. 
 schedule(); 

} 
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الذا يتم استدعوء  عند إع ع النظو  تهي يني  بتهيئة  ()init_clockد التوبع تىيي ال نج

 .المؤعت ليعمح على النمط  األتي لمو ش لنو في النسم النظ ا



 

  لوحة المفاتيحلوحة المفاتيح  --6565

  
تعتبىى  ليلىىة الميىىوتيح الجهىىوز المحيهللاىىي األسوسىىي المسىىتخد  فىىي التعومىىح مىىع الحوسىى  

ت لنظىو  تعى يح مىن اليىع  ىن نتخيلىه بىدتن , عمية إليهديوي البيونو  النيية ت ال إالعخيي ت 

ت لذا فإن ليلة الميوتيح تعتب  من ىوهزة الىديح إلىى , عملية إديوي ىتام  من ي ي ليلة الميوتيح

 .النظو 

 :ت سنبحث في هذ  الد اسة في الننوط التولية

 البنية العتودية لليلة الميوتيح 

 منوطعو  الميظية لتخديم هذ  المحيهللاية 

 ب نومج تع يح ليلة الميوتيح. 

 البنية الب مجية للتعومح مع ليلة الميوتيح. 

سنني  في هذ  الد اسة بذل  بعض اليظوتف الميىهللالحو  ت عنىوتين  تيسىية ت مىن ثىم 

لىذا عزيىزا النىو ئ , سنىومح هذ  العنوتين ال تيسية في سينو يي لومىح  ليىة عمىح ليلىة الميىوتيح

ت بسم . و  النودمة  يثمو تيح لين ة سينو يي عمح ليلة الميوتيحىنيحك بوليب  علي  في الييح

 .  نبدى

  البنية العتادية للوحة المفاتيح البنية العتادية للوحة المفاتيح   --66--6565

العخيي تينف بعىح عو  ضىمن صىنيين  بولحوس إن األوهزة المحيهللاية التي تتيح 

 : تيسين ت ذلك من توهة نظ  المعليمو  المتنوعلة بين الجهوز ت الحوس 

 األوهزة المح فية 

 .ىوهزة دفق المعليمو 

تذلىك ألنهىو تنىد  , تميعع ليلة الميىوتيح مىن هىذين اليىنيين هىي فىي اليىنف المح فىي

 .للحوس  العخيي معليمو  مح فية

ىا ىن ليلىىة , إن البنيىىة الدايليىىة لليلىىة الميىىوتيح لىىدا ة الىت تنيىىة هىىي بنيىىة ميىىييفية

نهللاىة تنىوطع مىن هىذ  األسى ك الميوتيح هي عبو ة عىن ميىييفة م بعىة مىن األسى ك تعلىى لىح ن

 131لىىدنيو  ATAت هنولىىك فىىي ليلىىو  الميىىوتيح النيوسىىية , يتيضىىع ز  مىىن ىز ا  ليلىىة الميىىوتيح

تتىين األس ك في ننوط التنىوطع متبوعىدة عىن . ميتوا تتيضع على ننوط تنوطع ميييفة األس ك

طع هىذ  لىىي يىتم بعضهو البعض ت لىد  الضى ط علىى الميتىوا يىتم لىدتث ت مىس بىين ننىوط التنىو
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تعىيح نبضة له بوتية ذا  وبهة تيتم من يى ي هىذ  النبضىة المتعىىلة مىن لىدتث تمىوس سىلىي 

ننهللاة التنوطع التع ف على السلىين الذين تم لدتث النبضة عليهمو تيتم بولتولي تحديد ميعىع الىز  

 .الذا ض ط

  متحكم لوحة المفاتيحمتحكم لوحة المفاتيح

ة هىذ  ت بياسىهللا INTEL 8048 حىممىت ش يحةالمتحىم هي عبو ة عن عودة يىين هذا 

ت ليلىة  CPU عود ة علىى االتيىوي ثنىوتي االتجىو  بىين الىـ تيبح فإن هذ  الىيمبييت ا  المتحىم

 .متحىمو يت ا  األعد  ال تمتلك هذ  الالميوتيح علمو ىن الىيمبي

تظيية هذ  المتحىمو  هي عملية التعوف األسى ك التىي تىم لىدتث التمىوس بينهىو علىى 

 .Scan Codeتتحييح مياعع هذ  األس ك إلى عيمة ثنوتية تدعى بعي ة المسح . الميييفة

لمو ىن تظيية هذ  المتحىمو  هي التحىم بثضياء اإلشو ة على ليلىة الميىوتيح ت ىيضىو 

مىىن تظىىوتف هىىذا المىىتحىم النيىىو  بضىىبط سىى عة تىىيات  ليلىىة الميىىوتيح تسىى عة االسىىتجوبة لضىى ط 

مىع الحوسى  العخيىي تإ سىوي  متىزامنملية االتيىوي التسلسىلي التيني  هذ  المتحىم بع. الميتوا

يتحنىىق االتيىىوي المتىىزامن ت . عيمىىة شىىي ة المسىىح إلىىى الحوسىى  تالتحنىىق مىىن تصىىيي هىىذ  النيمىىة

 .ستخدا  يط السوعة ت يط المعهللايو بو

  إن ليلة الميوتيح هي عبو ة عن تلدة مستنلة ت تبط مع نظو  الحوس  العخيي ت هذ

خوص بهىو لمىو نعلىم ىن هىذا المىتحىم لىه الي  ا المتحىم النلة يتم إدا تهو من ي ي اليلدة المست

ت مهمة هذا المتحىم اليى  ا هىي ىيبىو  نظىو  الحوسى  . ذال ته الخوصة ت مسج ته الخوصة به

العخيي بحدتث لدث معين في ليلة الميوتيح ت بولهللابع هىذا الحىدث هىي الننى  علىى ىلىد از ا  

ت المسىح للىز  الىذا تىم الضى ط عليىه ى شىي ةذ  المهمىة تىتم مىن يى ي إ سىوي ليلة الميىوتيح ت هى

 .تح ي  

ن اتيوي ليلة الميوتيح مىع نظىو  الحوسى  العخيىي يىتم مىن يى ي نظىو  تلمو ذل نو ى

ليىث . التسلسلي التزامني ت بوستخدا  يهللاي اتيوي ثنوتيي االتجىو  لح سىوي ت االسىتنبوي االتيوي

ت االستنبوي إل سوي المعهللايو  بت ت  اء ا ي  بعىىح تسلسىلي بينمىو  اإل سوييستخد  ىلد يهللاي 

بويىت لومىح ت  يىتم إ سىوي إ سىويت فىي لىح عمليىة . الخط ا ي  يستخد  لسىوعة تىزامن لح سىوي

ي ة المسح لمو نعلم ليث ىن هىذا البويىت يىتم إ سىوله بىت بىت ت يىىين البىت الذا هي عبو ة عن ش

 .بتم إ فو  هذا البويت ببت التيعف ت بت اليحص ت بت البدايةت . األتي هي البت األعح ىهمية

يحىيا علىى بويىت  11bit سوي يتىثلف مىن إالم سح في لح عملية  Block تبولتولي الـ

 .معهللايو 

 .  الى  عدد البتو  في لوي لونت زتوية سوبت اليحص يني  على ل :م لظة

 PC XTوصىة بحياسى  لخهنولىك فى   بىين ليلىو  الميىوتيح ا لمو يجى  ىن نعى ف ىن

يىىوتيح الخوصىىة بحياسىى  مت بىىين ليلىىو  ال Intel 8048تالتىىي تسىىتخد  المتحىمىىو  ذا  النىىيع 

  المتولىة فىي هىذ  الليلىو  ليىث ىصىبحت الخىدمو 8042التي تستخد  المتحىمىو   PC AT الـ

 .لمو ىن اتيولهو مع الحوس  العخيي ىصبح ىلث  تعنيداىلث  ت
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هىي مع فىة بنيىة مسىج   هىذا التىي تهمنىو نحىن لمبى مجين ىمو من النولية الب مجية ت 

ي اج تتم من يى ي ذتالى  اإلديوي تاإلتاالتيوي ن عمليو  المتحىم تلييية التعومح معهو ليث ى

 :منتين بيابو  محددة ت تتثلف هذ  البيابو  وعنتسيهللاية ت

 .Status Register مسجح لولة

 .Input Bufferإديوية ـ ذال

 .Output Buffer  ذال ة إي اج

 :المعهللايو خد  لننح مو يلي من تهذ  الذتال  تس

 الض ط ت التح ي  ي ة المسح بعنيهوا  ليلة الميوتيح ىت ش ز ميز ى 

 .Make&Break الـ

  المعهللايو  ت المعليمو  التي يحتوج نظو  الحوس  العخيي ىن يع فهو عن ليلة

 .الميوتيح

  ..مسجالت متحكم لوحة المفاتيحمسجالت متحكم لوحة المفاتيح  --66--66--6565

ن التىوليين العنىيانيمىن يى ي لى   Input Bufferمىع ذالى ة اإلديىوي  يمىن ىن نتعومىح

60H  64تالبيابةH . ليث يىتم الىتوبىة فىي ذالى ة اإلديىوي هىذ  مىن يى ي هىوتين البىيابتين بىنيس

ت البيابىىة  60Hلىىداهمو لىتوبىىة تعليمىىو  الىىتحىم بمىىتحىم ليلىىة الميىىوتيح إ  الهللا ينىىة تلىىىن تسىىتخد

 .64H ى ليلة الميوتيح على العنيان الـاألي   لىتوبة المعهللايو  إل

هىي عىود  مىن  Input Bufferتمييز ليلة الميوتيح بىثن مىو نىتبىه ا ن فىي الىـ  لىن ليف

؟ يتم هذا التمييز من ي ي بت الثولث في مسجح الحولة المبىين فىي العىىح  64Hىت  13Hالعنيان 

 :التولي

مىىن يىى ي عىى اءة  64H بيحىىص المعهللايىىو  علىىى البيابىىة اإلو اتيىىةليىىث تنىىي  هىىذ  

محتييو  مسجح الحولة بعىح متى   ت في لوي لونت البيابة فو غة ت مستعدة الستنبوي معهللايىو  

وديدة فعندهو يتم إ سوي بويت التحىم ت من ثىم يىتم فحىص تصىيي البويىت إلىى ليلىة الميىوتيح مىن 

ىن تىىين النيمىة في لوي لون اإل سوي نووحىو فيجى   64Hي ي ع اءة مسجح الحولة على البيابة 

ت ىا عيمة غي  هذ  فإن ذلىك يعنىي توىيد يهللاىث ت بولتىولي  0XFAHة لمسجح الحولة هي تءالمن 

ى نيىح لىيج  إننوص عداد هومش األيهللاوء المتوا إل سوي بويت ت يتم تى ا  العمح مى ة ىيى   إ

 فإن اإل سىوي فيهو إلى انعدا  هومش األيهللاوء المتوا لح سوي عندهو يتم إل وء عملية اإل سوي ت إال

 .يىين عد تم بنجوا

 :مسجح الحولة
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 99 الشكل

و فىي عمليىة االتيىوي بىين إن لح من البتين األتي ت الثوني في المسجح يلعبون دت ا مهم

 ليلة الميوتيح تتحنيق التزامن ي لهو لمو يلي الحوس  ت

  Output Bufferيعي  لحولة ذال ة اإلي اج : Bit0البت األتي 

Bit0  =1:  تىين ذال ة الخ ج ممتلئة بولمعليمو  ت لم تن ى لتى

ت في لوي تم ع اءة هذ  الذال ة فإنه  Port 60Hا ن من عبح الـ 

 .مبوش ة سيتم تييي  هذا البت مبوش ة

. Input Bufferيعمىىح نيىىس عمىىح البىىت األتي ت لىىىن بولنسىىبة للىىـ  :Bit1البىىت الثىىوني 

 .فإنه لن تستهللايع ىن تىت  ىا شيئ ضمن هذ  الذال ة 1= لونت عيمة البت ليث ىنه في لوي 

لن اءة المعهللايو  من ليلة الميىوتيح تالتىي تحىيا علىى  60Hلمو يتم التعومح مع المنيذ 

 .شي ا  الض ط ت التح ي 

  TTyyppeemmaattiicc  RRaatteeمعدل سرعة االستجابة للوحة المفاتيح معدل سرعة االستجابة للوحة المفاتيح   --22--66--6565

بإ سىىولهو إلىىى ليلىىة التعىى يح ينىىي  نظىىو   إن مىىن بىىين العديىىد مىىن تعليمىىو  الىىتحىم التىىي

 .الميوتيح ييود تعليمتين تهمنو لمب مجين

المسىح  شىي ا ىا عىدد , األم  األتي هي الذا يحدد معدي س عة تى ا  لليلة الميوتيح

التي يمىن لليلة الميوتيح ىن ت سلهو إلىى نظىو  الحوسى  ت ذلىك عنىدمو نضى ط علىى الىز  ت نبنيىه 

ت ا ن للتحىم بهذا المعدي ت لىي ال . مسح في الثونية شي ة 03ت  يبلغ عودة ت هذا التيا. مض يطو

يىين ععياتيو فإن هنولك إمىونية لضبط ذلك ليث ىن التوبع الذا يتم تى ا   سيف لن ينيذ إال بعد 

 .فوصح زمني محدد يتم تتحديد  من ي ي المب مج

هى  معىدي التىى ا  ت الى عم الثنىوتي إن معدي التى ا  هذا يعي  ثنوتيو ت الجدتي التولي يظ

 :المنوبح لهو
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 12 جدول

لليهلة األتلىى عىد تعتنىد عزيىزا النىو ئ ىن األ عىو  الثنوتيىة تنوبىح معىدي التىى ا  بىدتن 

ال هنولك عوعىدة ت ع عىة  يوضىية تحىدد الع عىة بىين معىدي التىى ا  ت الى عم الثنىوتي , عوعدة مسبنة

ت البىت ال ابىع ت  Aالنيمة الثنوتية للبتين األتي ت الثوني ت الثولث هىي  ىنت هي بي ض . هالمنوبح ل

 :التوليةفإن معدي التى ا  يىين لس  الع عة  Bالخومس هي 

Repeat Rate =( 8 + A ) * 2B * 0.00417 * 1 second
-1

 

ى سىىلنو ىمىى  ت إن معىىدي التىىى ا  هىىذا يىىتم إ سىىوله إلىىى ليلىىة الميىىوتيح بعىىد ىن نىىىين عىىد 

ت لىىن لىن نسىتهللايع ىن ن سىلهو مىن  60Hت هذا اإل سوي يتم إلىى المنيىذ  ( 34H)التحىم المنوس  

يجىى  ىن نسىىتخد   بىىح ,فنىىط ت االعتمىىود عليهىىو فىىي ذلىىك العوديىىة OUT سىىمبلييىى ي تعليمىىة األ

يجى  ت . ب تتيليي ننح يتضمن ع اءة لولة ليلة الميوتيح ت يختبى  إمىونيىة الننىح ت عىد  لىدتثهو

ت بولتىولي علينىو ىن نىتى  إو اتيىة تنىي  . ىن يتم عمح هذا الب تتيليي على ل  البىويتين الم سىلين

 :التوليبذلك ت بنية هذ  اإلو اتية ميضحة بولمخهللاط التدفني 
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 .إلى لوحة المفاتيح Byte إرسالمخطط التدفق إلجرائية 100 الشكل

  أضواء اإلشارةأضواء اإلشارة  --22--66--6565

ي ة ىتامىىى  إلضىىىوءتهو ىت ية فىىىي ليلىىىة الميىىىوتيح تعتمىىىد علىىىى شىىىنوتيىىىو  الضىىىيتإن الث

بمو ينوس  مع لولة الميوتيح الميافنة لهو ت شي ة األتام  هذ  هي ال عم ( SET/RESET)إطيوتهو

0EDH  ت بعد ىن تننح هذ  التعليمة بعىح صحيح تنتظ  ليلة الميوتيح تصيي بويت يعىس لولىة

 .(1)يمثح لولة ثنوتي تالد منهو ت التي تضوء في الحولة هذ  الثنوتيو  ت لح بت 

بجعىىح عيمىىة علىىم دايلىىي   CAPSLOCKعنىىد تيعيىىح الميتىىوا  BIOSفمىىث  ينىىي  الىىـ

تسوتا اليالد ت ي سح البويت مع وعح البتو  المنوسبة في لولة اليالد إلى ليلة الميوتيح إلضوءة 

 .الثنوتي الميافق
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بولضى ط عليهىو ت لىىن  CAPSLOCKة الميىوتيح مثىح عودة يني  المستخد  بتحديد لول

بوإلمىىىون تيعيلهىىو بعىىىح ىتتيمىىوتيىي عنىىد بىىدء ب نىىومج مىىو ت إضىىوءة الثنوتيىىو  إلعىى   المسىىتخد  

عبو ة عن متحيي ذالى ا فىي هي ( ي  الثنوتيو  عن ت ي المسئيلة)بتيعيلهو ت بمو ىن ميعع األع   

األعى   هىذ  ت بتو  لمو سنجد ذلك في فن ة اللنة  BIOSمنهللانة الخوصة بولمتحيال  العومة في 

 .ت يي هومع تفة فيهو ييبح من السهح 

ينىي  لىد  تنييىذ  بت ييى  إضىوءة الثنوتيىو  بعىىح  خهللاىط اليىندتعي لب نىومجفيمو يلىي الم

 .ت متيات  منتظم

  BBIIOOSSالـالـمتحوالت مقاطعات لوحة مفاتيح متحوالت مقاطعات لوحة مفاتيح   --44--66--6565

ليلىة ثمىوني مت يى ا  مىن ىوىح إدا ة  BIOSاإلي اج األسوسىي نظو  اإلديوي ت تملك 

(  09H المنوطعىىىة )ليلىىة الميىىىوتيح ل اليىىىلبة منوطعىىةال ب نىىىومج يدمىىىةالميىىوتيح تاالتيىىىوي بىىين 

 (. 16H المنوطعة ) BIOSليلة ميوتيح الـ ب نومج يدمة ليلة الميوتيح الم نت

مع الميتىوا  ASCII ي ة الـش هي البويت المستخد  عند إديوي ( 19H )عنيان اإلزالة 

ALT فعندمو يتم ض ط ميوتيح األ عو  سيخزن الىيد المديح في هذا البويت.تالليلة ال عمية. 

 :مسجلة ضمن النوتمة التولية BIOS ن متحيال  منوطعة ليلة ميوتيح الـإ

 

 13 جدول

BBUUFFFFEERR  لوحة المفاتيحلوحة المفاتيح::  

تىىدي  مسىىجح ليلىىة  1AH,1CH,1EHلىىي عنىىوتين اإلزالىىة المتحىىيال  الث ثىىة التىىي ت

يخىىزن ضىى هللاة لىىح ميتىىوا (  09H المنوطعىىة )ليىىث ىن معىىولج منوطعىىة ليلىىة الميىىوتيح . الميىىوتيح

 .BIOS (16H) بحيث يمىن للتهللابينو  ع اءتهو بوستخدا  منوطعة ليلة ميوتيح الـ
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ة المحىىو ف إلىىى يسىىتخد  لىتوبىىت  ,للنىىي buffer ليلىىة الميىىوتيح مبنىىي لىىـ buffer إن

 .تع اءتهو منه بنيس اليعت buffer الـ

هىىي الهللا ينىىة  buffer فىىي البدايىىة لونىىت ىفضىىح ط ينىىة لتخىىزين المحىىو ف فىىي هىىذا الىىـ

فبعد ىن ....( المح ف األتي في الميعع األتي تالمح ف الثوني في الميعع الثوني تهىذا)التسلسلية 

 .تتتم إزالة بنية المحو ف األي  تتم ع اءة المح ف األتي سيمحى من ميععه األتي 

على ال غم من ىن هذ  الهللا ينة تعمح بعىح ويد إال ىنهو تنجز عم  ال لووة لىه بولنسىبة 

يجىى  ىن تتحىى ك لىىح المحىىو ف األيىى   فىىي , مىى ة ينىى ى فيهىىو محىى ف مىىوللمعىىولج ألنىىه فىىي لىىح 

ميعع الىذا سىين ى منىه األتي يعي  إلى ال: الحلني مؤش ان buffer لذلك سيستخد  الـ, buffer الـ

تبهىذ  الهللا ينىة . المح ف التولي تالثوني يعي  إلى المىون الذا سيىت  فيه المح ف التىولي الجديىد

 .buffer ستتح ك المؤش ا  بدال من المحتييو  الدايلية للـ

في البداية يعي  ل  من هذان المؤش ان إلى بدايىة المسىجح تسىيتح لون بوتجىو   نهويتىه 

سىتتم إعودتهمىو  buffer ييح ل  المؤش ان إلى نهوية الىـ عندمو .لتوبة لمح ف مومع لح ع اءة ت

 .الحلني buffer تمن ل لة المؤش  الدات ية يثتي اسم الـ .buffer إلى بداية الـ

ليلىة الميىوتيح  bufferافت ض ىن عنيان إزالة المح ف التولي الذا سين ى مىن : مثال

ىا  bufferبىىويتين بوتجىىو  نهويىىة الىىـ النىى اءة تحىى ك المؤشىى لولمىىو تىىتم ع اءتىىه ي(  0x1AH ) هىىي

 .0x1C ستيبح عيمته 

 

 101 الشكل

الذا يعىي  إلىى الميعىع التىولي للمحى ف ( 1CH) الىتوبة يحدث نيس العيء مع المؤش 

يتحىى ك فىىإذا ضىى ط المسىىتخد  ميتىىوا خيىى  سىىيخزن فىىي هىىذا الميعىىع عندتىىذ .bufferاألييىى  فىىي الىىـ

 wordفإذا لونت عد يزنىت ضى هللاة ميتىوا وديىدة فىي خيى   bufferالمؤش  بويتين بوتجو  نهوية الـ

 .bufferعندهو سيعيد المؤش  ليعي  إلى بداية الـ bufferمن الـ



 211 ليلة الميوتيح

 

البويىىىت األتي , ليلىىىة الميىىىوتيح  bufferلىىىح محىىى ف يحتىىىوج بىىىويتين ليخىىىزن فىىىي ن ذإ

 .SCAN CODE تالثوني للـ ASCII CODE للـ

 :التوليينتبين لولته التي تتحدد بولع طين  buffer ن الع عة بين مؤش ا هذا الـإ

 .هذا يعني ىن مسجح ليلة الميوتيح فو   ,النيمةلون لى  المؤش ين نيس  إذا

 المخىزنهىذا يعنىي ىن  ,البدايىةلون مؤش  النهوية يحوتي ىن يع ح نيس مىون مؤشى   إذا

 .مليء

 ,فيىهتبمو ىن لح مح ف يحتوج بويتين ليخىزن  32byteيح ليلة الميوت bufferيتضمن 

ىمىو مىن ىوىح  ,العىودا  ASCIIمح ف هىذا مىن ىوىح محى ف الىـ 16تخزين  buffer ـاذا يمىن لل

ألن لىيد المحى ف ( 0)للنيمىة  مسىوتيو ASCII CODE ليد ليلة الميوتيح الميسىعة سىيىين الىـ

 .اليعلي يىين في البويت ال لق

زالىىة إلليلىىة الميىىوتيح فىىي عنىىيان ا bufferيتيضىىع , تي السىىوبقت لمىىو نجىىد فىىي الجىىد

( 0X1EH ). 

  NNOOKKEEYY..CC  ::مثالمثال

تيسىتخد  تىوبع هىو  وىدا لب مجىة  ,BIOSالىـهذا الب نومج يبين لييية معولجىة متحىيال  

 .ليلة الميوتيح bufferليلة الميوتيح األسوسية تلتنظيف محتي  

تهيئىة ىت لىذف مليىو   إظهو   سولة خد المست يج   نأليحتوج مث  ب نومجك  لون إذا

 ييى  ,ليلىة الميىوتيح bufferفىي  خىزنتت يد ىية ض هللاة ميتوا غيى  منيىيدة ع اص تىنت ال ى

يعنىي ىنىه سىيف يىتم الميتوا الخوطئ ألن  عملية استع ض المستخد  ل سوتح هذ  العملية الخهللاي ة

ت بولتىولي لىن , عمليىة الخهللايى ة ى  المتوبعىة هىذ  ال المسىتخد ينى   ب نومجىك ىن يبىدى عبىح ىن إب   

يمىنك السيهللا ة على لدتث لدث غي  طبيعىي فىي ليلىة الميىوتيح ت بولتىولي هىذا الب نىومج سىيف 

يؤمن لك عملية إينىوف عمىح ليلىة الميىوتيح بمعنىي خيى  عتىح لىح ضى هللاة ميتىوا عودمىة مىن ليلىة 

مىث  فىي ل ىة دليىي عنىد تضىع  ليلة الميوتيح تهذ  اليظيية ن اهىو bufferالميوتيح ت ذلك بتي يغ 

 .للميتوا المض يط لوليو Nullإسنود عيمة 
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تبعىد , فو غىو buffer ىثنوء تنييىذ هىذا الب نىومج إذا لىم يىتم إديىوي ىا محى ف سىيبنى الىـ

 characters"ستىت   العبو ة الميضحة بولعىح  1إلى  10االنتهوء من لتوبة األعداد تنوزليو من 

in keyboard buffer: <None> ". 

تيظهىى  بعىىد  bufferىمىىو لىىي ضىى ط ىا ميتىىوا ىثنىىوء التنييىىذ سىىيخزن هىىذا الميتىىوا فىىي الىىـ

 :االنتهوء من لتوبة األعداد السوبنة على العوشة لمو هي ميضح

 

 103 الشكل
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  التحريرالتحريرو و   ضغطضغطشفرات الشفرات ال  --22--6565

مىو عنىد تح يى  الميتىوا ت هىذا يحىدد للنظىو  إذا لىون الميتىوا ي ة المسىح ىيضىو تتعىح شى

ي مضىى يطو ىت تىىم تح يىى   للتىىي ت هىىذا مهىىم وىىدا ألنهىىو الهللا ينىىة اليليىىدة التىىي يسىىتهللايع فيهىىو يىىزا

ت  .الىيمبييت  ىن يت وم ت بعىح صحيح الحولة عندمو يتم ضى ط ىلثى  مىن ميتىوا فىي تعىت تالىد

يىذ مهىو  يوصىة مثىح طبوعىة األلى ف الىبيى ة ىت إعىودة بدتن هذ  الخوصىة لىن يىىين بوإلمىىون تني

 .CTRL+ALT+DELتع يح الىيمبييت  بياسهللاة 

للتمييز بين شي ا  المسىح للميىوتيح  التح ي ت  ض طا  اليستخد  النظو  مو يسمى شي 

ت لح شىي ة مىن هىذ  العىي ا  هىي , (التح ي   )ت الميوتيح التي تح    (  الض ط )المض يطة 

فىي  1الىذا يىىين بنيمىة  7هىي البىت  .ن شي ة الضى ط ت التح يى الي   اليليد بي .1Byteبحجم 

 :مهمينت هذا يؤدا إلى ىم ين  تح ي ي ة الش

 .منهوىص    الض طي ا  ت ش 128داتمو ىلب  من  تح ي ي ا  الش:  األول

إال سىىيف تتجىىوتز  ميتىىوا ت 128ال يمىىىن لليلىىة الميىىوتيح ىن تحىىيا ىلثىى  مىىن  :الثتتاني

 .التح ي شي ا   ض طالشي ا  

ض ط  هي على ض ت ة تويد شي تي مسح مختليتين لىح ميتوا المثوي األلث  تضيلو

علىىى المسىىتخد  ىن يسىىتم  بولضىى ط علىىى  A ىتوبىىة الحىى ف الىبيىى ل فمىىث ىلثىى  مىىن ميتىىوا معىىو 

SHIFT  اليمينىىي ت بعىىد ذلىىك الضىى ط علىىىA . الضىى طيم   شىىي ة سىى الميىىوتيح ليلىىةإن مىىتحىم 

للىيمبيىىيت  ت طولمىىو لىىم  (1EH)ت هىىي  Aللحىى ف التح يىى  ثىىم شىىي ة  (36H)تهىىي  SHIFTلىىـ

ييتى ض ىن الميتىولين مضى يطون معىو ت ييلىد لى ف لبيى    SHIFTي ة النهللاع لىـم النظو  شليتس

 .بدال من الي ي 

  التحكمالتحكم  شفراتشفرات  --22--6565

مىن يى ي  إديولىهيمىىن ىن يىتم  ASCIIلمو نعلم سوبنو ىنه ىا مح ف مىن محىو ف الىـ 

ت ميىىوتيح ليلىىة الميىىوتيح ال عميىىة لمىىو ىنىىه مىىن الممىىىن  ALT  ميتىىوا الىىـ بوسىىتخداميىىوتيح ليلىىة ال

تعند استخدا  هذ  . DOSت ذلك في نظو  التع يح  لتلك اليظيية ىيضو CTRLالـ  استخدا  ميتوا

 يبىينالعىح التىولي  ت 32التي شي تهو ىص   من الـ  ASCIIالـ  ىل فالميوتيح فإنه يمىن إظهو  

ت هذا الجدتي يىين عودة محمىح بعىىح . ت شي ة المسح الميافنة لهو تتظييتهو هذ  الميوتيح مو هي

 .BIOSعيوسي في ذال ة الـ 
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    AASSCCIIIIالـالـ  شفرةشفرة    --44--6565

 ALالتي سنثتي على ذل هو اللنو يتم إعودة عيمة في المسجح  16Hلد  تنييذ المنوطعة 

 SCAN CODE تنجىد الىـ ASCII مة مختلية عن اليي  فهي عيمة شىي ة الىـنيلونت هذ  الإذا ف

االيت فو  بولنسىبة لميىوتيح الىتحىم ت هنولك بعض  ,ح لوليوالميتعت ذلك للميتوا  AHفي المسجح 

تلىيس محى ف  علىى ىنىه تعليمىة هى ت  27تعلى سبيح المثوي فإن معظىم البى امج تتى وم ال مىز 

اسىىتخدا  ميتىىوا ت لتحنيىىق ذلىىك يىىتم . اءة نىىص مىىن هىىذا الميتىىوانيىىي ت لىىىن فىىي لىىوي  غبتنىىو بنىى 

فلىد  الضى ط علىى . خدا  هذا الميوتيح فىي النيىيص غبتنو في است إلىلحشو ة  مث  F1تظييي 

 27يتم تضع عيمىة فىي متحىيي منهللانىي لحشىو ة إلىى  غبتنىو فىي عمىح ميتىوا الهى ت   F1ميتوا 

ليحىص هىذا المتحىيي تت ييى  مسىو   11المنوطعىة لميتوا نيي تيتم إضوفة تىوبع لب نىومج يدمىة 

 .ت هذ  العملية سن اهو لثي ا في استخدا  الميوتيح اليظييية. عمح الب نومج تفنو لهذا المتحيي

  الموسعةالموسعةلوحة المفاتيح لوحة المفاتيح   شفراتشفرات  --00--6565

 00ليلة الميوتيح الميسعة ىيضو ت لىن في هىذ  الحولىة نجىد  شي ا  BIOSتند  تيابع 

ت لىذلك فإنىه عنىد اسىتدعوء ىلىد  AHفىي المسىجح  CANE CODE ـت عيمة الى ALفي المسجح 
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في  00سيجد الب نومج المستدعي النيمة  BIOS للـ 16Hالخوصة بولمنوطعة  01H, 00Hالتيابع 

AL   وديدة شي ة 128ت بهذ  الهللا ينة نستخد. 

 14 جدول

 

 15 جدول
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  مقاطعات لوحة المفاتيحمقاطعات لوحة المفاتيح  --11--6565

يند  نظو  اإلع ع األسوسي مجميعة من ب امج تخديم األوهزة المحيهللاية األسوسية مثىح 

بولتىولي هىي بى امج  ت هىذ  البى امج يىتم تنييىذهو لىد  لىدتث المنوطعىو  ت, ليلة الميوتيح ت اليث ة

 .لتخديم المنوطعو 

بولنسبة لليلة الميوتيح فإن نظو  اإلديىوي تاإليى اج األسوسىي ينىد  لنىو ب نىومجي تخىديم 

 :منوطعة لليلة الميوتيح

ت التىي تحىدث  IRQ1ب نومج تخديم المنوطعة اليىلبة لليلىة الميىوتيح : 0x09Hاألتي 

المنوطعىة عنيانهىو فىي وىدتي ىشىعة المنوطعىو  ت هذ  . لد  لح ض هللاة ميتوا على ليلة الميوتيح

0x09H. 

ب نومج تخديم المنوطعة الب مجية لليلىة الميىوتيح ت التىي تسىتخد  لنى اءة : 0x16الثوني 

المحو ف ت لولة ليلة الميىوتيح ت يىتم منوداتهىو مىن عبىح المسىتخد  مىن يى ي تعليمىة ل ىة التجميىع 

 :التولية

INT 0x16H; 

  00xx0099HHبرنامج خدمة المقاطعة برنامج خدمة المقاطعة   --66--11--6565

ت التىي تحىدث لىد  لىح ضى ط ىت  IRQ1ت يخد  هذا الب نىومج منوطعىة ليلىة الميىوتيح 

ذل نو هي من الب امج النيوسىية لنظىو  الىديح  لموتهذا الب نومج . تح ي  ميتوا على ليلة الميوتيح

تتظيية هذا الب نومج هي عملية اسىتنبوي المحىو ف المضى يطة علىى . BIOSت الخ ج األسوسي 

ليلىىىىىىة الميىىىىىىوتيح الميوىىىىىىيدة فىىىىىىي العنىىىىىىيان   bufferتتخزينهىىىىىىو فىىىىىىي مىىىىىىىون 60Hالمنيىىىىىىذ 

0x0040H:0x0017H  

ضى ط في لح م ة ت سح فيهو ليلة الميوتيح شىي ة  IRQ1المنوطعة اليلبة  ندات ليث

عىن  ييالمسىئالى تتين  التىي فيهىو 09Hإلى الىيمبييت  ت هذا بدت   يستدعي المنوطعىة  تح ي  ىت

ت التىي  الميافنىة ASCIIت يحيلهىو إلىى شىي ا   التح يى ت الضى طي ا  شىتخديم عملية استنبوي 

فىىىىي وىىىىدتي المحىىىىو ف  Plain2تحىىىىدد ميعىىىىع شىىىىىح الحىىىى ف فىىىىي ذالىىىى ة لىىىى   العوشىىىىة فىىىىي 

Character Table  المحدد( اوع فيح الـ  Graphic ) تهىو مىن عبىح التهللابيىق ءالتىي يمىىن ع ا

 .الحولي

 :الميوتيحالتهللابيق من ع اءة هنولك عدة مهو  يج  إنجوزهو عبح ىن يتمىن 

مىن التح يى  ىت الضى ط ي ة ليلة الميىوتيح ىن ينى ى شى ب نومج يدمةى يج  عل :األتلى

 مىن ينى ى ت 61Hعودة عنيان هذا المنيذ  يىين ي ج ت\بوستخدا  منيذ ديحالميوتيح مبوش ة  ليلة

 .طفن التح ي ت  الض طي ا  هذا المنيذ ش

على الميوتيح هي م تية علىى العوشىة فمىث  الحى ف  تلمو  ىينو ليست لح نتوتج الض ط

A  علىى  ب نومج تخديم ليلىة الميىوتيحلم يظه  إال بعد الض ط على الح ف نيسه ت لولمو يتع ف
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ىن  ليىث ,فهمهىوالمح ف المديح يني  بتحييح المح ف إلى العي ة التي يستهللايع التهللابيق الحىولي 

 .يست عيوسية ت غي  ميهيمةهو لاتهو غي  مستخدمة ألنشي ا  المسح بحد ذ

 :ت يتم ع اءة شي ة المسح من ليلة الميوتيح لمو يلي

  60Hيتم ع اءة المنيذ 

يتم التثلد من ىنه تىم تصىيي لومىح العىي ة تانتهىوء معىولج ليلىة الميىوتيح مىن إ سىوي الحى ف 

 .61Hالمض يط من ي ي ع اءة عيمة الميوفحة على المنيذ 

إلى ليلة الميوتيح إليبو  ليلة الميوتيح  61Hوفحة عب  المنيذ ت من ثم يتم إ سوي عيمة المي

 .بوست   المح ف المض يط

ت يج  ىن يتم ليظ األعى   عبىح عمليىة النى اءة ت إينىوف منوطعىة ليلىة الميىوتيح مؤعتىو 

 . يثمو يتم است   المح ف ت التثلد من تصيله

 ة المسىح إلىى شىي ة تحىيي شىي,  ASCIIي ة الـالتحييح من شي ة المسح إلى ش :الثونية

مىىن   ASCIIي ة الىىـليىىث تتىىثلف شىى,  نيوسىىية فىىي لىىح الحياسىىالعىىي ة الت التىىي هىىي   ASCIIالىىـ

لى ف ت البىوعي يسىتيود منىه فىي عمليىة تحميىح محىو ف  121المستخد  منهو عىودة هىي ىتي . 255

 .لل و  ىي   لمو سن   ذلك اللنو

 bufferبىح يخىزن ىتال فىي  المحيي مبوشى ة إلىى التهللابيىق  ASCIIال يم   مح ف الـ

 bufferت بعد لع  المح ف في . ليلة الميوتيح السوبق الذل  bufferت هي يوص لهذا ال  ض 

 .bufferالحلني يتم تعديح مؤش  الىتوبة لهذا 

ت هذ  العي ا  ميضىحة فىي الجىدتي التىولي ت  :استنبوي ت معولج شي ا  التحىم :الثولثة

 .ب نومج يدمة المنوطعة هنو في تنييذ تظوتف هذ  الميوتيح هي ذا  تظوتف مع تفة تيثتي دت 

  00xx1166HHبرنامج خدمة المقاطعة برنامج خدمة المقاطعة   --22--11--6565

ليلىة الميىوتيح الحلنىي  bufferإن ب نومج يدمة هذ  المنوطعة تظييته هي اليصيي إلى

 :له ث ث تظوتف ف عية هي

فىإذا لىون المحى ف ميوىيدا فىي  16Hعندمو تحدث المنوطعىة  :0x00H األتلى الخدمة

 BUFFERفإن يتم لذفه منهو ت تم ي   إلى الب نومج المسىتدعي ىمىو إذا لونىت الىـ BUFFERالـ

 .فو غة يتم انتظو  اإلديوي ثم إعودة النيمة إلى الب نومج

يني  هذا التوبع ىيضو بن اءة ليلة الميوتيح مثح التوبع السوبق ت  :0x01H الثونية الخدمة

ت يىتم إعى   الب نىومج عىن  BUFFER ف مىن الىـال يتم لذف المح 00Hلىن على عىس التوبع 

فىىإذا لىىون مسىىوتيو اليالىىد ال ييوىىد محىى ف ت فىىي الحولىىة (  ZEROFLAG)ط يىىق علىىم التيىىيي 

 على معليمو  عن الميتوا الذا تم ض هللاه  AL,AHالمعولسة  يحيا لح من 

local_irq_save( flags  ( ; 

code = inportb(KEYB_PORT);  // Get scan code 

val =  inportb(KEYB_ACK);   // Get keyboard acknowledge 

outportb(KEYB_ACK, val | 0x80);  // Disable bit 7 

outportb(KEYB_ACK, val);   // Send that back 

local_irq_restore( flags  ( ; 
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لىتحىم لهذا التوبع مهمة مختلية فهي ينىي  بنى اءة لولىة ميىوتيح ا :.0x02H الثولثة الخدمة

بعىد االسىتدعوء تعلىى  ALت نجىد شىعوع الحولىة فىي المسىجح   AHفي المسجح 02Hليث نضع 

مضى يط علمىو ان  ALTسبيح المثوي إذا لون البت الثولث فىي العىعوع مسىوتيو اليالىد فىإن ميتىوا 

 .التي تيحص لولة الميوتيح بوستم ا  TSRشعوع الحولة هذا مييد في ب امج 

  بالتها في شفرة األسكيبالتها في شفرة األسكيجداول شفرات المسح و مقاجداول شفرات المسح و مقا  --11--6565

ييضح لنو شي ا  األسىي النيوسية التي تنوبح شي ا  المسح النودمىة مىن الجدتي التولي 

ليلىىة الميىىوتيح هىىذا الجىىدتي ضىى ت ا لتىىى نسىىتهللايع ت ومىىة شىىي ا  المسىىح إلىىى ميافنوتهىىو مىىن 

ألسوسي شي ا  األسىي تذلك لد  عملنو بدتن اإلعتمود على منوطعو  نظو  اإلديوي ت اإلي اج ا

 .لمو سن   اللنو

 19 جدول

Key Scan Code 

ESCape 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = 2-13 

Backspace 14 

Tab 15 

Q W E R T Y U I O P [ ] 16-27 

ENTER 28 

CTRL 29 

A S D F G H J K L ; ' ` 30-41 

SHIFT (left) 42 

\ 43 

Z X C V B N M ,. / 44-53 

SHIFT (right) 54 

Print Screen 55 

ALT (left) 56 

SPACEBAR 57 

CAPS LOCK 58 

F1 to F10 59-68 

NUM LOCK 69 

SCROLL LOCK 70 

7 8 9 (Numeric keypad) 71-73 

gray - 74 

4 5 6 (Numeric keypad) 75-77 
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Key Scan Code 

gray + 78 

1 2 3 (Numeric keypad) 79-81 

0 (Numeric keypad) 82 

DELETE 83 

SYSTEM REQUEST 84 

Key Scan Code 

NUL character 3 

SHIFT-TAB 15 

ALT-Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P 16-25 

ALT-A,S,D,F,G,H,J,K,L 30-38 

ALT-Z,X,C,V,B,N,M 44-50 

F1 to F10 59-68 

HOME 71 

UP ARROW 72 

PAGE UP 73 

LEFT ARROW 75 

RIGHT ARROW 77 

END 79 

DOWN ARROW 80 

PAGE DOWN 81 

INSERT 82 

DELETE 83 

SHIFT-F1 to F10 84-93 

CTRL-F1 to F10 94-103 

ALT-F1 to F10 104-113 

CTRL-PRINT SCREEN 114 

CTRL-LEFT ARROW 115 

CTRL-RIGHT ARROW 116 

CTRL-END 117 

CTRL-PAGE DOWN 118 

CTRL-HOME 119 

ALT-1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,= 120-131 

CTRL-PAGE UP 132 
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Key Scan Code 

F11, F12 133, 134 

  KKeeyymmaappخريطة لوحة المفاتيح خريطة لوحة المفاتيح   --00--6565

ت لمىو . لمو تودنو في الين ة السوبنة ىن لىىح شىي ة مسىح هنولىك شىي ة ىسىىي منوبلىة لهىو

ذل نو ىن من مهو  ب نومج تخديم ليلة الميوتيح هي عملية ت ومىة شىي ة المسىح الم سىلة مىن عبىح 

ت يتم ذلك بوستخدا  ميهي  ي يهللاة ليلىة , يح إلى شي ة من تءة تالتي هي شي ة ىسىيليلة الميوت

 .الميوتيح

ىت ميىييفة ىلوديىىة  LookupTableليىث ىن هىذ  الخ يهللاىة عبىو ة عىىن وىدتي بحىث 

البعد عنوص هو م تبة لس  ت تي  شي ة المسح ت عيمة لىح عنيى  مىن هىذ  الميىييفة مسىوتية 

 .ةالمهللاليب. لنيمة شي ة األسىي

لىد  الضى ط علىى هىذا الحى ف فإنىه ت سىح شىي ة . Aلنثيذ على سىبيح المثىوي الحى ف 

ت يثتي دت  ب نومج تخديم ليلة الميوتيح فىي ت ومىة هىذ  النيمىة إلىى  0X61Hالمسح ذا  النيمة 

ت لتحنيىق هىذ  العمىىح . Bufferتتخزينهىو فىي مخىىزن األلى ف المؤعىت  0X41Hشىي ة األسىىي 

 نستخد  الخ يهللاة التولية

يونة تحتيا على وميع شي ا  المسح النودمة مىن ليلىة  10ت هذ  الخ يهللاة مؤلية من 

ت سنعتمد على هذ  الخ يهللاة بعىح لبي  لتنييذ عملية ت ومىة شىي ا  ليلىة الميىوتح إلىى . الميوتيح

 .اللنو شي ة األسىي الخوصة بولل ة الع بية لمو سنثتي على ذلك

  استخدام لغات أخرى في لوحات المفاتيحاستخدام لغات أخرى في لوحات المفاتيح  --11--6565

إلد  ىهم التحديو  التي تاوهت مع تع بنوء نظو  التعى يح بولل ىة الع بيىة هىي عمليىة 

ىمىو فىي هىذ  الينى ة فإننىو سىيف , التع ي  ت سنثتي على تيوصيح هذا الميضيع فىي عسىم التع يى 

 .نتىلم عن دت  ليلة الميوتيح في عملية التع ي 

تمح دت ة تع ي  النظو  يج  ىن يؤمن نظو  التعى يح للمسىتخد  إمىونيىة إديىوي فلىي تى

الح تف الع بية من ي ي ليلة الميوتيح تذلك تفنو لتيزع الميىوتيح الع بيىة علىى ليلىة الميىوتيح 

 :لمو ميضح في العىح التولي

Char keymap = {0X0000 - - 0X6141 - - 0X5D} 
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 650 الشكل

 

 106 الشكل

ت بولتولي من مهو  المع تع هي النيو  ب سم ي يهللاة لليلة الميىوتيح الع بيىة بحيىث يىتم 

ت لمىو سىنجد فىي , ت ومة شي ة المسح للميتوا النود  تذلك ل عم األسىي المنوس  للحى ف الع بىي

يىىتم فيهىىو  255لتىىى  121عسىم التع يىى  ىن تحميىىح لى تف األسىىىي لل ىىة الع بيىة يبىىدى مىىن مجىوي 

 .الع بي للح ف لس  لوال  ت تد الح ف لمو سنجد اللنو في عسم التنييذتحميح العىح 

  العمل في النمط المحميالعمل في النمط المحمي  --6565--6565

ال  BIOSىن نظىىو  المنوطعىىو  , لمىىو توىىدنو فىىي فيىىح نظىىو  العمىىح فىىي الىىنمط المحمىىي

تلىىذلك نحىىن مضىىهللا ين لىتوبىىة بىى امج شىىبيهة ببىى امج , يمىننىىو االسىىتيودة منىىه تال يمىننىىو اسىىتخدامه

ت ذلىىك بمىىو ييافىىق نظىىو  عمىىح . BIOS الميوىىيدة فىىي الىىـ(  Handlers )ميىىوتيح تخىىديم ليلىىة ال

ت بولتولي لح مو سبق من لىديث عىن المنوطعىو  ت تظوتيهىو . المنوطعو  الجديد في النمط المحمي

ال . تسينع علينو نحن ع ء تنييذ ت ب مجىة هىذ  اليظىوتف مىن البدايىة, الجوهزة سيف نضعه وونبو

والنت نت ت الميود  الميتيلة ستحح لك هذ  المعىلة لح موعليك هي اليهىم تنلق عزيزا النو ئ ف

الىىدعيق لىيييىىة ت ليىى  المىوتىى  الميتيلىىة الميىىد  ت تيلييهىىو مىىع نىىياة نظومىىك ت  بهللاهىىو بثشىىعة 

 .ت هذا مو سنجد  اللنو. منوطعوته الخوصة
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 يىىىتم تنييىىىذ ذلىىىك لمىىىو سىىىنجد فىىىي عسىىىم التنييىىىذ ضىىىمن مىىىو يسىىىمى معىىى ح ليلىىىة الميىىىوتيح

Keyboard Driver .ت , تيحتيا هذا المع ح على التيابع األسوسية للتعومح مىع ليلىة الميىوتيح

 .يتم لتوبة هذا المع ح بحيث نتعومح مبوش ة مع ليلة الميوتيح في المستي  األدنى

  مشغالت األجهزة المحيطيةمشغالت األجهزة المحيطية  --6666--6565

تى ض إن الحياس  هي عبو ة عن ىوهزة غبية تنيذ مو تؤم  به دتن منوععىة ت لىنهىو تع

فىىي بعىىىض األليىىىون لمىىىو توىىىدنو فىىىي فنىى ة االسىىىتثنوءا  ت االعت اضىىىو  فىىىي عسىىىم ىنمىىىوط عمىىىح 

مثح الهللاوبعة . ت يتم إديوي هذ  األتام  ت إي اج نتيجة تنييذ  من ي ي ىوهزة محيهللاية, المعولجو 

ت هىىذ  األوهىىزة لتىىى يىىتم تعىى يلهو فإنىىه تتهللالىى  بىى امج يوصىىة بهىىو , ت ليلىىة الميىىوتيح ت العوشىىة

وىىزء مىىن نظىىو  ( Drivers ) ت تىىىين هىىذ  البىى امج عىىودة . لهو تعيىىودة عملهىىو ت الىىتحىم بهىىولتعىى ي

 ./os/arch/drivers/التع يح ت سن اهو في نظومنو مجميعة ضمن مجلد الـ 

فىمىىو سىىبق تذلىى  ىن نمىىط العمىىح , ا ن سىىنخيض علىىي  فىىي هيىليىىة المعىى ح تتيىىميمه

مىىن اليصىىيي , 0ا الىىذا يعمىىح فىىي المسىىتي  يمنىىع المسىىتخد  العىىود 13011المحمىىي لمعولجىىو  

ت إنمىىو يىىتم ذلىىك بوسىىتخدا  ميهىىي  البيابىىو  , المبوشىى  إلىىى نىىياة النظىىو  ىت إلىىى األوهىىزة المحيهللايىىة

Gates   ت اسىىتدعوءا  النظىىوSystem Call . ت يىىتم اليصىىيي إلىىى هىىذ  األوهىىزة مىىن يىى ي

تؤمن هذ  الهيىلية العزي بين  بحيث. تاوهو  مىتيبة ضمن ب امج تع يح هذ  األوهزة في النظو 

المستخد  ت األوهزة ت لمو تؤمن عزي المهو  ت منعهو من التدايح تلييي عمليىو  تنىوزع علىى 

 .األوهزة

ليىىث يىىىين معىى ح الجهىىوز ميوىىيد فىىي مسىىتي  نىىياة النظىىو  ت يحتىىيا علىىى التيابىىع 

 Interfacesوهىو  بوإلضىوفة إلىى تا, األسوسية للىديح تالخى ج التىي تتعومىح مىع الجهىوز المحىدد

للمىىنح التهللابينىىو  ت المىتبىىو  التىىي هىىي علىىى مسىىتي  المسىىتخد  مىىن التعومىىح مىىع هىىذ  الجهىىوز 

تلىىن يىتم ت ليىف هىذ  الياوهىو  ىت لننىح التعومىح مىع هىذ  الياوهىو  مىن يى ي منىوداة , المحيهللاي

 التىىي تنىىي  بىىدت هو بهللالىى  هىىذ  الياوهىىو  ت استحيىىوي مىىو system callsاسىىتدعوءا  النظىىو  

ت هذ  الهيىلية لمو علنو تىين عد لننىت لنىو . تحتووه مىوت  النظو  من معليمو  من الجهوز المحدد

ت العىىح . عمليو  العزي المهللاليبة للمستخدمين عن بعضهم البعض ىت للمهو  عن بعضهو الىبعض

 ت سىىنثتي فىي اللنىو علىى ذلى  ىمثلىة عمليىة عىىن. التىولي ييضىح البنيىة الهيىليىة تميعىع المعى   

 .تحنيق هذ  البنية من ي ي ليلة الميوتيح ىت بهللاوعة اإلظهو 

 20 جدول

 الخ ج على مستي  المستخد \عمليو  الديح

 system callاستدعوءا  نظو  التع يح 

 device driverب نومج مع ح الجهوز 

 interrupt handlerب نومج تخديم منوطعة الجهوز 

 hardwareهللاي الجهوز المحي
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  قسم التنفيذقسم التنفيذ  --6262--6565

ا ن ننتنىىح لتهللابيىىق الد اسىىة النظ يىىة لمىىو سىىبق عىىن ليلىىة الميىىوتيح لتهللابينىىه فىىي نظىىو  

فىمو اللظنو من ي ي الد اسة النظ ية لليلة الميوتيح في نظو  عمىح الىنمط الحنينىي ىن . التع يح

 :لتوليةالمهللالي  في ليلة الميوتيح من يدمو  في مجوي عمح النظو  هي اليظوتف ا

 .تهيئة ليلة الميوتيح ت ضبط المتحىم الخوص بهو بولنيم المنوسبة

 .استنبوي شي ا  المسح من ليلة الميوتيح تمعولجتهو

 .تنديم تاوهو  لعمليو  الن اءة من ليلة الميوتيح

إن خلية عمح ب نومج تع يح ليلىة الميىوتيح ت سىينو يي العمليىو  فىي الب نىومج يىتم علىى 

ت سىنبدى . ذلك بوإلستيودة ممو سبق من س د لبعض الميهللالحو  تالعنوتين النظ يىةالعىح التولي ت

بسينو يي مع ح ليلة الميوتيح بدء من ض ط المستخد  للز  على ليلة الميوتيح ت انتهوء بعى ض 

 .المح ف المض يط على شوشة الع ض

ة تىؤدا عندمو يني  المستخد  بولض ط على ميتوا فىي ليلىة الميىوتيح فإنىه هىذ  الضى هللا

ت لىد  . لحييي تموس بين سلىي العندة الميويد عليه الميتوا في ميييفة ىس ك ليلة الميىوتيح

تيى ي هىذا , لييي التموس فإنه سيف يىؤدا إلىى ليىيي وهىد له بىوتي علىى ط فىي السىلىين

بتحديد ميعع الميتوا المضى يط مىن يى ي .الجهد الحوصح على السلىين يني  معولج ليلة الميوتيح

ع ف على السلىين ت من ثم يني  ببنوء عيمة ثنوتية لس  هذين السلىين تميىز هىذا الميتىوا ت هىذ الت

مىث  بعىىح تسلسىلي متىزامن  PS2النيمة الثنوتية التي تدعى شىي ة المسىح يىتم إ سىولهو عبى  منيىذ 

منهىو هىي شىي ة المسىح ت البىوعي للميىوفحة تالمزامنىة ت التحنىق مىن صىحة  1بىت 11على شىىح 

ي تيتحسس المعولج في الحوس  المتيح بليلة الميوتيح بعملية اإل سوي هذ  من ي ي عدا اإل سو

ت التي تنهللاع عمح المعولج مؤعتو تينىي  المعىولج بتنييىذ ب نىومج يدمىة المنوطعىة  0x09hالمنوطعة 

تينىي  الب نىومج  0x60hهذ  تالذا يني  بوستنبوي العي ة الم سلة من ليلة الميىوتيح علىى المنيىذ 

تلمو يني  ب نومج . 0x61hإ سوي الميودعة بيصيي المح ف بعىح لومح تصحيح على المنيذ ب

يدمة منوطعة ليلة الميوتيح بوستنبوي شىي ة المسىح ت ت ومتىه لعىي ة األسىىي المنوسىبة تذلىك فىي 

لوي لون الميتوا المض يط هي ميتوا مح في ت إال يتم فإنه يىتم تنييىذ اليظييىة الم تبهللاىة بولميتىوا 

لوي لون ميتوا تظييي ىت يتم تنييذ ىم  التحىم في لوي لون ميتوا تحىىم تفىي لىوي المحىو ف  في

للمة ليث لح للمة يتم  02بحجم  bufferيتم تخزين المح ف المض يط في ذال ة تخزين مؤعتة 

ليىث البويىت األعلىى ىهميىة يحىيا علىى , فيهو تخزين عيمة األسىي للمح ف ت عيمة شىي ة المسىح

 .ح بينمو البويت األعح ىهمية يحتيا على شي ة األسىيشي ة المس

ىت لننح فىي , ا ن بعد ىن تصلت المحو ف إلى الحوس  تتم تخزينهو في ذال ة الحوس 

ليىث انىه فىي نظىو  التعى يح لىدينو بنيىة ت لىف عمىح ليلىة , مىون مخيص للتهللابينو  للن اءة منىه

ت ىلىد اوىزاء هىذ  البنيىة هىي  Consolـ الميوتيح بوإلضوفة لبهللاوعة العى ض علىى العوشىة تىدعى بى

. ذال ة مؤعتة لليلة الميىوتيح يوصىة بىه consolت بولتولي لدينو لىح . ذال ة ليلة الميوتيح المؤعتة

تبولتولي لد  ت تد المنوطعة يني  ب نومج يدمىة المنوطعىة بتخىزين الميتىوا المضى يط فىي ذالى ة 

 .الحولي اليعوي  Consol التخزين للـ

ىن تىىم تخىىزين المحىى ف فىىي ذالىى ة التخىىزين المؤعتىىة فإنىىه سىىيتم عىى اءة هىىذا ا ن بعىىد 

ليث تتم عمليىة النى اءة مىن .Consolالمح ف من ي ي التهللابيق الذا يعمح لوليو ت الم تبط بولـ 

 .الحولي تيتم تم ي  نوتج الن اءة لتوبع ع ض المحو ف على العوشة Consol مخزن الـ
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فىي التيابىع تالياوهىو  التىي سىنثتي علىى ذل هىو فىي ت يتم تحنيق موسىبق مىن سىينو يي 

 .الين ة التولية

  تهيئة لوحة المفاتيحتهيئة لوحة المفاتيح  --66--6262--6565

لمىىو توىىدنو سىىوبنو فىىي الد اسىىة النظ يىىة ىنىىه لىىد  إعىى ع نظىىو  التعىى يح يىىتم تهيئىىة ليلىىة 

 .الميوتيح من ي ي إ سوي ىتام  إلى المتحىم بليلة الميوتيح تفق عيم معينة

 :لية بولخهللايا  التوليةليث يج  ىن نني  في هذ  العم

ىا ىعىح عيمىة ممىنىة للتىثيي   3ت التىثيي   03تهيئة س عة تيات  ض هللاة الميتوا علىى التى دد 

ت ذلك بإ سوي النيم مبوش ة إلى مسج   معولج ليلة الميوتيح مىن يى ي . لليلة الميوتيح

 .240المنيد 

 .إضوءة ليدا  اإلشو ة على ليلةالميوتيح بولنيم النيوسية

 .0X01ت بهللاهو ب عم المنوطعة المحددة . منوطعة ليلة الميوتيح تنيي 

معى ح  keyboard.cفىي المىتبىة  init_keyboardت عملية التهيئة هذ  تتم من ي ي التوبع 

 .ليلة الميوتيح

  استقبال شفرات المسح و معالجتهااستقبال شفرات المسح و معالجتها  --22--6262--6565

لىة إن المهمة األسوسية لمعى ح ليلىة الميىوتيح هىي عمليىة اسىتنبوي شىي ة المسىح مىن لي

ت تم يىى  . الميىىوتيح ت معولجىىة هىىذ  العىىي ا  تتحييلهىىو لعىىي ا  ىسىىىي ميهيمىىة مىىن عبىىح المبىى مج

شي ا  األسىي النوتجة إلى مخزن ليلة الميوتيح المؤعت تتخزين هذ  العىي ا  ىتال بىثتي تذلىك 

 .في لوي لون هنولك متسع في هذا المخزن الحلني الذا سبق ت تىلمنو عن بنيته سوبنو

 14هىي عبىو ة عىن ميىييفة بحجىم  keyb_bufferيلىة الميىوتيح المؤعىت إن مخىزن ل

ت يىىىين هىىذا المخىىزن عىىودة ميوىىيد فىىي بنيىىة تىىدعى ,  محىى ف مضىى يط 02بويىىت ىا يتسىىع لىىـ 

 .بولىينسيي سنثتي على تيييلهو اللنو

 :ت يتم التحىم بهذا المخزن لمو تودنو في الد اسة النظ ية سوبنو من ي ي متحيلين

 .keyb_buf_writeبة في المخزن متحيي الىتو

 .keyb_buf_countمتحيي الن اءة من المخزن 

ت في لح عمليىة إضىوفة للمخىزن يىتم زيىودة متحىيي الىتوبىة ت فىي لىح عمليىة عى اءة مىن 

 .المخزن يتم إننوصه ت ذلك لتحنيق البنية الحلنية للمخزن

النظ يىة ىن شىي ا  فىمىو توىدنو فىي الد اسىة , ا ن نعيد لعملية معولجة شىي ا  المسىح

 المسح هي نيعين 

 .شي ا  تحىم

 .شي ا  محو ف
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ت هىىىىىي مثىىىىىح شىىىىىي ا  التىىىىىي تىىىىىتحىم بثضىىىىىياء اإلشىىىىىو ة الث ثىىىىىة  :شىىىىىي ا  الىىىىىتحىم

(Cpaslock, Numlock, Scrollock ) ليىث ننىي  بوسىتنبوي هىىذ  العىي ا  ت تمييزهىو ت علىىى

ت هىذ  . ى مىتحىم ليلىة الميىوتيحىسوسهو يتم إضوءة ىت إطيوء األضياء من ي ي إ سوي األتام  إل

ت ذلك بعد ىن نني  بتعديح عيم متحيال  عومة  update_ledsاألتام  يتم إ سولهو من ي ي توبع 

في النظو  تحديد عيمة هذ  األضىياء الحوليىة ت تىىين هىذ  المتحىيال  العومىة ميوىيدة ضىمن بنيىة 

 .الىينسيي

ي ا  تحىىىم يوصىىة بتحديىىد اليضىىع بوإلضىىوفة لعىىي ا  الىىتحىم الىىث ث السىىوبنة لىىدينو شىى

اليمينىىي ت اليسىىو ا تيىىتم تعىىديح عىىيم متحىىيال  عومىىة  Altت  Controlت  Shiftالحىىولي لميىىوتيح 

ت يسىتيود مىن هىذ  المتحىيال  لمىو فىي تحديىد . ىي   اعتمود علىى شىي ا  الضى ط لهىذ  الميىوتيح

ع مىن يى ي الضى ط المتىيالي اليضع الحولي لهذ  األز ا  فمث  يلزمنو لتنييذ عمليىة إعىودة اإلعى 

لتنييذ هذ  العملية فإنه يلزمنو تحديد اليضع الحىولي لهىذ   Alt + Ctr + Delعلى الميوتيح الث ث 

الميوتيح هح هي في لولة ض ط ى  تح ي  ت يتم ذلك على ىسوس فحص البت الثومن لمو تودنو في 

  .الى   الد اسة النظ ية ت الىيد التولي يعهللاينو مثوي عن تنييذ هذا

ت هىىىذا الىىىىيد وىىىزء مىىىن لىىىيد ب نىىىومج تخىىىديم ليلىىىة الميىىىوتيح الميوىىىيد ضىىىمن التىىىوبع 

keyboard_handler  في مىتبة مع ح ليلة الميوتيحKeyboard.c. 
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ت هىىذ  العىىي ا  هىىي التىىي ينىىي  . ا ن اليىىنف الثىىوني هىىي شىىي ا  المسىىح للمحىىو ف

بمعولجتهو ب نومج تخديم ليلة الميوتيح ت يني  بتحييىح شىي ا  المسىح إلىى شىي ا  ىسىىي ميافنىة 

لمىو نيهنىو سىوبنو إلىى ىن ت . تمن ثم يىتم تم يى  هىذ  العىي ا  إلىى مخىزن ليلىة الميىوتيح المؤعىت

عمليىىة ت ومىىة شىىي ا  المسىىح إلىىى شىىي ا  ىسىىىي تىىتم تفىىق مىىو يسىىمى ي يهللاىىة ليلىىة الميىىوتيح 

Keymap . ت نحىىن لىىدينو فىىي نظىىو  التعىى يح ثىى ث يىى اتط لليلىىة الميىىوتيح ت ذلىىك بولنسىىبة لل ىىة

 :االنىليزية هي لولتولي

علىى شىي ا  األسىىي لليلىة  ت هىي الخ يهللاىة التىي تحىيا :الخ يهللاة لهللابيعية لليلة الميىويتح

 الميوتيح ت هي طبعو تىين فنط للمحو ف االنىليزية

ت هىىي تحتىىيا علىىى شىىي ا  األسىىىي  Altي يهللاىىة ليلىىة الميىىوتيح فىىي لىىوي ضىى ط الميتىىوا 

 Altللمحو ف التي يج  ىن تظه  لد  الض ط على ميتوا 

switch (keypressed( 

{ 
 case 42:   // LShift 

    shift=1; 

      break; 

 case (42+128( 

      shift=0; 

      break; 
 

 case 54:   // RShift 

      shift=1; 
      break; 

 case (54+128) 

      shift=0; 

      break; 
  case 56:   // ALT 

      alt=1; 

      break; 
  case (56+128(: 

      alt=0; 

      break; 
  case 29:    // CTRL 

      ctrl=1; 

      break; 

 case (29+128): 

      ctrl=0; 

      break; 
 case 58:    // CAPS LOCK 

      curr_cons->caps_lock ^= 1; 
      update_leds)(; 

      break; 
 case 69:    // NUM LOCK 

      curr_cons->num_lock ^= 1; 
      update_leds)(; 

      break; 

 case 70:    // SCROLL LOCK 

      curr_cons->scroll_lock ^= 1; 
      update_leds)(; 

      break; 
} 
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فىي لىوي ضى ط  ت هىي معىوبهة لمىو عبلهىو Ctrlي يهللاة ليلة الميوتيح في لوي ض ط الميتىوا 

 .Ctrlالميتوا 

ت لىدنيو لل ىة . لدينو ىيضو ي اتط لليلة الميوتيح بولل ة الع بيىة المسىتخدمة فىي التع يى  

 :الع بية ى بع ىنيع من الخ اتط هي لولتولي

 الل ة الع بيةي يهللاة محو ف 

ت بولتىولي شىىح . فىمو نعلم ىن الح تف في الع بية هي ل تف متيلة ببعضهو الىبعض

تف ضىنو ىن لىح لى ف لىه ى بىع ىشىىوي محتملىة . ليالد يختلف لسى  ميععىه مىن الىى  الح ف ا

ت بولتولي عمنو بإعهللاوء لح لى ف تن يبىو ى بىع شىي ا  ىسىىي مختليىة يىتم . لس  ميععه من الى  

 .ايتيو  العىح المنوس  للح ف تفق ييا زمية معينة ت ذلك تبعو لمو عبح الح ف

ية ت ومىة شىي ة المسىح النودمىة إلىى شىي ة ىسىىي ميافنىة ت بولتولي بوإلضوفة  ليى ة عمل

لل ة الع بيىة يىثتي دت  ب نىومج تخىديم ليلىة الميىوتيح فىي عمليىة ايتيىو  العىىح المنوسى  للحى ف 

 .الع بي ت ذلك تفنو لخيا زمية معينة

. ا ن ت بعد استحيوي شي ة األسىي الميافنة لعىي ة المسىح النودمىة مىن ليلىة الميىوتيح

فىي  wordهذ  لع  شي ة األسىي هىذ  تشىي ة المسىح ت التىي تىىين فىي للمىة تالىدة  يتم تحميح

 .المخزن المؤعت لليلة الميوتيح

فىي نظىو   0x09Hتب نومج يدمة المنوطعة هذا الذا يني  منو  ب نومج يدمة المنوطعة 

وبع تاسم هىذا التى Keyboard.cت هي عبو ة عن توبع ميويد في مىتبة . الديح تالخ ج األسوسي

Handler , تيىىتم  بىىط هىىذا التىىوبع مىىع تاصىىف المخيىىص لىىه فىىي وىىدتيIDT ( اوىىع الىىنمط 

ضىىمن مىتبىىة معىى ح ليلىىة  Init_keyboardلىىد  تهيئىىة ليلىىة الميىىوتيح ضىىمن التىىوبع ( المحمىىي

 .الميوتيح ىيضو

  واجهات لعمليات القراءة من لوحة المفاتيح واجهات لعمليات القراءة من لوحة المفاتيح   --22--6262--6565

ينىىد  لنىىو  BIOSاألسوسىىي  توىىدنو فىىي النسىىم النظىى ا سىىوبنو ىن نظىىو  الىىديح تالخىى ج

تلونت تظيية هذ  المنوطعة هي النيو  بعملية الن اءة من  0x16Hمنوطعة ب مجية تهي المنوطعة 

تلنىو ننىي  بت ليىف هىذ  المنوطعىو  فىي تيابىع سىهلة . ليلة الميوتيح بوإلضوفة لن اءة لولىة الليلىة

 .تبسيهللاة لتنييذ عمليو  الن اءة من ليلة الميوتيح

ي هذ  الم للة هي النيو  بنيس العيىء تلىن سنبدى من اليي  ليث سنني  ا ن دت نو ف

بىتوبىىة تيابىىع المنوطعىىة ت اسىىتدعوء هىىذ  التيابىىع مىىن يىى ي مىتبىىو  ب مجيىىة ىعلىىى علىىى مسىىتي  

 .المستخد  للحييي على ديح من ليلة الميوتيح

 :حت بولتولي فإنه لدينو ا ن مستييين من تاوهو  الن اءة من ليلة الميوتي

  واجهات على مستوى النواةواجهات على مستوى النواة  --44--6262--6565

الياوهىىو  علىىى مسىىتي  النىىياة تهىىي التيابىىع التىىي تنىى ى مىىن ليلىىة الميىىوتيح مبوشىى ة 

 :تميويدة في مع ح ليلة الميوتيح تهي التوبعين التوليين
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keyb_read();:  0ت هىىي شىىبيه بولتىىوبعx01H  0فىىي ب نىىومج يدمىىة المنوطعىىةx16H .

لونت الحولة لمخزن ليلىة الميىوتيح ت فىي لىوي لونىت ذالى ة تهي يني  بن اءة ليلة الميوتيح مهمو 

 ..1-ليلة الميوتيح فو غة فإنه يتم ي وع النيمة 

kgetchar();:  0في ب نىومج يدمىة المنوطعىة  33تهي مثح الخدمةx16H , تهىي يعيىد

المح ف الذا تم ض هللاه فىي لىوي لونىت مخىزن ليلىة الميىوتيح ممتلىئ تفىي لىوي لونىت المخىزن 

 .يني  بوالنتظو  على  تح االنتظو  فو غو فإنه

  واجهات على مستوى المستخدم واجهات على مستوى المستخدم   --00--6262--6565

إن عمليو  الن اءة من ليلة الميوتيح تالتي ن اهو في العىودة فىي مىوتى  ل ىو  الب مجىة 

تىين في العودة عبو ة عن تاوهو  لعمليو  النى اءة علىى المسىتي  األدنىى  Pascalت الـ  Cمثح 

 :اوهو  هي التوليةتهذ  الي. في مع ح ليلة الميوتيح

scanf  

getchar  

gets  

getline  

لتى نىتمىن مىن اليهىم اليىحيح للهيىليىة المىوتى  التىي تتعومىح مىع ليلىة الميىوتيح فإننىو 

 سيف نستع ض هذ  المىتبو  تتظوتيهو تمن ثم سنع ا تيضع هذ  المىتبو   ت

6565--6262--00--66--  GGeettcchhaarr  

و ة عىن اسىتدعوء نظىو  تهىي عبى. خد  هىذا التىوبع لنى اءة محى ف مىن ليلىة الميىوتيحيست

system call  لتوبعkgetchar  ضمن مىتبةKeyboardDriver. 

6565--6262--00--22--  ggeettlliinnee  

يني  هذا التوبع بن اءة مجميعة مىن المحىو ف يحىدد عىددهو مىن يى ي لجىم الميىييفة 

 shellتيستخد  عىودة هىذا التىوبع فىي مىتبىة محىث األتامى  . المم   في البو امت  الثوني من التوبع

 . لن اءة األتام

6565--6262--00--22--  ssccaannff  

تهىىي عبىىو ة عىىن تاوهىىة تسىىتخد  لعمليىىة عىى اءة المعهللايىىو  تالنىى اءة المنسىىنة مىىن ليلىىة 

 .النيوسية Cالميوتيح تهي تني  بنيس تظيية توبع ل ة 

6565--6262--00--44--  GGeettss  

يستخد  هذا التوبع لن اءة الديح من ليلة الميوتيح طولمىو ينىي  المسىتخد  بولضى ط علىى 

 .مح ف 1324طيي ليلة الميوتيح تتستم  في ع اءة الديح لتى 
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تىتم بىدء مىن مىتبىة . ا ن ت تي  هيىلية هذ  المىتبو  ت استدعوتهو من مستي  إلى خيى 

scanf   ت هذ  تتم علىى مسىتي  المسىتخد  ت تنىي  بوسىتدعوء تىوبعgets   الىذا بىدت   ينىي  بهللالى

الىذا  getlineت لىذلك ا مى  بولنسىبة لتىوبع . الذا يني  بن اءة محى ف getcharاستدعوء النظو  

 .مبوش ة getcharيني  بوستدعوء توبع 

 :ت نجد ذلك ميضحو في العىح التولي

 

  ..المكاتب المعتمدة في تخديم لوحة المفاتيحالمكاتب المعتمدة في تخديم لوحة المفاتيح  --11--6262--6565

عمنىىو , لتحنيىىق موسىىبق مىىن معىى ح ليلىىة الميىىوتيح تتاوهىىو  التعومىىح مىىع ليلىىة الميىىوتيح

تهىذ  الخىدمو  سىنني  . نىو نظىو  التعى يح ت نىياة النظىو بتيظيف العديد من الخدمو  التي يتيحهو ل

بىىذل هو سىى يعو مىىن يىى ي سىى د ىسىىموء المىوتىى  المسىىتخدمة فىىي لىىح مىىن معىى ح ليلىىة الميىىوتيح ت 

 .الياوهو  التي تم ذل هو ت سنني  بتيضيح دت  هذ  المىتبو  في هذ  الياوهو 

 التوابع المستخدمة المكتبة الغاية منها

لىى بط المنوطعىىة اليىىلبة ت يىىتم اسىىتخدامهو 

تالتىىوبع المىى تبط . مىىع ب نىىومج تخىىديمهو 1

 بهذ  المىتبة هي التوبع 

Interrupt.h 

Install_trap_handler() 

Local_irq_save(); 

Local_irq_restore(); 

ت يىىتم اسىىتخدا  هىىذ  المىتبىىة للتعومىىح مىىع 

consol   المهمىىة الحوليىىة ت التعومىىح مىىع

 .المتعلق بهو buffer الـ

Consol.h Struct    Conol_t 

نستخد  منهو تيابىع اإل سىوي ت االسىتنبوي 

 مع مسج   ليلة الميوتيح
I386.h 

Inportb() 

Outbortb(); 

  Font.h ت هي المىتبة الخوصة بولل ة الع بية

تسىىىتخد  لتزتدنىىىو ب تىىىح انتظىىىو  المهىىىو  

ليىىث يىىتم تع يىىف , لجهىىوز ليلىىة الميىىوتيح

وتيح ت لىح  تح انتظو  يوص بليلىة الميى

Queue.c 

DECLARE_WAITQUEU

E 

 

kgetchar() 

Scanf() 

& 

gets() 

 

Getchar 

 تيحليلة الميو

خد 
ست
الم

 

 
ظو 
  ن
عوءا
ستد
ا

 
النياة
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مىىىو تىىىم طلىىى  معىىى ح ليلىىىة الميىىىوتيح ات 

ب نىىومج يدمىىة منوطعتىىه فإنىىه يىىتم تضىىع 

المهمىىة التىىي طلبىىت ذلىىك علىىى ال تىىح فىىي 

 .لوي لونت مهمة ىي   تهللال  الجهوز

تستخد  هذ  المىتبة لتثمين عمليو  لموية 

المهو  مىن اليصىيي المعىت ك إلىى وهىوز 

ت ذلك بوالستيودة من ال تح ليلة الميوتيح 

 .الذا تم تع ييه الخوص بهذا الجهوز

sched.h 
wakeup_queue() 

wait_event() 

تسىىىىتخد  هىىىىذ  المىتبىىىىة لتىىىىثمين عمليىىىىو  

التىىىثيي  الزمنىىىي المهللاليبىىىة للتعومىىىح مىىىع 

معىىىىولج ليلىىىىة الميىىىىوتيح تذلىىىىك لتحنيىىىىق 

 .التزامن في اإل سوي ت االستنبوي

delay.h Udelay() 
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  لعرضلعرضبطاقة ابطاقة ا  --6666

  
ليىىث  ،عىىدمت السىىنيا  األييىى ة تهللاىىي ا  لبيىى ة فىىي تننيىىو  الىيىىون اليىىل  للحوسىى 

لمو تهللاي   بهللاوعو  العوشة بعىح تاضح مىن ليىث الدعىة  ،ازداد  س عة المعولجو  المستخدمة

 .العولية لحظهو  تالهللايف الليني األتسع تاألشمح

 :الى األلدث سنيضح في هذ  الين ة تهللاي  ىنموط بهللاوعو  العوشة من األعد 

  بطاقة العرض أحادي اللونبطاقة العرض أحادي اللون  --66--6666

      MMoonnoocchhrroommee  DDiissppllaayy  AAddaapptteerr  

((MMDDAA))  

لىون هىذا الىنمط  .هي ىعد  نيع محيي  سيميو  عوبح ل ستخدا  فىي الحوسى  العخيىي

تىدعم .1113ىتي لوسى  شخيىي عىو   IBMهي النيوسىي ىت المعيىو ا عنىدمو ىصىد   شى لت 

لمىو تحىيا لجىم  .سهللا  25عميد ت  13ؤلف من تهي نمط نيي م ،هذ  البهللاوعة نمط عمح تليد

لىىذلك ال تسىىتهللايع تخىىزين سىىي  صىىيحة تالىىدة فىىي  ،Video RAMصىى ي  مىىن ذالىى ة اإلظهىىو  

لمىو ىن  ،عليح من ىوهزة الىمبييت  تستخد  هذا النىيع مىن بهللاوعىو  العوشىة فىي هىذ  األيىو .الذال ة

IBM   ىتعيت انتووهو منذ عدة سنيا. 

  بطاقة الرسوميات اللونية بطاقة الرسوميات اللونية   --22--6666

        CCoolloorr//GGrraapphhiiccss  AAddaapptteerr  

((CCGGAA))  

النود  على  ،اصبح هذا النمط .1111ظه  الى اليويد في اتاتح عو    CGAان معيو  

تسىتهللايع بهللاوعىو   ،MDAلمىو بهللاوعىو   .MDAع ض ال سىيميو ، بىدي  ىسوسىيو عىن بهللاوعىو  

CGA  بوإلضىوفة الىى عىد تهو علىى  .سىهللا  25عمىيد ت  13العمح بنمط ع ض نيي مىىين مىن

بىسىىح  233×133ت بدعىىة  ،بىسىىح  بىىث بع ىلىىيان 233×  023لعمىىح تفىىق نمىىط  سىىيمي بدعىىة ا

إال ىنهىو تعتمىد علىى نيىس نىيع  ،MDAت   CGAعلى ال غم من االيت ف بىين بهللاوعىو  .بلينين

 .Motorola MC6845متحىم اإلظهو  

  الرسوميةالرسومية  بطاقات هرقلبطاقات هرقل  --22--6666

      HHeerrccuulleess  GGrraapphhiiccss  CCaarrdd  ((HHGGCC))  
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تهىي متيافنىة  ،فىي عملهىو Motorola MC6485لىى المىتحىم تعتمد هىذ  البهللاوعىو  ع

 041× 723تسىتهللايع هىذ  البهللاوعىة عى ض صىيحتين  سىيميتين بدعىة  .MDAتمومو مىع بهللاوعىو  

 .CGAمع اإلظهو  ال سيمي لـ   MDAبين تثيعية بهللاوعو   HGCتجمع بهللاوعو   .بىسح

  محول الرسوميات  المطورمحول الرسوميات  المطور  --44--6666

    EEnnhhaanncceedd  GGrraapphhiiccss  AAddaapptteerr  ((EEGGAA))  

تعىد عىدمت ثىي ة فىي مجىوي  ،1115صدا  هذا النمط من محيال  الع ض في عىو  تم إ

بوالضوفة لىينهو متيافنىة تمومىو  ،تملك هذ  المحيال  نمط اظهو  يوص بهو .الحياسي  العخيية

ىتي بهللاوعىىىة عىىى ض  عىىىود ة علىىىى التعومىىىح مىىىع لىىى   EGAتعتبىىى   .MDAت  CGAمىىىع ىنمىىىوط 

 .ينةالعوشو  ىلودية اللين ت العوشو  المل

تهي  معوبهة لعوشة  ،EGAىلث  فعولية عندمو تستخد  مع شوشة  EGAتىين بهللاوعو  

CGA   لمىو ىن  .ت ييىو ا   لينيىة ىلثى (  053×143) مو عدا ىن دعة نمط ال سيميو  فيهو ىلب

تحيا لجم ىلب  من ذال ة الع ض ممو يتيح لهو امىونية تخزين ىلثى  مىن صىيحة  EGAبهللاوعو  

 .في نيس اليعت

  ام رسوم الفيديو ام رسوم الفيديو نظنظ  --00--6666

        VViiddeeoo  GGrraapphhiiccss  AArrrraayy  ((VVGGAA))  

ليث ومع بىين تننيىو  وديىدة مىع ,  1117ظه  هذا النمط من بهللاوعو  العوشة في عو   

ت فتح المجىوي  ،تعد لوفظ بذلك على التيافق مع التننيو  السوبنة.EGAتلك الميويدة في بهللاوعو  

هىي توىيد تىومىح  EGAعىن سىوبنتهو  VGAىهىم مىو تتميىز بىه  .الستخدا  ىليان ىلثى  تدعىة ىلبى 

فىإن هىىذ  البهللاوعىو  ت سىح اشىىو ا   ،EGAعلىى العىىىس مىن  .منهللانىي لومىح علىى شىى يحة تالىدة

هىي  VGAىلب  دعة ممىنة في بهللاوعىو   .لينية تعوبهية الى العوشة عيضو عن االشو ا  ال عمية

ىدنىى، يمىىن ليليبويىت لحىد  251لذا فإنهىو تحىيا علىى ذالى ة عى ض بحجىم  .بىسح 413×143

 .ليليبويت 512زيودتهو لتى 

    نظام الدخل و الخرج القياسي الخاص بالفيديونظام الدخل و الخرج القياسي الخاص بالفيديو  --11--6666

            TThhee  VVIIDDEEOO  BBIIOOSS  

تجمىىع هىىذ   ،بعىىدة مهىىو  إلنجىىوز مختلىىف يىىدمو  العىى ض علىىى العوشىىة BIOSتنىىي  

اال علىى  10Hال يمىىن تهللابيىق تيابىع المنوطعىة  عىم . 10Hالخدمو  لتيابع ف عية للمنوطعة  عىم

 ،VGAت بهللاوعو   EGAاإلفت اضي ال يدعم بهللاوعو   BIOSىا ىن  .CGAت  MDA بهللاوعو 

يتم  .يوص بهو على ش يحة ذال ية للن اءة فنط BIOSلذلك تني  هذ  البهللاوعو  بتضمين تيسيع لـ

الخوصة بوإلظهو  ليست الهللا ينة اليليدة   BIOSإن تيابع .تيعيح هذا التيسيع عند اع ع الحوس 

 BIOSىت تيابىىع  ، DOSليىث يمىىىن اسىىتخدا  تيابىع االظهىىو  الخوصىىة بىـلل سىم علىىى العوشىىة، 

اذا ى دنىىو تيىىنيف هىىذ  الهللاىى   تبعىىو ليعوليتهىىو فإننىىو نجىىد ىن تيابىىع  .لليصىىيي المبوشىى  الىىى الىىذال ة

BIOS   تنع بين تيابعDOS  تتيابع اليصيي المبوش  للىيون اليل. 
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ليىىث يمىىىن تيويىىه يىى ج تىىوبع  ،بوالسىىتن لية الىوملىىة عىىن االوهىىزة DOSتتميىىز تيابىىع 

لىىن تنييىذ هىذ  التيابىع يعتبى   .االظهو  الى العوشة ىت الهللاوبعة ىت الى ملىف علىى النى ص اليىل 

تنىد  تيابىع اليصىيي المبوشى  الىى الىيىون اليىل  .لمو ىنهو ال تتمتع بولم تنة الىوفية ،بهللايء نسبيو

فمىث  او اتيىة لعى ض . بعىىح لبيى اال انهو تعتمد على نيعية الجهىوز  ،س عة ىلب  تم تنة ىلب 

 BIOSان تيابىىع  .MDAسىىيف لىىن تعمىىح عنىىد اسىىتخدامهو علىىى بهللاوعىىو   CGAمحىى ف فىىي 

لىنهو متيافنة مع مختلىف انمىوط  ،االظهو ية ليست س يعة لمو تيابع اليصيي المبوش  الى الذال ة

  .بهللاوعو  العوشة

  اختيار لون الخط و لون الخلفيةاختيار لون الخط و لون الخلفية  --66--11--6666

 .محو ف من المب مج تم ي  لىين المحى ف ت لىين الخلييىةتتهللال  بعض تيابع اظهو  ال

لح مح ف يملك بويىت يىوص بىوللين، ينسىم هىذا البويىت الىى عسىمين يتىثلف لىح منهمىو مىن ى بعىة 

تسىىتخد  الخونىىو  األعىىح ىهميىىة تحىىدد لىىين الحىى ف، بينمىىو تسىىتخد  الخونىىو  األلثىى  ىهميىىة . يونىىو 

 .لتحديد لين الخليية

 

 107 الشكل

 

 108 الشكل

 11يتم ايتيو  اللىين مىن ليلىة ىلىيان مىينىة مىن  (CGA)في بهللاوعو  الع ض اللينية 

 :العىح التولي يظه  هذ  األليان مع ى عومهو .لينو مختليو



 011 بهللاوعة الع ض

 

 21 جدول

 

  AASSCCIIIIمجموعة محارف مجموعة محارف   --22--11--6666

مح ف، تحىيا  مىيز ت ىلى ف ت  251مىينة من يستخد  الحوس  مجميعة محو ف 

 .معظم هذ  المحو ف هي ىل ف ل و  ىونبية ىت  ميز  يوضية .ى عو  ت محو ف يوصة

  نظام احداثيات الشاشة نظام احداثيات الشاشة   --22--11--6666

معظم تيابع االظهو  معينة تتهللال  تم ي  الداثيو  لبو امت ا  للع ض، ليث يتم مىن 

 .االلداثيو  عبح استدعوء تلك التيابع لذلك يج  فهم هذ  .ي لهو تحديد مىون اطهو  المح ف

يىىين فىي الزاتيىة  -سياء في نمط االظهىو  النيىي ىت ال سىيمي -ان م لز االلداثيو 

 .للمو اتجهنو لألسيح Yللمو اتجهنو يمينو، بينمو تزداد عيمة  Xتزداد عيمة  .العليو للعوشة-اليس  

 

 109 الشكل
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  هارية هارية االظاالظ  BBIIOOSSتوابع توابع   --11--6666

          TThhee  vviiddeeoo  BBIIOOSS  sseerrvviicceess  

 .سنع ض هنو ىهم تيابع التحىم ت الخدمو  المستخدمة في النمط النيي

 22 جدول

 

 ،بى عم االو اتيىة AHالخهللاية األتلىى السىتدعوء هىذ  االو اتيىو  هىي تحميىح المسىجح 

  .ALي في المسجح تعند تويد إو اءا  ف عية يج  تحميح  عم االو اء الي ع

  من أجل النمط النصيمن أجل النمط النصي  1100HH      IInnttالمقاطعة المقاطعة   --66--11--6666

تتستخد  في لثي  من المهو  التىي  .معولجة عمليو  العوشة لوم  10Hتسهح المنوطعة 

الىذا  AHتيتهللال  تنييذ تظوتف هذ  المنوطعة تضع  عىم الخدمىة فىي المسىجح    .سنع لهو ا ن

 تتحىىىىتيظ المنوطعىىىىة بنىىىىيم المسىىىىج    ,يحىىىىدد طبيعىىىىة اليظييىىىىة التىىىىي تنىىىىي  بهىىىىو المنوطعىىىىة 

BX ,CX ,DX , DI, SI ,BP   علمىول ىن , السىتعمولهو الخىوص تبعىول لنىيع الخدمىة المهللاليبىة

 .AXالمنوطعة تحوفظ على لوفة عيم المسج   السوبنة بوستثنوء المسجح 

  تحديد نمط اإلظهارتحديد نمط اإلظهار  6565HHمن المقاطعة من المقاطعة   5555الخدمة الخدمة   --66--66--11--6666

SETTING THE MODE 

نوطعىىة يوصىىة لتحديىىد نمىىط العىى ض النيىىي  ىت الىىنمط ال سىىي  م حوسىى يىىزتد نظىىو  ال

تيستهللايع   تتين هذ  المنوطعة تضىع نمىط اإلظهىو  للب نىومج الىذا يجى ا تنييىذ  لوليىول , البيونية 

علمىو , ملىين   moniterتيستهللايع االنتنوي بين النمط النيي تنمط ال سي  البيونية عند اسىتخدا   

يبىين العىىح التىولي  ىنمىوط اإلظهىو   .   إلى عملية مسح العوشىةىن تحديد نمط اإلظهو  يؤدا بدت
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على سبيح المثوي ينوبح  30فولنمط , المختلية التي تضعت ى عومهو في العوميد اليميني من الجدتي 

  .نمهللاو نييو ملينو

 

 23 جدول

 

6666--11--66--22--  IINNTT    1100HH   تحديد حجم المشيرةتحديد حجم المشيرة  5656الخدمة الخدمة  

SET CURSOR SIZE 

لمو ىنهو تتياود فنط في ,  ASCIIال تعىح معي ة العوشة مح فول من مجميعة محو ف 

تتثيذ هذ  معي ة لجمول يعتمد على ط ينتنو في التحىم بولىيون اليىل  , ( TEXT)النمط النيي 

(Hardware)  يظه  شىح المعي ة نتيجة لع ض يهللايط المسح ليث(scan lines) التي يعتمىد

بولتحىم  H 13من المنوطعة  31تيثتي دت  الخدمة .(adapter)عددهو على نيع مىيف اإلظهو   

 CHالعلىيا فىي المسىجح  (start scan line)بحجم المعي ة من يى ي تحديىد يىط بدايىة المسىح 

السىيلي  فىي المسىجح  (end scan line)يىط نهويىة  المسىح  ت تحديىد( 4إلىى  3في الخونو  من )

CL ( ىيضىو  4إلى  3في الخونو  من ) , تلىذلك ييىبح لجىم المعىي ة محىدتدال بىين الخىط العلىيا

فىىىىىي العوشىىىىىو  ىلوديىىىىىة اللىىىىىين ( 3:10)  10إلىىىىىى  3تىىىىى عم يهللاىىىىىيط المسىىىىىح مىىىىىن  .تالسىىىىىيلي

(monochrome) تشوشىىو  ال سىىي  البيونيىىة المهللاىىي ة(enhanced graphics ) 3تتىى عم مىىن 

  .عند استخدا  مىيف إظهو   سي  بيونية ملين( 3:7) 7إلى 

MOV  AH,00   ;Requst set mode 

MOV  AL,03    ;80 X 25  Standard color  text 
INT 10H  
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يبين العىىح التىولي ليييىة تيسىيع لجىم المعىي ة مىن األعلىى تاألسىيح فىي شوشىة ىلوديىة 

 : EGAاللين ىت 

6666--11--66--22--  IINNTT    1100HH   تحديد موقع المشيرةتحديد موقع المشيرة  5252الخدمة الخدمة  

SET CURSOR POSITION 

تييد هذ  الخدمة في تحديد ميعع المعي ة في ىا مىون من العوشة مىن يى ي  عىم سىهللا  

لىننىو نسىتهللايع تحديىد ىا ,  3تعودة مو يىين ميعع المعي ة في الييحة . تعوميد الميعع المهللالي 

عىوميد ليىث سىيىين  13ىوح العوشو  التىي يتىثلف نمهللاهىو النيىي مىن  من 0على  3صيحة من 

 ميعع المعي ة في لح صيحة مستنح عن الييحو  األي    

6666--11--66--44--  IINNTT    1100HH    لمشيرة وحجمهالمشيرة وحجمهاقراءة موقع اقراءة موقع ا  5252ةةالخدمالخدم  

READ CURSOR POSITION 

يسىىتهللايع الب نىىومج اسىىتخدا  هىىذ  الخدمىىة لمع فىىة  عىىم السىىهللا  تالعىىوميد لميعىىع المعىىي ة 

تيييىد ذلىك عمليىو عنىدمو يسىتخد  الب نىومج العوشىة , الحولي بوإلضىوفة علىى مع فىة لجىم المعىي ة 

 .بعىح مؤعت ثم عليه إعودة تهيئتهو لمو لونت

تيىط  CHتتعيد المنوطعة السوبنة عند انتهوتهو يىط بدايىة المسىح للمعىي ة فىي المسىجح 

بى عم   DLبى عم السىهللا  تالمسىجح   DXتتحمىح ىيضىو المسىجح ,   CLنهوية المسح في المسجح 

  .العميد

6666--11--66--00--  IINNTT    1100HH  ار الصفحة الفعليةار الصفحة الفعليةاختياختي  5050لخدمةلخدمةاا  

SELECT ACTIVE PAGE 

بتحديىد  11إلى  10ىت    0إلى  3تسمح هذ  الخدمة في األنموط النيية ذا  األ عو  من 

عىوميدا  13تتثيىذ اليىيحو  فىي العوشىة المؤليىة مىن .الييحة التي سىيتم إظهو هىو علىى العوشىة

   7إلى  3وميدا األ عو  من  ع 43في لين تثيذ في العوشو  المؤلية من ,  0على  3األ عو  من 

MOV   AH,01   ;Requst set cursor size 

MOV  CH,00   ; Start scan Line    
MOV  CL,13    ; End scan Line 
INT  10H 

MOV   AH,02   ;Requst set cursor  
MOV  BH,00   ;Page Number 0 
MOV  DH,Row   ; Row    

MOV  DL,COL   ; Column 
INT  10H 

MOV   AH,03   ;Requst  cursor Location  
MOV BH,00   ;Set Page Number 0 (normal) 

INT  10H  
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 24 جدول

 

6666--11--66--11--  IINNTT    1100HH  إزاحة معطيات الشاشة نحو األعلى إزاحة معطيات الشاشة نحو األعلى   5151الخدمةالخدمة  

SCROLL UP SCREEN 

يؤدا إلى    ALفي المسجح  33ليث تضع النيمة , تستخد  هذ  الخدمة لمسح العوشة 

مسح لومح العوشة في النمط النيي من ي ي إزالة لوفة المعهللايو  التي تظهى  فىي العوشىة نحىي 

فيىي  .فىي لوفىة مياعىع العوشىة (blank)تيتم ذلك عمليو من ي ي تضع محو ف الي ا  , األعلى 

معهللايىو  لىح سىهللا   لح م ة تزيح فيهو المنوطعة معهللايو  العوشة سهللا ا تالىد نحىي األعلىى تنتنىح

 .نحي السهللا  الذا فيعه تيحح مىون السهللا  السيلي سهللا  يحتيا على محو ف الي ا 

نضىع ذلىك العىدد , ىمو إذا ى دنو إزالة معهللايىو  العوشىة نحىي األعلىى عىددا مىن المى ا  

ضمن المسجح تعلى هذا فإنه إلزالة معهللايو  العوشة نحي األعلى عددا من األسهللا  تنضع عيمة 

فىي المسىجح (  عىوميد: سهللا )تإلداثيو  ميعع بداية اإلزالة   BHو  في المسجح بويت المياصي

CX    فىي المسىجح (   عىوميد: سىهللا )تإلداثيو  ميعع نهوية اإلزالةDX (   ىا زتج المسىج

DX, CX  تحح هذ  الخدمة معىلة ظهىي  المعهللايىو   (.يع   نوفذة تج ا ي لهو عملية اإلزالة

 (السهللا  األيي  من العوشة عند بلي )في  بعضهو البعض 

Exam1 

Exam2 

MOV   AH,05   ;Requst  active Page 
MOV  ٌِ ٌِ AL,Page #   ; Page Number  

INT  10H  

Scroll For one Line 
MOV   AX,0601H   ; Scroll UP One Line  
MOV BH,30H   ; Black on cyan  
MOV CX,0000   ; from 00,00  

MOV DX,184FH   ; to 24,79 (Full Screen) 
INT  10H  

Scroll Five Lines 
MOV   AX,0605H   ; Scroll Five Lines 
MOV BH,61H   ; Blue on brown   
MOV CX,0A1CH  : from row 10, column 28  

MOV DX,184FH   ; to row 14, column52  
INT 10H 
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6666--11--66--11--  IINNTT    1100HH  إزاحة معطيات الشاشة نحو األسفلإزاحة معطيات الشاشة نحو األسفل  5151الخدمةالخدمة  

SCROLL UP SCREEN 

تىىزيح هىىذ  الخدمىىة معهللايىىو  العوشىىة نحىىي األسىىيح فىىي الىىنمط النيىىي تسىىيختيي عنىىدهو 

السهللا  السيلي تسيظه  سهللا  لومح من محو ف الي ا  في ىعلى العوشة فىي لىح مى ة نىزيح فيهىو 

 السوبنة   31تتعمح هذ  الخدمة لخدمة , معهللايو  العوشة نحي األسيح 

6666--11--66--00--  IINNTT    1100HH  قراءة المحرف الموجود عند المشيرة مع قراءة المحرف الموجود عند المشيرة مع   5050الخدمةالخدمة

  مواصفاته مواصفاته 

Read Attraibute/Character At Cursor Position 

هذ  الخدمة من ذال ة العوشة المحى ف الميوىيد عنىد ميعىع المعىي ة مىع مىو يتمتىع  تن ى

تييضىع عندتىذ  عىم اليىيحة , من  مياصىيو  تذلىك فىي لى  النمهللاىين النيىي تال سىي  البيونيىة 

 3عوميدا األ عو  من  13تتثيذ الييحو  في العوشة المؤلية من ,  BHفي المسجح  3االعتيودية 

   7إلى  3عوميدا األ عو  من   43ذ في العوشو  المؤلية من في لين تثي,  0على 

تتعيىد النيمىة  AHتمياصيوته فىي المسىجح  ALهذ  الخدمة المح ف في المسجح  تعيد

ونيىة إذا لىون المحى ف ال ينتمىي إلىى مجميعىة محىو ف في نمط ال سىي  البي ALفي المسجح  33

ASCII. ميعىة تن ى هذ  الخدمة مح ف تالد فنط لذلك نحن بحووىة علىى لتوبىة للنىة لنى اءة مج

 .بةمتعوعمحو ف 

6666--11--66--11--  IINNTT    1100HH  إظهار المحرف مع مواصفاته عند موقع إظهار المحرف مع مواصفاته عند موقع   5151الخدمةالخدمة

  المشيرة المشيرة 

Display Attraibute/Character At Cursor Position 

تفىىق ( نيىىي ت سىىي  بيىىوني )هىىذ  الخدمىىة فىىي إظهىىو  محىى ف فىىي لىى  النمهللاىىين تييىىد 

ىت العىىى ض الم تىىىي المعىىىىيس ( blinking)التىىىي نحىىىددهو لىىىوليميض( attribute)المياصىىىيو 

(reverse video ) محىى ف  شىىي ةت لتحنيىىق ذلىىك يىىتم تضىىعASCII  فىىي المسىىجحAL   ,

تعىدد مى ا  ,  BHفىي المسىجح ت عىم اليىيحة ,    BLتمياصىيو  هىذا المحى ف فىي المسىجح 

  CXإظهو  المح ف في المسجح 

MOV   AH,08  ;Request  read attribute/character  

MOV BH,00  ;Page Number 0 (normal) 
INT  10H  

MOV   AH,09  ; Request Display 

MOV AL, Character; Character To display   
MOV BH, page # : Pasge Number   
MOV BL, attribute ;Attribute (text) or color (graphics)  

MOV CX, repetition ;Number Of repeated character  
INT  10H 
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ليىث نمى   فىي لىح دت ة مح فىو  LOOPيتهللال  إظهو المحو ف المختلية  تنييذ للنة 

يمىس ( 30) (heart)تبين التعليمو  التولية مثوال إلظهىو  محى ف النلى   .ALوديد إلى المسجح 

 م ا  بع ض م تي معىيس تمع صية اليميض

نستهللايع بوستخدا  هذ  الخدمة ت يي  محتييو  ىية صيحة بوستثنوء الييحة الحولية تمىن 

 (و دفعة تالدة  تحضي  الييحة في الخيوء ثم إب ازه)إلظهو هو  35ثم نستخد  الخدمة 

6666--11--66--6565--  IINNTT  1100HH   الخدمة الخدمةAA55        ِ  ِ إظهار المحرف عند موقع المشيرة إظهار المحرف عند موقع المشيرة  

Display Character At Cursor Position 

, تىىؤدا هىىذ  الخدمىىة عمليىىة إظهىىو  محىى ف فىىي الىىنمط النيىىي ىت نمىىط ال سىىي  البيونيىىة 

ستخد  في النمط النيي ىن يدمتنو هذ  ت (09H)تالخدمة ( 0AH)تالي   اليليد بين هذ  الخدمة

 .ف  ييود لووة لتحميح  المياصيو  للمح ف, الحولية للمح ف(    Attribute)المياصيو 

6666--11--66--6666--  IINNTT  1100HH   إظهار سلسلة من المحارف إظهار سلسلة من المحارف       62    62الخدمة الخدمة  

Display Character String 

يىىتم ذلىىك  .طبوعىىة سلسىىلة مىىن المحىىو ف علىىى العوشىىة 13Hيمىىىن بوسىىتخدا  اإلو اتيىىة 

ت  عىىم اليىىيحة المىى اد ع ضىىهو فىىي المسىىجح  ،AHفىىي المسىىجح  (13H)بيضىىع  عىىم اإلو اتيىىة 

BH، ن ت مىىون طبوعىة بدايىة السلسىلة فىي المسىجليDH, DL.  لمىو يجى  تضىع عىدد المحىو ف

يتم التثشي  إلى بداية السلسلة الم اد ع ضىهو بوسىتخدا  المسىجح .CXالم اد طبوعتهو في المسجح 

ES:BP. 

MOV   AH,09  ; Request Display 
MOV AL, 03  ; Heart   
MOV BH, 00  : Page Number 0 (Normal)  
MOV BL, 0F0H  ; Blink reverse video   

MOV CX, 05  ; Five Times  
INT 10H 

MOV   AH,09   ; Request Display 

MOV AL, Character ; Character To display   
MOV BH, page #  : Pasge Number   
MOV CX, repetition  ;Number Of repeated character  

INT 10H 

MOV   AH,13H  ; Request Display 
MOV AL, function   ; 0, 1, 2 or 3 

MOV BH, page #  : Page Number   
MOV BL, attribute  ;Screen Attribute  
LEA BP,Address  ;Address of String in   ES:BP 

MOV CX, Length  ;Length of string  
MOV DX, Screen  ;Relative starting location on screen  
INT 10H 
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  الخاصة بالعرضالخاصة بالعرض    RRAAMMذاكرة ذاكرة   --00--6666

6666--11--  VViiddeeoo  RRAAMM  

يىين علىى  عبح ىن يتمىن المب مج من التعومح المبوش  مع بهللاوعة العوشة، يج  عليه ىن

تختلىف  ط ينىة التنظىيم فىي الىنمط ال سىيمي بىين .د اية لوفية بمىون ت اّلية تنظيم ذالى ة العى ض

 .بينمو تتبع وميعهو التنظيم ذاته في النمط النيي ،ىنياع بهللاوعو  العوشة

  ::توضع ذاكرة العرض ضمن ذاكرة الحاسبتوضع ذاكرة العرض ضمن ذاكرة الحاسب  --66--11--6666

بهللاوعىىو  العوشىىة تسىىتخد  .B000Hت  A000Hتبىىدى الىىذال ة الييديييىىة  مىىن العنىىوتين 

، بينمىو B000:7FFFتلتى  B000:0000ذال ة الع ض ضمن المجوي  MDAاأللودية اللين 

اليىىىين ميضىىع ذالىى ة العىى ض .B800:0000تتعومىىح البهللاوعىىو  اللينيىىة معهىىو بىىدءا مىىن العنىىيان 

عىىىودة ال تسىىىتعمح بهللاوعىىىة العوشىىىة لومىىىح الحيىىىز الىىىذال ا .VGAت  EGAتاضىىىحو فىىىي بهللاوعىىىو  

بينمىىو  ،ليلىىي بويىىت مىىن ذالىى ة العىى ض 4مىىع ىتي  MDAتتعومىىح بهللاوعىىو   ليىىث .المحجىىيز لهىىو

ليلي بويت من لومح  02ليلي بويت منهو، تتستخد  بهللاوعو  ه عح  11ىتي  CGAتستخد  بهللاوعو  

 .ذال ة الع ض المتولة

  عنونة ذاكرة العرضعنونة ذاكرة العرض  --22--11--6666

فإنىه يىتم اليصىيي اليهىو  ،بمو ىن ذال ة الع ض هي وىزء مىن ذالى ة الحوسى  األسوسىية

يىين اليصيي الى ذال ة الع ض غي  ممىن ىثنوء تعومح او اتيو  منوطعىة  .نيس الهللا ينة تموموب

BIOS ليث تستخد  وميع بهللاوعىو  العوشىة تننيىو  تمنىع التىدايح ت اليصىيي المتعىدد الىى  .معهو

  .ذال ة الع ض

  ظيم ذاكرة العرض في النمط النصيظيم ذاكرة العرض في النمط النصياّلية تناّلية تن  --22--11--6666

بعىض المحىو ف يىتم لتوبتهىو بعىىح مبوشى   ،ان معظم الب امج تعمىح فىي الىنمط النيىي

العديىد مىن البى امج تعتمىد  .ب ض النظ  عن نيع بهللاوعة العى ض المسىتخدمة ،على ذال ة الع ض

 .dBase IVت ب نومج   Lotus 1-2-3لب نومج   ،على هذ  التننية
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 665 الشكل

 2عوشىة فىي ذالى ة العى ض   يتم تمثيح لح ميضع على ال ،لمو هي ميضح في العىح

بينمو يحتيا البويت الثوني على الخيوتص  .ASCIIيحيا األتي   عم المح ف في ودتي  .بويت

  .اللينية للمح ف

  تمثيل المحرف في ذاكرة العرضتمثيل المحرف في ذاكرة العرض  --44--11--6666

لتى تتمىن من اليصيي الى ذال ة الع ض، يج  مع فىة ط ينىة تمثيىح المحىو ف فىي 

ان المحى ف األتي فىي العوشىة .ع ض المحو ف على العوشىةيتم ذلك بعىح معوبه الّلية  .الذال ة

ليىىث  ،هىىي ىيضىىو المحىى ف األتي فىىي الىىذال ة -المحىى ف الميوىىيد فىىي الزاتيىىة اليسىى   العليىىو –

 .0002Hالمح ف التولي الى اليمين يتيضع عند االزالة بمنىدا   .0000Hيتيضع عند اإلزالة 

بويىت مىن  2بمىو ىن لىح محى ف يتهللالى  .تىهالتنظيم ذا –مح ف   13 -تتبع وميع محو ف السهللا  

المح ف األتي من السهللا  الثىوني  .بويت من ذال ة الع ض 113الذال ة، فإن لح سهللا  يمتد على 

 .يتبع المح ف األيي  من السهللا  األتي مبوش ة

  يجاد موضع محرف في ذاكرة العرضيجاد موضع محرف في ذاكرة العرضاا  --00--11--6666

م تذلىك بضى    عى ،يمىن بسهيلة ايجىود عنىيان بدايىة سىهللا  مىو ضىمن ذالى ة العى ض

ثم ل نتنوي الى عنيان بداية مح ف مو في السهللا  يجى  .  113بولعدد  –بدءا من اليي   -السهللا  

بويىت  2ت بمىو ىن لىح محى ف يحتىح  .اضوفة بعد هذا المح ف عن بداية السهللا  الى النيمة السىوبنة

ليي ة يمىن تمثيح الحسوبو  السوبنة بو .2فون ذلك يتم ببسوطة بض    عم العميد بـ  ،من الذال ة

 :التولية
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  الوصول الى عدة صفحات عرضالوصول الى عدة صفحات عرض  --11--11--6666

تننية تعدد اليىيحو ،  (EGA, VGA)لمو ىش نو سوبنو، تدعم بهللاوعو  العوشة الحديثة 

اليىيحو ، لليصيي الى محتي  تلك .ألن ذال ة الع ض تند  ليز ىتسع لتخزين صيحة الع ض

مىن .لبدايىة ت الىى االزالىةيمىن استخدا  اليي ة السوبنة مع اضىوفة ت تيى  اليىيحة الىى عنىيان ا

عميد في النمط النيىي، تىىين العبىو ة ال يوضىية  25سهللا  ت  13ىوح صيحو  شوشة مؤلية من 

 :لحسو  عنيان مح ف مو في صيحة مو لولتولي

 BOISفىى  يجىى  ىن نتسىىتخد  منوطعىىة البيىىيس  Pmodeىمىىو فىىي لولىىة الىىنمط المحمىىي 

ت ليف المنوطعة السوبنة للهو تىن نىؤمن تظوتيهىو  فلذلك يتيو  علينو   Int 10  المنوطعة العوش ة

لوملة تذلك بوليصيي المبوش  إلى الذال ة تلذلك يتيو  علينو فهم الذال ة الييدييية بعىىح معمىق 

ت ال بىد  .مبوشى ة لليصىيي HWتلذلك فهم مسج   ل   العوشة المختلية تذلك ألننو سنستخد  

 :م لظة هومةهنو من 

تىىين  127تلتى  0مح ف، المحو ف من  251من  ASCIIتثلف مجميعة محو ف 

تؤيذ مىن وىدتي ميوىيد فىي  256تلتى   128بينمو المحو ف من  ،ROMمخزنة على ش يحة 

يتيح للمب مج التعديح فيىه ب ى ض إضىوفة  مىيز  RAMإن تويد هذا الجدتي في .RAMذال ة 

بويتىو  فىي الجىدتي تمثىح  1بويىت، ىتي  1لتمثيح لح مح ف في الجدتي نحتوج  .ت محو ف وديدة

 ،ASCIIفىىىىي وىىىىدتي  121تالثمونيىىىىة بويتىىىىو  التىىىىي تليهىىىىو تمثىىىىح المحىىىى ف , 121المحىىىى ف 

تيىتم  ،لمىو سىن     0AHت  09Hليث يمىىن عى ض محى ف مىو بوسىتخدا  التىوبعين ......تهىذا

 .لتح يك المعي ة إلى الميضع التولي 02Hاستخدا  اإلو اء 

  ((HHaarrddwwaarree))منخفض منخفض التعامل مع المسجالت و المستوى الالتعامل مع المسجالت و المستوى ال  --6565--6666

  SSeeqquueenncceerr  ccoonnttrroolllleerrمتحكم السلسلة متحكم السلسلة   --66--6565--6666

 SEQUENCERيملىىك مسىىجح ت  4إلىىى  3تهىىي يحتىىيا علىىى يمسىىة مسىىج   مىىن 

العنىىيان االتي لتحديىىد ىا مسىىجح ف عىىي ت يىىد التعومىىح معىىه  ،للتعومىىح معىىه( عنىىيانين )بىىيابتين 

 dataلح     3D5ت  indexلح  3d4تالعنيانون همو  Dataتالعنيان الثوني من ىوح 

outportb(VGA_SEQ_INDEX=3C4, i); 

outportb(VGA_SEQ_DATA=3C5, *regs); 
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 111 الشكل

RReesseett--  rreeggiisstteerr    0000HH  

 

 112 الشكل

CClloocckkiinngg  MMooddee  

BIT 0  0هي الذا يحدد عدد البىس   التي يتم مسىحهو لىح دت ة سىوعة عنىدمو يىىين 

 .بىسح 1يعني  1بىسح تعندمو يىين  1تبولتولي 

Bit 3   عنىىد اسىىتخدا  البيىىيس لىىح  1هىىذا البىىت يىىىينCGA  تبىىوعي  233* 023بدعىىة

 االنيع يىين صي  

Bit 5  في بهللاوعة  1يىينvga  تذلك يعني اطيوء اشو ا  الييديي تصىيي تىو  لىحcpu  

  Video Ramلذال ة ال ا  
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 113 الشكل

MMaapp  MMaasskk  0022HH  

تهىذا مييىد عنىدمو  ,التوبعىة لىذال ة الييىديي  Bitplaneيمىننو من الىتوبىة ىت النى اءة مىن 

تيتم تمثيلهو من  Bitplanes 4تالدة  لذال ة الييديي  Bitplane   ن يد ىن نعولج فنط محتييو   

 .اليصيي للذال ةعندمو يىين البت تالد نستهللايع .ي ي البتو  األ بعة السيلية للمسجح

 

  111144 الشكل

CChhaarraacctteerr  MMaapp  SSeelleecctt  0033HH    
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 115 الشكل

 

 116 الشكل

هذا المسجح يستخد  إلمىونية إظهو  يهللاين بنيس اليعت تلىن ليىف سىنحدد ىن الحى ف 

إذا  (Attribute)  المياصىيو م ذلىك عىن ط يىق بويىت الذا سيف يظه  ينتمىي إلىى ىا  يىط يىت

فهىي ينتمىي إلىى الخىط االتي تإذا لىون صىي  فهىي ينتمىي للخىط  1 لىون البىت الثولىث لهىذا البويىت 

لىذال ة   bitplane2فىي اي    Character Table 8 تلىن نحن نعلم ىنه يمىىن تحميىح ....الثوني

 .Select map registerم ذلك عن ط يق المسجح الييديي تبولتولي ليف سيتم تحديد ىا ودتي يت

هذ  البتو  تستخد  لتحديد ودتي األل ف للح ف الذا ن يد إظهو   تيتم  :4+  1+  3

بمعنى ىي  عنىدمو يىىين عنىدنو   3ىا عندمو يىين  ,ذلك عن ط يق البت الثولث لبت المياصيو  

لبىت الثولىث لبويىت المياصىيو  يتم عىن ط يىق ات ل ف مو لىي نحدد من ىا ودتي  سيثيذ شىله 

 فإذا لون هذا البت صي  عندهو يتحدد  عم الجدتي من ي ي هذ  البتو  الث ثة 

عندمو يىين البت الثولىث لبويىت المياصىيو  هىي  تلىننيس البتو  السوبنة  : 5+ 0+  2

1  
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  661661 الشكل

MMeemmoorryy  MMooddee  0044HH  

 

 118 الشكل



 025 بهللاوعة الع ض

 

Bit 2: هىذا يعنىي ىن عنينىة الىذال ة سىتىين بولهللا ينىة  0عندمو يحتيا هذا البت النيمىة

 التوبعة للذال ة الييدييية بهللا ينة يهللاية    biplanesسيتم معولجة  1الزتوية الي دية تعندمو يىين 

 :النيم التولية SEQUENCER REGISTERعودة مو تثيذ مسج   :م  لظة

النيمىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىت 

 ع ية ع

 المسجح النيم الثنوتية 

0x03 33333311 Reset- register 

            00H 

0x01 33333331 Clocking 

Mode             01H 

0x08 33331333 Map Mask       

              02H 

0x00 33333333 Character Map 

Select    03H  

0x06 33333113 Memory Mode 

             04H 
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  ::MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS  RREEGGIISSTTEERRالمسجل المتنوع المسجل المتنوع 
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 :ليث 0xE3 تعودة يحتيا النيمة 

B0  =1 ىلودا اللين  0 متعددة  ىليان  

= B1تمىين تلدة المعولج الم لزية من الدييي إلى ذال ة الع ض 

 تمىين    0 -عد  التمىين1

6666--6565--22--  CCRRTTCC  RREEGGIISSTTEERRSS  

ليىث , مسؤتلة عىن إظهىو  اليىي ة علىى العوشىة   Crt Controllerتىين مسج   

بوسىتخدا  الحزمىة االلىت تنيىة الميلىدة مىن عبىح ( Monitor)تتحىم بتيلد إشو ا  فيديي للم عىو  

ليىث تملىك عىدد مىن المسىج   التىي تىتحىم بعمليىة التىزامن بىين المسىح األفنىي ، بي  اليي ةىن

ذ  المسىىج   معنىىدة تالىثيىى  مىىن المبىى مجين ال يسىىتمتعين تهىى، تالعىوعيلي تالحزمىىة االلىت تنيىىة

بولعمح معهو تلذلك يعتمدتن على البييس للتعومح مع هذ  المسج   تلىىن عنىد العمىح مىع الىنمط 
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Pmode بوالضوفة إلى ذلىك ييوىد .ال بد من التعومح المبوش  مع الهو د تي  دتن الم ت  بولبييس

ع البيىىيس عملهىىو تلىىذلك فىىنحن مضىىهللا تن للعمىىح مىىع هىىذ  العديىىد مىىن الىىـتثثي ا  التىىي ال تسىىتهللاي

للتعومىح معىه العنىيان االتي ( عنىيانين )بىيابتين CRT Controller يملىك .المسىج   تتعلمهىو

  3D4تالعنيانىون همىو  Dataلتحديد ىا مسجح ف عي ت يد التعومح معه تالعنيان الثوني من ىوىح 

 VGA  &EGAتهذا لح  dataلح     3D5ت  indexلح 

 .Dataلح   3B5ت   Indexلح   3B4بينمو أللودا اللين 

إن .عبىىح العىى تع بعىى ا المسىىج   البىىد مىىن ى ضىىية معىىت لة نسىىتهللايع اإلنهللاىى   منهىىو

و ية العليىو متجهىة إلىى الحزمة االلىت تنية تني  بمسح العوشة إلظهىو  األلى ف مىن الزاتيىة اليسى

 اليمين تمىن ثىم تعىيد لتبىدى المسىح مىن السىهللا  الىذا يليىه تهىىذا لتىى يىتم المسىح الىلىي للعوشىة ت

ىثنىىوء المسىىح األفنىىي للعوشىىة ىت العىىوعيلي تسىىتم  الحزمىىة االلىت تنيىىة  بولعمىىح لىىيس فنىىط ضىىمن 

تتني  الحزمة   Over Scanالتي تظه  ىمومنو بح يو وه ضمن مويسمى (  Monitor)الم اع  

االلىت تنية بهذا العمح إلو اءا  عديدة ليست ميضيعنو هنو  تلىن ليف سيتم تحديد لىم ستسىم  

، ت Crt controllerيىتم ذلىك مىن يى ي مسىج   ,   Over Scanالحزمىة بولمسىح فىي منهللانىة 

 .تلييية عملهو تط ينة مسحهو العوشة االلىت تنيةتدفق الحزمة ييضح العىح التولي 

 

 625 شكلال

 .في العىح التولياألفنية تالعوعيلية  OverScanظ عملية لن لمو 

Write index 3D4h  - Read index 3D4h 
Write data 3D5h -  Read data 3D5h 
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 :مسجح 25على  Crt Controllerت تحتيا 

 25 جدول

 

  0000HH  HHoorriizzoonnttaall  TToottaall  

 ألعمد   تسيتم ش له الع ض الىلي للعوشة  بمنيوس األسهللا  تا

  IInnddeexx  11  HHoorriizzoonnttaall  DDiissppllaayy::    

 الع ض الم تي من العوشة
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ليىىث يىىتم , هىىذا المسىىجح يحىىدد العىىدد اليعلىىي لأللىى ف  التىىي سىىتظه  بعىىىح ىفنىىي  7- 3

 EGA&VGAمنه في  1إننوص النيمة 

SSttaarrtt  HHoorriizzoonnttaall  BBllaannkkiinngg    0022HH    

 األفني تعودة يسوتا الع ض الم تي للعوشةبداية المسح 
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عنىىد بدايىىة االشىىو ة األفنيىىة لىىن يظهىى  تال لىى ف علىىى العوشىىة ألان الحزمىىة  :7 – 3

، البداية  عنىد الى عم المهىيء هنىو ستىين .تلولمو تبدى .األلىت تنية المنهللالنة من األنبي  لم تبدى بعد

 .2نوعص   EGAت  5نو عص   VGAح تعيم هذا المسج

EEnndd  HHoorriizzoonnttaall  BBllaannkkiinngg    0033HH    

 نهوية المسح األفني للعوشة 

b7  =ع مة إديوي مسج   اليف العميدا. 

b5 & b6 = تهي تعت تثيي  ض ت ا لىىي نعهللاىي يCrt Controller   تعىت لىوف

  المهللاليبىة  بىولتيافق لىي ين ى الح ف تمياصيوته من الذال ة الييديييىة تبعىد ذلىك ييلىد البىسى 

 . character generator مع ميلد األل ف

b0 - b4   =تحدد عدد ايCharacter  (ليث تلدة النيوس هي ايCharacter  ) التي

بمعنىى ايى  عنىدمو ييىح المسىح )يج  عىدهو لتىى نهويىة إعىودة المسىح االفنىي لتىى يبىدى تعى يله 

 .(التي يج  ىن يعدهو لتى يعيد لبدى المسح   Characterلم عدد اي, االفني إلى نهوية السهللا  



 003 بهللاوعة الع ض
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SSttaarrtt  HHoorriizzoonnttaall  RReessccaann    0044HH    

 إعودة المسح األفني للعوشة بولجهة العىسية

Index 4  = مجميع مو تم مسحة في الم ة السوبنة    

      =index1+(index0-Index1/2)+(80-Index 

3) 
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EEnndd  HHoorriizzoonnttaall  RReessccaann    0055HH    

تلىىن بولجهىة  03H معىوبه لثيى ا للمسىجح .نهوية المسح األفني للعوشة بولجهة العىسىية

  المعىيسة
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0066HH  VVeerrttiiccaall  TToottaall  

  :بداية الع ض العميدا للعوشة

 = Index6 2من العوشة  تنسيم الع ض الم تي - الع ض الىلي للعوشة  

Index 12 :نهوية الع ض العميدا للعوشة 

 .Index6 – Index12 = إ تيوع العوشة 

0077HH  OOvveerrffllooww  

نحتىىوج إلىىى مسىىجح الييضىىون   VGA  ت EGAفىىي , سىىجح الييضىىون للمسىىج   

(Overflow)  تلىذلك ال يمىىن  256تذلىك ألن عىدد البىسى   العىوعيلية فىي السىهللا  تزيىد عىن

يونو  تلذلك البت الزيودة يحيىظ فىي مسىجح الييضىون لمسىج   التىي  8لهو بمسجح تليد ذت تمثي

 .بتو  9 تحتوج 

0088HH  VVeerrttiiccaall  ppeell  ppaannnniinngg  

 :يستخد  لتح يك الييحة

B0 –b4   =عدد األسهللا  التي ت يد تح يىهو بولهللايي 

B5 –b7  =عدد األسهللا  التي ت يد تح يىهو بولع ض 

0099HH  MMaaxxiimmuumm  SSccaann  LLiinnee    

: Index 9 يستخد  في نمط الىتوبة لتحديد إ تيىوع الحى ف  ت الييضون + مسجح التحدد

   2ضىعف،   1عىودا،     نمىط العى ض 0 :مثىويت ل ت نمط ال سيمو لمضوعية العى ض لىىح يىط

  الخ ...ث ث ىضعوف  0  ،ضعيون 
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00AAHH      CCuurrssoorr  SSttaarrtt    

Index A  لمؤش سجح بداية ا 

b0-b4 = ميعع بداية المؤش 

b5 =ضبط المؤش  إذا لون ميتهيث 

00BBHH      CCuurrssoorr  EEnndd  

Index B     سجح نهوية المؤش 

b0-b4  = ميعع نهويه المؤش 

b5-b6    = تعت تثيي  إستجوبة المؤش  

00CCHH  SSttaarrtt  AAddddrreessss  HHiigghh    

لعوشىة مىن ين ى محتييىو  ا Crt Controllerفي بداية تع ف النظو  على العوشة  يبدى 

يتم تحديد هذا اإلزالة  من ي ي هذا المسجح تفي لولة  ،الذال ة الييدييية من عنيان إزالة معين

يىتم تخىزين البويىت العلىيا فىي هىذا .2الي دا يىتم التنسىيم علىى –لونت الذال ة في النمط الزتوي 

 .المسجح تالبويت السيلي في المسجح التولي

00DDHH  SSttaarrtt  AAddddrreessss  llooww    

   0CHن بويت االزالة السيلي المتعلق بولمسجح يتم تخزي

00EEHH  CCuurrssoorr  LLooccaattiioonn  HHiigghh    

 يحتيا البويت العليا لميعع المؤش  في الييحة الحولية 

00FFHH  CCuurrssoorr  LLooccaattiioonn  HHiigghh    

 .يحتيا البويت السيلي لميعع المؤش  في الييحة الحولية
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1100HH  SSttaarrtt  VVeerrttiiccaall  rreessccaann    

    .لجهة العىسيةإعودة المسح العميدا للعوشة بو

1111HH  EEnndd  VVeerrttiiccaall  rreessccaann  

  نهوية المسح العميدا للعوشة بولجهة العىسية 

1133HH  OOffffeesstt  

 11ىت  1 عدد البتو  في يط المسح تنسيم النمط

1155HH  SSttaarrtt  VVeerrttiiccaall  BBllaannkk  

 بداية المسح العميدا للعوشة 

          1166HH      EEnndd  VVeerrttiiccaall  BBllaannkk  

 نهوية المسح العميدا للعوشة 

          1188HH  LLiinnee  CCoommppaarree  

 مسجح المنو نة للخط العميدا
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هىىذا المسىىجح يمىىىن ىن يسىىتخد  لتنسىىيم العوشىىة غلىىى منهللانتىىين مختليتىىين فىىي الىىذال ة 

ىا نهويىة )تالنيمة المخزنة فىي هىذا المسىجح تمثىح  عىم السىهللا  اليوصىح بىين المنهللانتىين  ،الييدييية

 CRTCعىىودة تثيىىذ مسىىج   ت تجىىد  الم لظىىة ىنىىه  (ة المنهللانىىة الثونيىىة المنهللانىىة األتلىىى تبدايىى

REGISTER اال عو  التولية:  

0x5F, 0x4F, 0x50, 0x82, 0x54, 0x80, 0x0B, 0x3E,0x00, 0x40, 

0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,0xEA, 0x0C, 0xDF, 0x28, 0x00, 

0xE7, 0x04, 0xE3,0xFF 

  متحكم الرسومياتمتحكم الرسوميات  --22--6565--6666

      GGRRAAPPHHIICCSS  CCOONNTTRROOLLLLEERR  

 مسج    1تله 
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 26 جدول

 

0000HH  SSeett//RReesseett  

 التهيئة تإعودة التهيئة لليلة األليان

0011HH  EEnnaabbllee  SSeett//RReesseett  

 تمىين التهئية تإعودة التهيئة لليلة األليان

0022HH  CCoolloorr  CCoommppaarree  

 منو نة األليان

0033HH  FFuunnccttiioonn  SSeelleecctt  

 .و  عبح الىتوبة لذال ة الع ض نمط الىتوبة فنطعدد البتو  إلدا ة البيون

0055HH  GGrraapphhiiccss  MMooddee  

b0-b1 =لييية إ سوي البينو  من المعولج إلى ذال ة الييديي 

b3 : ليلة األليان تهع اءلييية 

B4 : تمىين العنينة الزتوية تالي دية  1عندمو يىين 

B5 : فيCGA  تمىين اعنينة الزتوية تالي دية 

b6  : ين مع تي ي  لجم العوشهل 251تمىين 

0066HH  MMIISSCCEELLLLAANNEEOOUUSS  

 تحديد عنوتين الذال ة

b0 : 1=نمط متعدد األليان-  3=نمط ىلودا اللين 
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b1:Enables Odd/Even mode if set 

b2-b3=عنيان بداية ذال ة الع ض 

CCoolloorr  DDoonn’’tt  ccaarree      0077HH    

 .تجوهح مسح ليلو  األليان

BBiitt  MMaasskk    0088HH  

 عنوع البت  تيستخد  لت يي  األنموط

 عودة تثيذ عيم المسج   النيم التولية :مالحظة

0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x05,0x0F,0xFF 

  متحكم الواصفاتمتحكم الواصفات  --44--6565--6666

      AATTTTRRIIBBUUTTEE  CCOONNTTRROOLLLLEERR  

تتىىدي  , تهىىيء ىلىىيان االشىىو ا  للعوشىىة    Attribute controllerمسىىج   إن 

   21تمسج   ىي   مهللاليبة لتيليد إشو ا  األليان تهي تتثلف من  paletteمسج   الييوتح 

  .Paletteمنهم لتحديد األليان  هم مسج    11مسجح ىتي  
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   1 : use A000h-BFFFh 
   0 : use A000h-AFFFh   VGA Graphics modes 

   0 : use B000h-B7FFh   Monochrome modes 

   0 : use B800h-BFFFh   CGA modes 
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MMooddee  CCoonnttrrooll              1100HH  

b0   = تحديد نمط ال سيمو. 

b1, b2,b3  =تحديد ييوتص الح تف في نمط الىتوبه. 

b6  = لين 251بت لىح بىسح تهي ي 1تحديد.  

 

  113311 الشكل
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1111HH  OOvveerr  SSccaann  CCoolloorr  

   ذ لتحديد إطو  على النوف

1122HH  CCoolloorr  PPllaannee  EEnnaabbllee  

  تحديد عدد األليان في ليله األليان      

1133HH  HHoorriizzeennttaall  ppeell  ppeennnniinngg  

 يحدد عدد البىس   التي ستمثح الهومش  

1144HH  CCoolloorr  SSeelleecctt    

 تحديد نوي  لليله األليان  

  :المسج   النيم التولية تثيذعودة ىنه  م لظةتجد  ال

  ::التعامل مع المسجالتالتعامل مع المسجالت((بواباتبوابات))عناوين عناوين 

 27 جدول

MISCELLANEOUS REGISTER 

 Write index دال ييو

 Read index الييود

3C2h Write data 

3CCh Read data 

SEQUENCER REGISTER 

3C4h Write index 

3C4h Read index 

3C5h Write data 

3C5h Read data 

CRTC REGISTER 

3D4h Write index 

3D4h Read index 

3D5h Write data 

3D5h Read data 

GRAPHICS CONTROLLER 

3CEh Write index 

3CEh Read index 

3CFh Write data 

0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 

0x38, 0x39, 0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 
0x01, 0x00 ,  0x0F, 0x00 , 0x00 
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3CFh Read data 

ATTRIBUTE CONTROLLER 

3C0h Write index 

3C0h Read index 

3C1h Write data 

3C1h Read data 
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  ::المراجع المراجع   --6666--6666

http://www.linuxbios.org/faq/archive/0127.html  

http://www.linuxbios.org/faq/archive / 

http://www.i18nguy.com/unicode/codepages.html 

http://www.bsdg.org/SWAG/EGAVGA/index.html  

http://www.bsdg.org/SWAG / 

 

  برمجة الحواسيب الشخصة بلغة التجميع

  مندمة إلى معولجة العوشة تليلة الميوتيح الييح التوسع 

 .المعولجة المتندمة للعوشة الييح العوش  

PC intern  
 Closer look at vedio cardsالرابع الفصل  
  

 

http://www.linuxbios.org/faq/archive/0127.html
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  سواقة القرص المرن و القرص الصلبسواقة القرص المرن و القرص الصلب  --6262

        DDiisskkeetttteess  aanndd  HHaarrdd  DDrriivveess  

  
هىي إنجىوز تتنييىذ التيابىع ذا  المسىىتي  BIOS إن الهىدف األسوسىي مىن إو اتيىو  الىـ

تهيئىىة سىىهللاح   BIOSتسىىتهللايع إو اتيىىو  الىىـ, فعلىىى سىىبيح المثىىوي. DOSالمىىنخيض نيوبىىة عىىن الىىـ

هىي الميوىه  DOSتلىن يبنى الـ ،السياعة اليلبة sectorsالن ص الم ن ىت اليليج إلى عهللاوعو 

تنىىي  غولبيىىة التهللابينىىو  بإنجىىوز عمليىىو  النىى ص اليىىل  فىىي مسىىتي  .ال تيسىىي لهىىذ  العمليىىو 

علىى سىبيح  .تعلى ال غم من ذلك ييوىد بعىض االسىتثنوءا  ،BIOSبدال من مستي  الـ DOSالـ

تنىىي  ,  Nortonىت   PC Toolsالمثىىوي هنىىوك بعىىض البىى امج الخدميىىة للنىى ص اليىىل  مثىىح 

تلىىىن بعىىىح عىىو  هىىذ  البىى امج  ،BIOSبىىوليليج إلىىى النىى ص اليىىل  بياسىىهللاة إو اتيىىو  الىىـ

 .التخييية نود ة

 ،BIOSلييية اليليج إلى سياعو  األعى اص بياسىهللاة تيابىع الىـ الييحسنتنوتي في هذا 

فإننىو ال نسىتهللايع ب مجىة ميوىه , تم ب مجة وميع متحىمو  األع اص بعىح مموثىحتنظ ا ألنه ال ي

إن وميع التيابىع التىي يمىنىك إنجوزهىو علىى مسىتي  ميوىه النى ص يمىنىك .الن ص بعىح مبوش 

 BIOSلذلك فإنه من الجدي  بوالهتمو  استخدا  تيابع الىـ, BIOSىيضو ىن تنجزهو على مستي  الـ

 .مد بعىح مبوش  على ميوه الن صلتجن  الب مجة التي تعت

بعىىض الميضىيعو  األيىى   ذا   BIOSسىيف ننىىوعش ىيضىو بوإلضىىوفة إلىى تيابىىع الىـ

ت سنني  بعى ا األنىياع  المختليىة لمتحىمىو  السىياعة اليىلبة ت سىن   , اليلة بولسياعة اليلبة 

جزتىىة بمنوععىىة عىىن ليييىىة ت ييىىحتسىىيف ننهىىي ال،ىيضىىو ليىىف تسىىجح السىىياعو  اليىىلبة البيونو 

 لى عدة سياعو  منهللانية الن ص اليل  ت التي تتيح للمستخد  ىن ينسم السياعة اليلبة إ

  بنية القرص المرن و السواقة الصلبةبنية القرص المرن و السواقة الصلبة    --66--6262

. بدايىىة لنلنىىي نظىى ة علىىى الخيىىوتص المعىىت لة لألعىى اص الم نىىة ت السىىياعو  اليىىلبة

عنهىىو بث عىىو  تيابىىع  تمتلىىك األعىى اص الم نىىة ت السىىياعو  اليىىلبة مياصىىيو  مموثلىىة ت التىىي يعبىى 

لي تخيلنو ت تثملنىو ىن النى ص المى ن هىي إصىدا  ثنىوتي البعىد  ،ت التي تهللابق عليهمو معو BIOSالـ

 .فإن التعوبهو  بينهمو ستىين تاضحة ولية, من السياعة اليلبة 

  بنية القرص المرنبنية القرص المرن    --66--66--6262

مسىىتنلة م تبىىة لىىدتات  متحىىدة الم لىىز   tracksيتىىىين النىى ص المىى ن مىىن مسىىو ا  

مينية ت م عمىة مىن  tracksهذ  المسو ا   .اصح متسوتية على سهللاح الن ص الم نوطيسيتبيي

 ت تتنيع اعتمودا على  1مهللا تلو منه  tracksتمثح العدد الىلي للمسو ا   Nليث ىن  ،Nإلى  0
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ت لىىح عهللاىىوع ,  sectorsثونيىىة إلىىى عىىدد ثوبىىت مىىن النهللاوعىىو   trackينسىىم لىىح مسىىو  

sector  إلىى  1تى عم النهللاوعىو  مىن .يملك نيىس الحجىم مىن المعهللايىوN، ليىث ىنN  تمثىح العىدد

 .الىلي للنهللاوعو  في المسو 

يعتمىىد العىىدد األعظمىىي للنهللاوعىىو  فىىي المسىىو  علىىى نىىيع سىىياعة النىى ص المىى ن ت بنيىىة 

و  ت التىي ت هذ  هي ىص   لمية من المعهللاي bytes 512يحتيا لح عهللاوع على  .الن ص الم ن

يج  عليك ىن تن ى ىت تىت  عهللاوعو , بمعنى خي   .يستهللايع ىا ب نومج اليصيي لهو ت التعومح معهو

د مىىن النىى ص ليىىث ىنىىه ال تيوىىد إمىونيىىة لنىى اءة ىت لتوبىىة بويىىت تليىى .لىىوم  فىىي المىى ة اليالىىدة

لح عهللاىوع  يتم تسجيح المعهللايو  في.ت بعىح مموثح لألع اص الم نة ذا  الىثوفة المزدتوة،الم ن

ت هذ  التننيو  هي نيسهو المستخدمة في تسجيح المعهللايو  ,  MFMىت تننية  FMبوستخدا  تننية 

تينب ي عليك لمب مج ىن ال تنلق ىبدا ليوي تيوصيح التسىجيح هىذ  التىي تىتم  ،في السياعو  اليلبة

 .في سياعة األع اص

هذ  المعودلة لجهة تالدة تتذل  ىن , ستعمح المعودلة التولية لحسو  سعة الن ص الم نت

مثىح غولبيىة سىياعو  )لتوبىة  /إذا لونت سياعة الن ص الم ن  ىسي ع اءة .فنط من الن ص الم ن

إلى وهو  الن ص  DOSيعي  الـ .فإنه ينب ي عليك مضوعية هذ  النيمة, ( األع اص الم نة لوليو

 .side 1  ت side 0الم ن ت يميزهو بـ 

 المعودلة هي 

يعبىى  معىىدي ننىىح  .إن عىىدد النهللاوعىىو  فىىي المسىىو  يىىؤث  ىيضىىو فىىي معىىدي ننىىح البيونىىو 

مىع سى عة دت ان ثوبتىة تنىد   .البيونو  عن  س عة الىت تنيىو  سىياعة النى ص المى ن تميوههىو

على بتو  ىلث  في تلدة الزمن الىتوبة يني  بولم ت   /فإن  ىس الن اءة , دت ة في الدعينة  300بـ

 .ت بولتولي يمىن لتوبة عهللاوعو  ىلث  في المسو 

  بنية السواقة الصلبةبنية السواقة الصلبة  --22--66--6262

Sectors * tracks_per_sector * 512 [bytes per sector] 
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فىإن معىدي , بمو ىن السياعة اليلبة تدت  بعىح ىس ع من النى ص المى ن بععى  مى ا  

يىزداد  .ننح بيونوتهو سيىين على األعح ىلب  بعع  م ا  من معدي ننح البيونو  في الن ص المى ن

تستهللايع  inch-3.5ألن السياعو  اليلبة ذا  ,  10ننح البيونو  بمعدي ثونية م فيعة للنية  معدي

بإمىوننىو  .هذ  الخيوتص ال ت يى  البنيىة األسوسىية للسىياعة اليىلبة .عهللاوع لىح مسو  100تخزين 

لىح  .تخيح السياعة اليلبة بثنهو مجميعة من األع اص الم نوطيسية المىدسة في  بعضهو البعض

ت لىح مسىو  , لمىو ىنىه منسىم إلىى مسىو ا  , ت له وهتين , ص م نوطيسي يعبه الن ص الم ن ع 

لتوبة ت الذا يني   /لمو ىنه ييود في  سهللاح لح وهة من الن ص  ىس ع اءة  .ينسم إلى عهللاوعو  

 0لنىى ص مىىو يىىىين فىىي  المسىىو   0تيىىهللاف األعىى اص بحيىىث ىن المسىىو   .بىىوليليج إلىىى البيونىىو 

 .الىتوبىة مىع بعضىهو /الىتوبة ب بط وميع  ؤتس الن اءة/ومو ت تني  ذ اع الن اءةللن ص ا ي  تم

الىتوبىة للمسىو   /تح ك الذ اع لح  ؤتس الن اءة, لليصيي إلى مسو  محدد ليالد من األع اص 

فإنىىه , ( الىتوبىىة /ذ اع النىى اءة)ت نظىى ا ألن هىىذا التنظىىيم يتهللالىى  فنىىط خليىىة تيضىىع تليىىدة  .المحىىدد

يج  ىن , في هذا التنظيم , تلىن من نولية ىي    .يم ت ينلح من للية السياعة اليلبةيبسط التيم

لنىى اءة , لىىذلك  .الىتوبىىة لتيىىح إلىىى البيونىىو  فىىي مسىىو  مختلىىف /تتحىى ك وميىىع  ؤتس النىى اءة 

لنى ص خيى  ت ىييى ا البيونىو   50ت بعدهو البيونىو  مىن المسىو , لن ص مو  1البيونو  من المسو 

إن  .الىتوبىة يجى  ىن تتحى ك مى تين/فىإن ذ اع النى اءة, للنى ص األتي مى ة ىيى    1من المسىو 

 .تيضع الذ اع بهذا العىح لمية هومة من الزمن فيمو يخص زمن ننح البيونو 
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يجىى  عليىىك ىن تمنىىع البيونىىو  مىىن ىن , لتنليىىح الىىزمن المهللالىىي  لليصىىيي إلىىى البيونىىو  

هنوك ط ينة لتحسين زمن اليصيي لمجميعة مىن البيونىو  ىال ت هىي  .عب  مسو ا  عديدة تنتع 

تىتم , ت إذا لىم يىىف مسىو  تالىد لىتوبىة هىذ  البيونىو   .لتوبة البيونو  بعىىح متسلسىح علىى المسىو 

فإنىه ال ييوىد لووىة ألن تتحى ك ذ اع , بهىذ  الهللا ينىة  .الىتوبة على نيس المسو  مىن عى ص خيى 

الىى ؤتس ىسىى ع بىثيىى  مىىن التح يىىك الييزيىىوتي لىىذ اع ( ت ييىى )ليىىث ىن ايتيىىو   .الىتوبىىة/النىى اءة

 .الىتوبة الميىونيىية لت يي  المسو ا /الن اءة

للتعبي  عن ىع اص متعددة متىدسة فىي  بعضىهو  cylinderيستخد  ميهللالح ىسهللايانة 

أل عو  ت لىنهىو متيضىعة لىح المسو ا  التي لهو نيس ا cylinderت تعي  هنو األسهللايانة . البعض

 .على ىع اص مختلية

  أشكال السواقات الصلبة و األقراص المرنةأشكال السواقات الصلبة و األقراص المرنة  --22--6262
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سىنني  بإلنىوء نظى ة عومىة علىى ىشىىوي , لألعى اص الم نىة  BIOSعبح تصف تيابع الىـ

ن ىشىىوي األعى اص تمتلك الحياسىي  النييىة فىي هىذ  األيىو  علىى األعىح تالىدة مى.األع اص الم نة

 .يعتب  العىح األتي من ىلث  األشىوي الث ثة شييعو, وك وليت لالم نة التولية 

3.5-inch, 1.44 Meg high-density (HD) 

3.5-inch Super high density 

5.25-inch, 1.2 Meg high-density (HD) 

  iinncchh--55..33سواقات األقراص المرنة ذات سواقات األقراص المرنة ذات   --66--22--6262

حياسىىي  تعبىى  هىىذ  السىىياعو  اليىى ي ة الحجىىم منو نىىة بسىىوبنتهو ىلثىى  انتعىىو ا فىىي ال

ت تعتبىى  مىىن السىىياعو  الميضىىلة نظىى ا لحجمهىىو الم تىىم ت لمتونىىة ال ىى ف  .العخيىىية ت المحميلىىة

تني  هىذ  السىياعو  بتسىجيح البيونىو  إمىو بهللا ينىة الىثوفىة المزدتوىة ىت  .الب ستيىي الذا يحيهللاهو

لىىح مسىو   9ليث ىن عدد النهللاوعىو  ,  K 720تىين السعة في الىثوفة المزدتوة  .الىثوفة العولية

ت لىن العىح األلث  انتعو ا من هذا النيع مىن السىياعو   .في الجهة اليالدة  80تعدد المسو ا  

مسىو ا فىي لىح وهىة  80ليث ىنهو تملك ىيضو ,  Meg 1.44ذا  السعة   inch-3.5هي السياعة 

نىح هىذا يىؤدا إلىى مضىوعية معىدي ن .عهللاوع لىىح مسىو  18ت لىن تم مضوعية عدد النهللاوعو  إلى 

 .البيونو 
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 inch-5.25ذا  الىثوفىة العوليىة تمومىو لولسىياعو   inch-3.5تعمح سياعو  األعى اص 

لتوبىىة تتهيئىىة األعىى اص مزدتوىىة , ليىىث ىنهىىو يمىىىن ىن تضىىبط لتسىىتهللايع عىى اءة  MFمىىن النىىيع 

األعى اص ذا  الىثوفىة العوليىة تىدعى  Meg 2.88بسىعة  inch-3.5ييوىد لوليىو سىياعو  .الىثوفىة

عن سوبنتهو ت يمىن ع اءتهو  36الي   فيهو ىنه تم مضوعية عدد النهللاوعو  إلى   .(ED)اإلضوفية 

الجديىىدة  ت هىىذ  السىىياعو  عىىود ة علىىى معولجىىة الىثوفىىة  (ED)فنىىط عىىن ط يىىق سىىياعو  ىعىى اص 

يع ع اءة تلتوبة ىشىوي مختلية إن سياعو  األع اص الم نة التي تستهللا .المزدتوة ت الىثوفة العولية

, من األع اص  يج  ىن تىين عود ة على تحديىد نىيع النى ص ت تنىي  بوستخ صىهو مىن النى ص 

  .عبح اليليج للبيونو  على الن ص الم ن BIOSبعد ذلك تستهللايع تم ي  هذ  المعليمو  للـ

يد المعليمو  ألنه يتم تحد, ليس بوألم  السهح ىبدا  inch-5.25إن إيجود الن ص الم ن 

مىن . يج  ىن يىين الن ص مهيث بعىىح مسىبق, ت بولتولي  .ال زمة فنط عن ط يق ع اءة البيونو 
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يتيضىع هىذا الثنى  , عن ط يق ثن  ص ي  inch-3.5يمىن تحديد الن ص الم ن , نولية ىي   

ييوىىد ضىىمن سىىياعة  .علىىى الجهىىة األيىى   مىىن وهىىة التىىي ييوىىد بهىىو الحمويىىة للنىى ص مىىن الىتوبىىة

ت علىى عىىس النى ص , الن ص الم ن نيسهو لسىوس يسىتهللايع التعىوف لضىي  ىت غيىو  الثنى  

فإن الن ص المى ن ذت الىثوفىة المزدتوىة ال يمتلىك هىذا الثنى  ت لمىو ىن , الم ن ذت الىثوفة العولية 

 .الن ص الم ن ذت الىثوفة الم تيعة اإلضوفية يمتلك ثنبو ت لىنه ميويد في مىون خي 

  و متحكماتهاو متحكماتهاسواقات القرص سواقات القرص   --22--22--6262

 300لمو  ىينو ىن السياعة الم نة تتىين من مح ك يتيلى عملية تح ك الن ص بمعىدي 

ت تننيىة لتح يىك  ىس النى اءة ت الىتوبىة بوإلضىوفة إلىى مىىين الىت تنىي يىدعى , دت ة في الدعينة 

يىتم .تيةت الذا يني  بتحييح الجهد إلى لزمة من البيونو  الثنو,  data separatorفوصح البيونو  

,  diskette controllerالىىتحىم ت تيويىىه النىى ص اليىىل  عىىن ط يىىق ميوىىه النىى ص المىى ن 

يى ج فىي تالىد مىن شىني  /تالذا إمو ىن يىين وىزء مىن الليلىة األ  للىيمبيىيت  ىت بهللاوعىة ديىح

 .للىيمبييت  expansion slotالتيسيع 

  BBIIOOSSالوصول إلى سواقات األقراص المرنة عن طريق الوصول إلى سواقات األقراص المرنة عن طريق   --22--6262

ت التىىي تمىننىىو مىىن التعومىىح ت اليصىىيي إلىىى  BIOSلوملىىة مىىن تيابىىع ييوىىد مجميعىىة 

لمو ىن هىذ  المنوطعىة  .الستدعوء هذ  التيابع 13Hت تستخد  المنوطعة  .سياعو  األع اص الم نة

ت تتعو ك غولبو السياعو  اليلبة ت الم نة في  .لتخديم السياعو  اليلبة interfaceتعتب  تاوهة 

للتمييز فيمو إذا لونت السياعة التي تني  بوستدعوء التوبع هي السياعة اليلبة ت , نيس ى عو  التيابع 

 .DLىت الم نة فإنه ينب ي علينو تم ي  نيع السياعة للتوبع الميويد في المسجح 

ت , ( Bللسىياعة ) 1ت النيمىة ( Aللسىياعة ) 0بولنسبة للسياعة الم نة يتم اسىتخدا  النيمىة 

للسىىياعو   3ت  2النيمىىة  BIOSسىىياعو  م نىىة بحيىىث ينبىىح الىىـ 4هنىىوك بعىىض المتحىمىىو  تىىدعم 

تهنىو يجى   ،81Hت  80Hىمو بولنسبة للسياعو  اليلبة فإنىه يىتم تحديىدهو بىولنيم  .الم نة األي  

الجىىدتي التىىولي يعىى ض تيابىىع النىى ص ,  .AT-BIOSت  PC/XT-BIOSالتمييىىز ىيضىىو بىىين 

, هىذا لىيس يهللاىث , ينيمون بىنيس اليظييىة  18Hت  17Hاللظ ىن التوبعون .13Hالم ن للمنوطعة 

غيى  عىود   17Hألن التىوبع األعىد  ,  inch-3.5تم تنديمىه للسىياعو  الم نىة  18Hليث ىن التوبع 

 .لذلك تم استبداله بولتوبع الجديد, على دعم هذ  السياعة 
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  حاالت السواقةحاالت السواقة  --66--22--6262

, الخهللاىث شىي ةليىث ىنهىو تنىي  بإ وىوع الحىوال  ىت  BIOSييود تظييىة ىيى   لتيابىع 

إن النيمىىة اليىىي ية ت تيعيىىح علىىم الحمىىح  .AHللمسىىتدعي فىىي المسىىجح  عىىي ةتيىىتم إ وىىوع هىىذا ال

 .يعي ان ليويد يهللاث
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ت يىتم ذلىك بىثن تمى    .01Hىيضو تحديد لولة الن ص الم ن عن ط يق التوبع  نوبإمىون

ت هىذا ,  DLإلىى المسىجح ( صىلبة ىت م نىة ) ت نىيع السىياعة  AHإلى المسجح  01H عم التوبع 

ت بعد استدعوء التوبع فإنه يتم إ وىوع لولىة , ت من ثم نني  بوستدعوء التوبع , يمثح التهيئة االبتداتية 

 .AHالسياعة إلى المسجح إليك عن ط يق المسجح 

  القرص المرنالقرص المرن  RReesseettttiinnggإعادة تهيئة إعادة تهيئة   --22--22--6262

للنيىو  بىذلك  .سياعة الن ص الم ن بعد لدتث ىا يهللاىث resetيج  عليك ىن تعيد تهيئة 

ت  .DLت نىيع السىياعة للمسىجح  AHللمسىجح  00Hعم بتم ي   عىم التىوبع  .00Hاستعمح التوبع 

ال ييوىد هنىوك  .AHبعد استدعوء التوبع فإنه سيف يتم إ ووع لولىة السىياعة الحوليىة فىي المسىجح 

 .ذلك ألنىه سىيتم إعىودة تهيئىة وميىع السىياعو  الم نىة, لنيع للسياعة  1ىت 0م     ىا معىلة إذا

ليث إذا م    عيمة , فإنهو تؤيذ بعين االعتبو   DLلىن  انتبه ويدا للنيمة التي تم  هو للمسجح 

 .ألنه سيتم إعودة تهيئة السياعة اليلبة, " يعهللايك العوفية "  80Hىلث  من 

  اص المرنة اص المرنة نمط و شكل سواقة األقرنمط و شكل سواقة األقر  --22--22--6262

 .إن الب نومج بحووة إلى ىن يع ف نمىط ت شىىح سىياعة األعى اص الم نىة للتعومىح معهىو

يسىتخد   08Hليىث ىن التىوبع  .15Hت  08Hلتحديد هذ  المعليمو  يج  عليك استخدا  التيابىع 

إلىىى  08Hت لمىىو تعلمنىىو عىىم بتم يىى   عىىم التىىوبع  .للتمييىىز بىىين األنىىياع المختليىىة للسىىياعو  الم نىىة

ىمىىىو بولنسىىىبة للمعليمىىىو  ،DLعلىىىى المسىىىجح ( صىىىلبة ىت م نىىىة )ت نىىىيع السىىىياعة  AHالمسىىىجح 

ت  AHإذا لون ييود ىا يهللاث فسيتم إ ووع شيي ته إلىى المسىجح ،لم وعة فهي تىين على العىحا

 .تيعيح علم الحمح

هذ  النيمة هومة ودا فهي تبين نيع السىياعة فيمىو إذا  BLسيتم إ ووع عيمة إلى المسجح 

ت لىىن , ( مزدتوىة ىت عوليىة )ت األهم من ذلك ىنهو تبين الىثوفة  inch-3.5ىت  inch-5.25ونت ل
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ت لىنهىىو , انتبىىه فلىىيس مىىن الضىى ت ا ىن تيىىف هىىذ  النيمىىة لثوفىىة النىى ص الميوىىيد فىىي السىىياعة 

معليمىو  عىن عىدد الجهىو  ت المسىو ا  ت النهللاوعىو  فىي المسىج   ,تيف ىلبى  لثوفىة ممىنىة 

DH , CL , CH.    مؤش  ميويد في زتج المسجES:DI  يؤش  إلىDDPT  ت الىذا يمثىح

 .ودتي لبو اميت ا  سياعة األع اص
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ت سىياعوتهو التىي  ATsهذا التوبع مدعي  فنىط مىن عبىح ,  15Hسنتحدث ا ن عن التوبع 

هىذ  . إذا تىم ت ييى  النى ص المى ن ى  الفهذ  السياعو  عود ة علىى التعىوف فيمىو ,  FMمن النيع 

الخوصية مهمة ودا للب امج التي تعتمد على معولجىة النى ص الحىولي ت التعومىح معىه عنىدمو يىىين 

ليث ىن هذ  الب امج تني  ,  DOSت ينهللابق هذا الى   يوصة على , الن ص ميويدا في السياعة 

النهللاوعو  فىي هىذا النى ص محجىيزة عبح اليليج لبيونو  الن ص ت تحدد ىا  FATبن اءة ودتي 

 DOSبىذلك فىإن  DOSلذلك إذا تم ت يي  الن ص مىن غيى  ىن يعلىم . ت ىيهو ال يزاي غي  مستخد 

سىىيتوبع  بوسىىتعموي المعليمىىو  الخوصىىة بىىولن ص السىىوبق ت يتعومىىح مىىع النىى ص الحىىولي علىىى هىىذا 

ت إفسىود  overwriteنة األسوس ت يمىن ىن يني  ت بعىح غي  منييد بولىتوبة في  معليمو  سوب

لنعىيد علىى . إذا تىم ت ييى  النى ص ى  ال DOSلذلك لون ال بد من مع فىة   .محتييو  هذا الن ص

لمو علنو ت يني  بتحديد فيمو إذا تم تبىديح النى ص  BIOSإن هذا التوبع هي من تيابع ,  15Hالتوبع 

ع السىىوبنة ت مىىن ثىىم إ وىىوع النيمىىة ى  ال ت يىىتم تهيئىىة النىىيم االبتداتيىىة فىىي المسىىج   لمىىو فىىي التيابىى

 .ت يع ض الجدتي التولي المعليمو  التي يتم إ ووعهو بعد استدعوء هذا التوبع, المهللاليبة
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  قراءة قطاعات القرص المرنقراءة قطاعات القرص المرن  --44--22--6262

إن هذا التوبع يستهللايع عى اءة ىلثى  مىن عهللاىوع  .بن اءة عهللاوعو  الن ص 02Hيني  التوبع 

تتجىد  اإلشىو ة إلىى  ،نيس المسو  ت بجونى  بعضىهو الىبعضىن تىين هذ  النهللاوعو  على بع ط 

إلىى زتج  bufferلذلك فإنه يتم تم ي  عنيان الـ, ىن البيونو  ال يتم ننلهو إلى عنيان ذال ا ثوبت 

ت ,  bufferللىىـ segmentيحتىىيا عنىىيان النهللاعىىة  ESليىىث ىن المسىىجح ,  ES:BXالمسىىج   

بعد استدعوء هذا التوبع فإنه سيتم إ ووع لولة ، bufferا على عنيان إزالة الـيحتي BXالمسجح 

لحمىح ت إذا تم تيعيىح علىم ا .ALت عدد النهللاوعو  المن تءة إلى المسجح  AHالخهللاث إلى المسجح 

 .02Hالجدتي التولي يبين المسج   التي تتثث  بوستدعوء التوبع ت فإن هذا يعي  إلى تعيع يهللاث 
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 .بإمىونك النيو  بحيلىة ذليىة لتحىدد نىيع النى ص المى ن,  MFإذا لنت تستخد  سياعو  

فعندهو تستهللايع ىن تحدد فيمو ,  9إذا و بت ع اءة ع ص مو ت استخدمت لذلك عيمة عهللاوع ىلب  من 

فىي المسىو  فىي  ألنه ت لمو نعلم ىن العىدد األعظمىي للنهللاوعىو  .HDىت  DDإذا لون هذا الن ص 

بإ وىوع عيمىة تىدي  15Hت بولتولي سيني  التىوبع ,  9( الىثوفة المزدتوة) DDاألع اص من النيع 

ا ن انتبه .40طبعو عيمة المسو  غي  ض ت ية ت لىن لمو نعلم يج  ىن تىين ىعح من , على يهللاث 

ة الحوليىة التىي تنىي  عند إ ووع التوبع لنيمة تدي على تعيع يهللاث ت ال تنىي  مبوشى ة بإينىوف العمليى

 3( سىىياء ىلونىىت عىى اءة ىت لتوبىىة ىت تهيئىىة )ت لىىىن يجىى  عليىىك ىن تعيىىد تىىى ا  هىىذ  العمليىىة , بهىو 

تيعح العملية التي , عودة  .م ا  على األعح عبح ىن تستسلم ت تجز  بثن هنوك يهللاث لنيني عد لدث

ت  بمو يىين السب  , ثونية ىت الثولثة ت لىنهو تنجح في المحوتلة ال, ت يد النيو  بهو في الم ة األتلى 

ىت ىن , الىتوبة ال يىين عد تضع في الميضىع المحىدد فىي المى ة األتلىى /في ذلك ىن  ىس الن اءة 

ال تنلىىق بعىىثن صىىحة . السىىياعة الم نىىة لىىم تىىىين عىىد تزامنىىت  لتىىى هىىذ  اللحظىىة مىىع االلىت تنيىىو 

ق تسىىوتا ت تموثىىح المعليمىىو  لضىىمون البيونىىو  عنىىد تعىىيع يهللاىىث مىىو ألن السىىياعة تتثلىىد عىىن ط يىى

 .صحة البيونو  في لح عهللاوع

  الكتابة على قطاعات القرص المرنالكتابة على قطاعات القرص المرن  --00--22--6262
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يبىىين الجىىدتي التىىولي البىىو اميت ا   .للىتوبىىة علىىى عهللاوعىىو  مسىىتنلة 03Hيسىىتخد  التىىوبع 

 .التي تم   لهذا التوبع
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  لتأكد من قطاعات القرص المرنلتأكد من قطاعات القرص المرناا  --11--22--6262

بيحىص ت ايتبىو  فيمىو إذا تىم ننىح البيونىو  إلىى النى ص المى ن بعىىح  04H  التوبع يني

بىىح يىىتم  .ال يىىتم منو نىىة البيونىىو  الميوىىيدة بولىىذال ة بولبيونىىو  الميوىىيدة علىىى النىى ص .صىىحيح

 هىي ايتيىو  لىـ CRC .التي تحدد فيمو إذا تم ننح البيونو  بولعىح اليحيح CRCاستخدا  عيمة 

Cyclical Redundancy Check ت هي عبو ة عن إو اتية ميثيعة ودا ت تني  بولتثلد من ذلك

ليىث ىنهىو تنىي  بعمليىو  ت معىودال   يوضىية معنىدة ت تنىي  بتجميىع النىيم لىىح بويىت  .بدعة لبي ة

 .ت تهللابق عليهو هذ  المعودال  ال يوضية check sumضمن النهللاوع اليالد مع الـ

بوسىتثنوء  03Hت  02Hو الميوىيدة فىي التيابىع هىي نيسىه 04Hإن البو اميت ا  للتىوبع 

لىىىذلك فىىىإن غولبيىىىة , تعتبىىى  ىغلىىى  السىىىياعو  ميثيعىىىة , لوليىىىو ل . فهىىىي ال يلىىىز  bufferعنىىىيان الىىىـ

 .المب مجين يعتب تا ىن هذا اإلو اء غي  ض ت ا ت ال لووة الستعموله

  تهيئة مسارات مستقلة ضمن القرص المرنتهيئة مسارات مستقلة ضمن القرص المرن  --11--22--6262

ت لىىن هنىوك إمىونيىة لتهيئىة مسىو ا   .الم ن لىوم لتهيئة الن ص  07Hيستخد  التوبع 

بنىىيع  BIOSإليبىىو   18Hينب ىىي عليىىك ىتال ىن تسىىتخد  التىىوبع , للنيىىو  بىىذلك  .مسىىتنلة ضىىمنه

ت عىدد المسىو ا  ,  DLت نيع السياعة في المسىجح ,  AHيم    عم التوبع في المسجح  .السياعة

عد استدعوء التىوبع فىإن علىم الحمىح يعىي  ت ب .CLت عدد النهللاوعو  في المسجح  CHفي المسجح 

 ES:DIفي هذ  الحولة يىين زتج المسج    .إلى النيع المحدد المدعي  بياسهللاة السياعة الم نة

 .ت الذا تحتووه تيابع التهيئة ال لنة DDPTمؤش  لـ

 DDPTبتحديىد النىيع المهللالىي  ت بعىد ىن يىتم تم يى  مؤشى   07Hبعد ىن يني  التىوبع 

استعمح التوبع , لتبدى بولتهيئة  .عندهو بإمىونك النيو  بعملية التهيئة الحنينية,  1EHطعة لععوع المنو
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05H  ,ت على ال غم مىن ىنىه بإمىونىك تهيئىة عهللاوعىو  مسىتنلة  .هذا التوبع يني  بتهيئة مسو  لومح

بويىت  512فإنك ال تسىتهللايع ىن تهيىئ إال , بويت لىح عهللاوع  1024ىت لتى  512,256,128بسعة 

 05Hعىىم بوسىىتخدا  التىىوبع  .يىىدعم فنىىط هىىذ  السىىعة للنهللاوعىىو  DOSت ذلىىك ألن  DOSنىط تحىىت ف

 :تم   النيم إلى المسج   لمو هي مبين بولجدتي التولي
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إن هذا الجدتي يمثىح ييىوتص  ."ودتي التهيئة"على  ES:BXيعي  زتج المسج   

العىح ىن هذا الجدتي هي عبو ة عىن ميىييفة مىن مؤليىة مىن ليونىو  ىت  ت لمو ن   من, التهيئة 

ت علىى الى غم مىن ىنىه يىتم  .بويتىو  4ت السجح اليالد مؤلف من , سج   لىح عهللاوع سيتم تهيئته 

 .فإنه يج  تى ا  ذلك في الجدتي,  05Hتم ي   عم المسو  ت وهة الن ص الم ن إلى التوبع 
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ت بولتىىولي مىىن الممىىىن  .يىىتم إنعىىوء النهللاوعىىو  فيزيوتيىىو بولتسلسىىح نيسىىه لمىينىىو  الجىىدتي

يسىجح الى عم . 7ت الىيىون الثىوني علىى ىنىه النهللاىوع  عىم  1تهيئة الىيون األتي على ىنه النهللاوع  عىم 

س لىي ىنىهم لظة ت تجد  ال .لح عهللاوع على الن ص الم ن  header المنهللاني للنهللاوع في ت تيسة

لذلك فإنه يج  ىن يتم تحديىد ىعىداد , من الض ت ا ىن يىين عدد البويتو  في لح عهللاوع هي نيسه 
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من هنو نستنتج ىنه بإمىوننو ىن ن ي  هذ  األعىداد , البويتو  بعىح ص يح في لح عهللاوع من الجدتي 

ن في لح عهللاوع بمعنى ىن نحدد لىح عهللاوع عدد بويتىو  يختلىف عىن النهللاىوع ا يى  ت ذلىك لنىيع مى

 .لموية النسخ

 Disk Drive Parameter Table (DDPT)ودتي بو اميت ا  سياعة الن ص 

بحووىىة لمع فىىة  BIOSفىىإن , ب مجىىة ميوىىه النىى ص المىى ن لتىىى نىىىين عىىود ين علىىى 

تحتىىيا . بوإلضىىوفة لمعليمىىو  ىيىى  , معليمىىو  التهيئىىة الييزيوتيىىة ت التىىي تصىىينوهو فىىي األعلىىى 

ROM BIOS  ت ىيضو  .ىنياع السياعو  ت األع اص الم نة التي يدعمهوعلى ودتي يحتيا  لح

الحىىولي عبىى  مؤشىى   DDPTي وىىع  BIOSتبمىىو ىن , يىىوص بىىك  DDPTبإمىونىىك ىن تعىى ف 

FAR  , 1ت الذا يىين ميويدا ضمن المياعىع الذال يىة التىي يتياوىد فيهىو شىعوع المنوطعىةEH. 

,  1EHال يسىتخدمون المنوطعىة  ت العتود اليل  للىيمبييت  العخيىي ل همىو DOSتنظ ا ألن 

ت , الخىوص بىه  DDPTينىي  بإنعىوء  DOSإن .فإنه بوإلمىون ت يي  محتي  هذ  المياعع الذال ية

ت لمو نى   مىن , بويت  11إن لجم هذا الجدتي  .مهمته زيودة س عة اليصيي إلى الن ص الم ن

 :العىح التولي الذا ييضح الجدتي
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إنمىو فنىط بإمىوننىو ت ييى  البىو اميت ا  المعلمىة , ليس بوإلمىون ت ييى  لىح البىو اميت ا  

 bits)األتي هي معدي الخهللاية , له لنلين ف عيين  DDPTإن الحنح األتي من ودتي  .*بوإلشو ة

ييىف معىدي الخهللاىية الىزمن الىذا يسىت  عه  .(bits 0-3)ت الثوني هي زمن تي يغ ال ىس   (4-7

ليىث , ت هىذ  النيمىة تمثىح بىولملي ثونيىة , الىتوبة من مسو  إلى خي  /وه لتح يك  ىس الن اءةالمي

ىمىو زمىن تي يىغ الى ىس  .ms 3تمثىح  0DHت ms 2تمثىح  ms  ,0EH 1تمثىح  0FHىن النيمىة 

ت يعبى  , الىتوبة لي تيىع عىن سىهللاح النى ص المى ن /فهي ييف الزمن الذا يست  عه  ىس الن اءة

ىمىو الحنىح .0FH (240 ms)ت النيمىة االفت اضىية هىي . ms 16لمعىوم   لىـ  عىن هىذ  النيمىة

 DMA (bitت علم  (bits 1-7)زمن تحميح ال ىس , الثوني فهي ىيضو يننسم إلى لنلين ف عيين 

الىتوبىىة ليسىىتن  علىىى  /بولنسىىبة لىىزمن تحميىىح الىى ىس فهىىي الىىزمن الىىذا يسىىت  عه  ىس النىى اءة .(0

فهىي يجى  ىن  DMAىمو بولنسبة لعلىم . ms 2هذ  النيمة لمعوم   لـ ت يعب  عن , سهللاح المسو  

ىمو بولنسبة للحنح الثولث فهىي يعبى  عىن اليتى ة الزمنيىة التىي تننضىي لتىى يىتم .0يثيذ داتمو النيمة 

 .تيعف مح ك الن ص الم ن عند عد  تويد ىا عملية لهو ع عة بولن ص الم ن ت ينتظ  تنييذهو

, ص الم ن يست    فت ة مىن الىزمن ال بىثس بهىو لتىى ينلىع بعىىح لومىح ت نظ ا ألن مح ك الن 

هذ  النيمة تتعلق  .فإنه ال ينب ي علينو ىن نني  بإينوفه مبوش ة بعد لح عملية تصيي للن ص الم ن

                                         ليىىىىىىىث ىن  ticks per second 18بولىىىىىىىدت  الىىىىىىىذا يسىىىىىىىوتا تن يبىىىىىىىو 
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(1 tick is approximately 55 ms) .  25ت النيمة االفت اضية هيH  ت التىي تسىوتا تن يبىو

2 ms. الحنح ال ابع يحدد عدد البويتو  في لح عهللاوع ت التي يمىن استخدامهو فىي عمليىة النى اءة ت

 3ت لذلك فهي عودة تحتيا النيمة , تهي تتيافق بعىح  تيسي ت تهللاوبق عيم تهيئة النهللاوع , الىتوبة 

, للن اءة من ىت للىتوبىة فىي عهللاوعىو  لهىو سىعو  ىت لجىي  مختليىة  .بويت لىح عهللاوع 512من ىوح 

الحنىح التىولي .ينب ي عليك ىتال ىن تضع النيمة المنوسبة فىي هىذا الحنىح ثىم تنىي  بولعمليىة المهللاليبىة

ت الىذا يعتمىد , هي العىدد األعظمىي للبويتىو  فىي لىح عهللاىوع  04Hالميويد عند اإلزالة الذال ية 

ىمىو بولنسىبة للحنىيي الث ثىة التوليىة فهىي تتعلىق بىولت ميز ت فىك الت ميىز .نىيع النى ص المى نعلى 

انتبه ويدا ت ال تحىوتي  .ت التي تخزن على الن ص الم ن مع البيونو  الحنينية, لمعليمو  النهللاوع 

, ت ييى    يمىىن 08Hىمو بولنسبة للحنح الميويد عند اإلزالة  .العبث ىت التثثي  على هذ  النيم ىبدا

الذا يعب  عن المح ف الذا ن يد ىن نمىأل بىه النهللاوعىو   ASCIIت يحتيا هذا الحنح على  مز 

تعهللاىى النهللاوعىو  ( ت التي يتم فيهو طبعو يلىق النهللاوعىو )ليث ىنه عند التهيئة , بعد عملية التهيئة 

 .(ASCII code 246)ت النيمة االفت اضية هي إشو ة النسمة  .محتي  ثوبت

الىتوبة من مسىو  /فبعد ىن ينتنح  ىس الن اءة .حنح التولي تعت استن ا  ال ىسيحتيا ال

ت بعد  .يىين بحووة لتثيي  زمني عيي  ليتم تخميد االهتزازا  التي تنتج عن هذ  الح لة,  ي  

 .الىتوبة إنجوز عمليو  اليليج للبيونو  ال لنة يعىح منوس  ت صىحيح/ذلك يستهللايع  ىس الن اءة

يعبىى  الحنىىح األييىى  عىىن الىىزمن الىىذا يسىىت  عه محىى ك .ms 25فت اضىىية لهىىذا الحنىىح النيمىىة اال

 . seconds 1/8ت هذ  النيمة من معوم   ت ىوزاء , الن ص الم ن لىي ييح س عة التع يح 

  للوصول إلى األقراص الصلبةللوصول إلى األقراص الصلبة  BBIIOOSSاستعمال الـ استعمال الـ   --44--6262

لنى ص الخوصىة بوليصىيي إلىى سىيا عىو  ا  Biosسىيف نيىف فىي هىذا البحىث تيابىع 

هنىوك .عبىح ىن نبىدى يجى  ىن نحىذ ك بعىثن تج يى  هىذ  التيابىع,مهمو يىىن.hard drivesاليل  

التىىي مىىن ي لهىىو يمىنىىك ىن  floppy disk driveايىىت ف بينهىىو تبىىين سىىياعة النىى ص المىى ن 

سىىىتعمح عىىى ص غيىىى  مىىى ن مىىىن ىوىىىح التج يىىى  فىىى  يمىنىىىك ايتبىىىو  النىىى ص اليىىىل  بهىىىذ  

ل ي  مبولي لتيابع التهيئة تالىتوبة إلى فندان البيونىو  تسىيتعذ  عليىك سينيدك االستخدا  ا.الهللا ينة

ليث ىن هىد  ,سيف تي ض نيسهو على الن ص اليل  DOSألن هيىلية نظو  التع يح .إص له

يمىن ىن يؤدا إلى ايتيوء وميىع المسىو ا  ت المليىو  تذلىك ألن نظىو   one sectorعهللاوع تالد 

 .hard diskىونهم على الن ص اليل  لم يعد يع ف ىين م DOSالتع يح 

 backupتثلىىد مىىن تنعىىث نسىىخة التيوطيىىة  BIOSلىىذلك إذا ى د  ىن تختبىى  تيابىىع الىىـ 

تلىك هىي الهللا ينىة اليليىدة .ىت تستخد  لوسى  خيى  إذا لىون ذلىك متولىو لىك.لن صك اليل  مندمو

 .وعدتكألن لتى  يدمة الن ص اليل  المحىم عد ال تستهللايع مس,لتتجن  ضيوع المعليمو 

  BBIIOOSSمقاطعة القرص الصلب من أجل الـ مقاطعة القرص الصلب من أجل الـ   --66--44--6262

مىع سىياعو  النى ص  hard drivesلمو ذل نو سوبنو ل تتعو ك سياعو  الن ص اليل  

علىىى الىى غم مىىن ىن التيابىىع الخوصىىة بسىىياعة .13Hمىىن لىى ي المنوطعىىة  floppy driveالمىى ن 

 BIOSالىىـ فىىإن ,هىىي متهللاوبنىىة floppy driveتالنىى ص المىى ن  hard driveالنىى ص اليىىل  

بعىىح مختلىف عىن تحىمهىو بسىياعة النى ص المى ن  hard driveتتحىم بسياعة النى ص اليىل  

floppy drive. لهذا السىب  تتضىمن الىـBIOS   نميذوىو للىتحىم بسىياعة النى ص اليىلhard 

drive منييح عن نميذج التحىم بسياعة الن ص الم ن. 
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يحىدد فيمىو إذا لىون  DLفي المسجح فإن  عم الجهوز  13Hعندمو يتم استدعوء المنوطعة 

ىن سياعة الن ص اليل  األتلى  80Hتمثح النيمة ..هي عنينة للن ص اليل  ىت الن ص الم ن

ال يمىىن .ىن سياعة الن ص اليىل  الثونيىة هىي المهللاليبىة 81Hهي المهللاليبة في لين تمثح النيمة 

وىد. BIOSىن نني  بعنينىة ىلثى  مىن سىياعتي عى ص صىل  مىن يى ي الىـ   BIOS  تيابىع الىـ ت 

فىي .الخوصة بولحوسى  العوديىة ال تمىتلىهم BIOSإن الـ .XTالخوصة بولن ص اليل  منذ مندمة 

عنىدمو تىم .لىم ييىى  ىلىد فىي تضىع سىياعو  النى ص اليىل  فىي الحياسى  الميى  ة 1981عو  

فند ىضييت بعض التيابع اإلضوفية لمىو هىي  IBMمن عبح ش لة  PS/2  &ATط ا الحياس  

 : ي الجدتي التوليمبين ف

 

 144 الشكل

سىيف .BIOSلتتيح الب امج التهللابينية العودية إلى سياعة الن ص اليل  من ي ي الـ 

 .نيضح فنط التيابع األلث  ىهمية في هذ  البحث

  الحالةالحالة  شفرةشفرة  --22--44--6262

ن إذا لىو.لتعىي  إلىى توىيد يهللاىث carry flagتستخد  تيابع الن ص اليل  علم الحمىح 

يبىين .AHالحولة  للخهللاث فىي المسىجح  شي ةعلم الحمح يسوتا تالد إذا هنوك يهللاث عد لدث تت عود 

 :الجدتي التولي معوني هذ  العيي ا 

 من ىوح اليصيي للن ص اليل  13المنوطعة   BIOSشيي ا  الخهللاث عندموتستدعي 

 اليظيية عي ةال اليظيية عي ةال

00h 10 ال ييود يهللاثh يهللاث ع اءة 

01h   عم التوبع ىت المع ح غي 

 مسميا

11h  تم تيحيح يهللاث ع اءة من عبح

ECC 

02h 20 لم يجد العنيانh ييود يلح بولمتحىم 

04h 40 لم يجد عنيان النهللاوعh فعلت عملية البحث 

05h  يهللاث في عمليةReset 

 للمتحىم

80h اليلدة لم ,انتهى اليعت

 تستجي 

07h يهللاث ىثنوء تهيئة المتحىم AAh دة غي  ووهزةاليل 

09h  يهللاث إ سويDMA , تمCCh يهللاث لتوبة 
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 تجوتز لدتد النهللاعة

0Ah ييود يلح في النهللاوع   

 resetفيجى  عليىك ىن تنىي  بعمليىة ( عىد الخهللاىث األتي)عندمو يحدث ىلىد هىذ  األيهللاىوء

إذا ىعيىد الخهللاىث  .عىودة تىىين العمليىة نووحىة.لسياعة الن ص اليل  تمن ثم تج   التوبع من وديد

11H شىي ةبعىىح فعلىي فىإن .بعد توبع الن اءة  فإنه ليس من الض ت ا ىن تىىين البيونىو  الغيىة 

 شىي ةهذ  الحولة تعي  إلى ىن عد تم لعف يهللاث عى اءة لىىن يمىىن تيىحيحه بوسىتعموي ييا زميىة 

التىي  CRCهذ  اإلو اتية شبيهة بإو اتيىة .ECC(Error Correction Code)تيحيح الخهللاث 

من ي ي  sectorت حس  البويتو  الي دية من النهللاوع .من عبح سياعة الن ص الم نيتم استخدامهو 

يىتىى  المجمىىيع النىىوتج إلىىى النهللاىىوع علىىى النىى ص اليىىل  لث بعىىة بويتىىو  .صىىي ة  يوضىىية معنىىدة

 .ECCإذا تم لعف يهللاث ع اءة يمىن تيحيحه بوستعموي ييا زمية .إضوفية

  استخدام توابع القرص الصلباستخدام توابع القرص الصلب  --22--44--6262

يمى    عىم .ن ص اليل  ىيضو المسج   من ىوح تم ي  البىو امت ا تستخد  تيابع ال

فىإن ,عندمو يىىين مىن الياوى  التع يىف عىن  عىم سىياعة النى ص اليىل .AHالتوبع في المسجح 

تمثح سياعة النى ص اليىل  األتلىى فىي لىين تمثىح  80Hإن النيمة .DLعيمته تم   في المسجح 

   عىىدد  ؤتس النىى اءة تالىتوبىىة تىا توىىه مىىن ت مىى.سىىياعة النىى ص اليىىل  الثونيىىة 81Hالنيمىىة 

مىىىن ىوىىىح عىىىدد االسىىىهللايانو   CHيخيىىىص المسىىىجح . DHفىىىي المسىىىجح (  1ىت  0)النىىى ص

cylinders. 8اسىىهللايانة بمسىىجح ذت  256بمىىو ىنىىه يمىنىىك تمثيىىح  فنىىطbits   ت سىىياعة النىىى ص

دد اسىىهللايانو  فىىإن هىىذا المسىىجح غيىى  لىىوفي لتمثيىىح عىى 306تملىىك ىلثىى  مىىن  XTاليىىل  لعىى لة 

ي ضوفون  CLلهذا السب  فإن البتين السودس تالسوبع من المسجح .االسهللايانو  في الن ص اليل 

ليىىث ييىىبح العىىدد األعظمىىي .لتحىىدد عىىدد االسىىهللايانو  CHإلىىى النيمىىة الميوىىيدة فىىي المسىىجح 

تحىدد البتىو  الخمسىة (. 1023إلىى  0تى عم مىن )اسىهللايانة 1024ل سهللايانو  الىذا يمىىن تمثيلىه 

إذا (.من ىوح لح اسهللايانة 17إلى  1من ) sector number عم النهللاوع  CLلمسجح األتلى من ا

يحىىدد عىىدد  ALلىىون هنىىوك ىلثىى  مىىن عهللاىىوع يمىىىن اليصىىيي إليىىه فىىي نيىىس اليعىىت فىىإن المسىىجح 

مىن ىوىح   Bufferيج  ىن تحدد في عمليو  الن اءة تالىتوبة  عنىيان الىذال ة المؤعتىة .النهللاوعو 

إلى عنيان  ESفي هذ  الحولة يعي  المسجح .و ىت البيونو  التي سيتم ننلهوالبيونو  التي سيتم لتوبته

 .Bufferإلى عنيان اإلزالة للذال ة المؤعتة  BXالنهللاعة  تالمسجح 

  الصلبالصلب  لجهاز التحكم بالقرصلجهاز التحكم بالقرص    RReesseettالقيام بعملية القيام بعملية   --44--44--6262

ليىث  0dHالىذا يعىبه التىوبع  00Hالتوبع اليليد الذا ال يتهللال  بو امت ا  هىي التىوبع 

مث  بعد تعىيع يهللاىث فىإن هىذا التىوبع ي نجىز بعىىح .controllerلجهوز التحىم  Resetي  بعملية ين

إن البو امت  اليليد الذا يىين بحووة إليه هي  عم سىياعة .دت ا عبح اليصيي إلى البيونو  التولية

 .DLالن ص اليل  الذا ي م   بدت   في المسجح 

  تحديد حالة سواقة القرص الصلبتحديد حالة سواقة القرص الصلب  --00--44--6262

ىيضىو  عىم السىياعة .يمىنك ىن تحدد لولة سىياعة النى ص اليىل  01H التوبع بوستخدا  

 .DLالتي ت يد فحص لولتهو ي م   في المسجح 
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  قراءة قطاعات القرص الصلبقراءة قطاعات القرص الصلب  --11--44--6262

عند لح استدعوء لهىذا التىوبع  .بن اءة عهللاوع ىت ىلث  من الن ص اليل  02Hيني  التوبع 

بىدال مىن  128  لموذا العدد األعظمي هىي  بمو ىنت متعج.عهللاوع لعدد ىعظمي 128يمىنك ع اءة 

إن وهوز التحىم الخوص بولن ص اليل  يسىتخد  إمىونيىو  ذالى ة اليصىيي المبوشى  .عهللاوع 256

لننىىح البيونىىو  بىىين ذالىى ة الحوسىى  تالنىى ص   DMA(Direct Memory Access)للىىذال ة 

اليعىت لعىدد  مىن البيونىو  فىي نيىي 64Kتستهللايع ىن تننىح  DMAمهمو يىن فإن عنوص  .اليل 

هنوك عيد خي   هىي .(64k-128 sectors * 512 byte/sector)عهللاوع  128هذا يىوفئ .ىعظمي

لىىذلك فىىإن الىىذال ة .يمىنهىىو ىن تننىىح البيونىىو  ضىىممن عهللاعىىة الىىذال ة اليالىىدة DMAىن عنوصىى  

 ES-BXتذل  بثن زتج المسج   .المؤعتة للن اءة ىت الىتوبة يعي  عودة  إلى بداية عهللاعة الذال ة

 BXإللىى بدايىة هىذ  النهللاعىة ىمىو المسىجح  ESفىي هىذ  الحولىة سيعىي  المسىجح .Bufferيحدد الـ 

 .فستىين عيمة اإلزالة المخزنة فيه مسوتية لليي 

لتنىى ى ىلثىى  مىىن عهللاىىوع فىىي لىىح اسىىتدعوء لىىه فإنىىه يىىتم عىى اءة  02Hعنىىدمو تسىىتعمح التىىوبع 

المحىىىددة تىا وونىىى  تنىىى ى بت تيىىى  النهللاوعىىىو  فىىىي االسىىىهللايانة ,ىتال:النهللاوعىىىو  بولعىىىىح التىىىولي

عندمو يتم اليصىيي إلىى نهويىة االسىهللايانة فىإن النهللاىوع األتي علىى (.بياسهللاة  عم النهللاوع)متيوعد

لن يتم ع اءة النهللاوعو  علىى االسىهللايانة التوليىة .نيس االسهللايانة لىن على ال ىس التولي يتم ع اءته

م يبنىى هنىوك ىا عوعىو  ىيى   لتى بعد ىن يتم اليصىيي إلىى خيى   ىس فىي نيىس االسىهللايانة تلى

 .    للن اءة

  لى القرص الصلبلى القرص الصلبكتابة قطاعات عكتابة قطاعات ع  --11--44--6262

هىىذا التىىوبع .مىىن ىوىىح لتوبىىة عهللاىىوع ىت ىلثىى  علىىى النىى ص اليىىل   03Hيسىىتخد   التىىوبع 

 .إللى الن ص اليل  Bufferموعدا ىن البيونو  ت ىت  من الذال ة المؤعتة  02Hمعوبه  للتوبع 

  التحقق على قطاعات القرص الصلبالتحقق على قطاعات القرص الصلب  --00--44--6262

مهمو يىن فإن البيونىو  علىى النى ص اليىل  .عهللاوعو  لح اسهللايانة 04Hيع ف التوبع 

التىىي لىىىيس مىىىن )بىىىدال مىىىن المنو نىىة مىىىع البيونىىو  الميوىىىيدة ف الىىىذال ة ECCت نىىو ن مىىىع عيمىىة 

يحدد عىدد النهللاوعىو  التىي (. ES-BXفي زتج المسج     Bufferالض ت ا ىن نحدد عنيان 

 .ALنيد التثلد منهو ضمن المسجح 

  تهيئة اسطوانات القرص الصلبتهيئة اسطوانات القرص الصلب  --11--44--6262

هىىذا .هىىذ  المهمىة 05Hينجىىز التىوبع .يجى  ىن تىىتم تهيئىة النىى ص اليىل  عبىىح اسىتخدامه

ي مى   إلىى زتج  Bufferعنىيان الىـ .التوبع يعىبه التىوبع المسىتعمح مىن ىوىح تهيئىة النى ص المى ن

مىن ىن علىى الى غم  512Bytesهىي  Bufferيجى  ىن يىىين لجىم هىذا الىـ .ES-BXالمسج   

مىن ىوىح لىح  1Byteمىن مىديلين لىح منهىو بحجىم  Bufferيتثلف الـ .ت ستخد  34Byteفنط ىتي 

يعىي  ىتي بويىت فيمىو إذا .عهللاوع لىح اسهللايانة لتتم تهيئتىه 17عهللاوع من النهللاوعو  الذا يبلغ عددهو 

نيمىة لذلك نخزن ال.عبح استدعوء هذا التوبع  نيت ض ىن لح عهللاوع  هي ويد.لون النهللاوع ويد ى  سيئ

يسىىتخد  البويىىت األتي تالثىىوني مىىن .ىمىىو البويىىت الثىىوني فهىىي يعىىي  إلىىى  عىىم النهللاىىوع المنهللانىىي.هنىىو 0

يستخد  البويت الثولىث . الجدتي عندمو يىين النهللاوع الييزيوتي األتي من االسهللايانة  عد تمت تهيئته

 تال ابىىىىع مىىىىن الجىىىىدتي عنىىىىدمو يىىىىىين النهللاىىىىوع الييزيىىىىوتي الثىىىىوني مىىىىن االسىىىىهللايانة  عىىىىد تمىىىىت
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ي ع ف التتولي المنهللاني للنهللاوعو   من عبح بويتين من .بينمو التسلسح الييزيوتي ثوبت....تهىذا,تهيئته

 .النهللاوع ي حددا في هذا الجدتي

إن الهللا ينىىة األلثىى  تضىىيلو تالمسىىتخدمة فىىي عمليىىة التهيئىىة  هىىي التىىي تعىىي  إلىىى  عىىم 

 sectorنيىىىة تسىىىتدعي مهمىىىو يىىىىن فىىىإن تن.النهللاىىىوع الييزيىىىوتي للنهللاىىىوع  إلىىىى لىىىح عهللاىىىوع منهللانىىىي

interleaving  تستخد  فعليو لتس يع ىداء الن ص اليل. 

التي تعي  إلىى ىن النهللاىوع   00Hعلى النيمة   table entryيحيا البويت األتي من لح 

يتم نيح هذا  Formattingىثنوء عملية التهيئة .التي تعي  إلى ىن النهللاوع  سيئ 80Hويد ىت النيمة 

لىىن يسىىتخد  هىىذا  DOSالىىذا يعىىي  إلىىى ىن نظىىو  التعىى يح  sector markerالبويىىت إلىىى الجىىزء 

 .النهللاوع  ليخزن البيونو 

  تحديد بارامترات القرص الصلبتحديد بارامترات القرص الصلب  --6565--44--6262

بعىىىىح غيىىى  معىىىوبه لألعىىى اص الم نىىىة فىىىإن األعىىى اص اليىىىلبة ال تمتلىىىك ييىىىوتص 

ليعىح هىذا اسىتخد  .يىين من المهم لىبعض البى امج ىن تعى ف بىو امت ا  النى ص اليىل .ميلدة

 DLبعىد اسىتدعوء التىوبع فىإن المسىجح .DLلتم    عم الن ص اليىل  فىي المسىجح  08Hتوبع ال

يحىيا .2ىت  1ىت  0يىتم إ وىوع النيمىة إمىو .يحيا عدد األعى اص اليىلبة المتيىلة بجهىوز الىتحىم

تعنىي  7بمو ىن هذ  النيمة  تبدى مىن اليىي  فىإن النيمىة .عدد  ؤتس الن اءة تالىتوبة DHالمسجح 

ت البتين العلييين مىن المسىجح  CLيتم إ ووع عدد االسهللايانو  في المسجح .ية  ؤتستويد ثمون

CH. ىيي ا يىتم إ وىوع عىدد النهللاوعىو  فىي لىح مسىو  .ىيضو هذ  النيمة تبدى من الييtrack  فىي

 .تليس من اليي  1لىن هذ  النيمة تبدى من  CHالبتو  الست األعح ىهمية من المسجح 

  ريبةريبةتشغيل قرص صلب نوعيته  غتشغيل قرص صلب نوعيته  غ  --6666--44--6262

فىىىىي لىىىىح لوسىىىى  تتضىىىىمن مياصىىىىيو  عىىىىدد مىىىىن األعىىىى اص اليىىىىلبة  BIOSإن الىىىىـ 

هىىذا يجعىىح مىىن السىىهح ىن تختىىو  مياصىىيو  النىى ص اليىىل  ىثنىىوء عمليىىة التنيىىي  .المتنيعىىة

setup. مهمىىو يىىىن افتىى ض ىن مياصىىيو  مىىن ىوىىح عىى ص صىىل  محىىدد غيىى  ميوىىيدة ضىىمن الىىـ

BIOS. عندهو ييوىد ط ينىة ىيى   لجعىح الىـBIOS  ىتال .ف علىى مياصىيو  هىذا النى صتتعى

ىت  41Hتمىىن ثىىم يخىىزن عنىىيان الجىىدتي عنىىد المنوطعىىة .ينعىىث وىىدتي يحتىىيا علىىى المياصىىيو 

تنجىز .1ىت  0تذلك اعتمودا على فيمو إذا لون  عم النى ص اليىل  المى اد تعى يله  46Hالمنوطعة 

 09Hتوبع ىيي ا يستدعى ال.تييف ييوتص الن ص اليل  BIOSصي ة الجدتي  من عبح الـ 

ىت  80H)ي مىى    عىىم السىىياعة .الىىذا يعىى ح وهىىوز الىىتحىم مىىع ييىىوتص النىى ص اليىىل  الجديىىد

81H  ) في المسجحDL. عودة يزتد مع ح الجهوز من عبح الع لة المنتجة للن ص اليل. 

  قراءة قطاع قرص صلب موسعقراءة قطاع قرص صلب موسع//كتابةكتابة    --6262--44--6262

بىىة المخييىىة لنىى اءة تلتو 02H  &03Hشىىبيه بىىولتيابع  0AH  &0BHإن التيابىىع 

المخييىة  512Bytesمهمو يىن فهنوك ايت ف تالد فنط هىي ىنىه بوإلضىوفة  إلىى الىـ.النهللاوعو 

للمعهللايىىو  مىىن ىوىىح لىىح عهللاىىوع يىىنم ننلىىه فإنىىه ييوىىد ى بعىىة بويتىىو  إضىىوفية مخييىىة لخيا زميىىة 

ECC 516بمو ىن لح عهللاوع ىصبح يتىين من .عند نهوية لح عهللاوع يتم ننلهو ىيضوBytes  بدال من

512Bytes إن العىدد األعظمىي للنهللاوعىو  التىي يمىىن ع اءتهىو  ىت لتوبتهىو فىي نيىس اليعىت هىي ف

فيمىو إذا لىون  10Hييحىص التىوبع .عهللاىوع 128تعىولج  02H,03Hبينمو لونت التيابع ,عهللاوع  127
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إذا لىون علىم الحمىح .هىي وىوهز ألن ينيىذ ىتامى  DLالن ص اليل  الذا م     عمه في المسىجح 

سىيحيا عيمىة  AHالمسىجح تعنىدهو فىإن ,  إلى ىن السياعة غيى  وىوهزةفذلك يعي 1يحيا النيمة 

 .الخهللاث شي ة

  معايرة القرص الصلبمعايرة القرص الصلب  --6262--44--6262

يعيد هىذا التىوبع لولىة ,بعد استدعوء التوبع .لمعوي ة الن ص اليل  0BHيستخد  التوبع  

 .DLالخهللاث  متموشيو  مع  عم الن ص في المسجح 

  جهاز التحكم بالقرص الصلبجهاز التحكم بالقرص الصلب  ختبارختباراا  --6464--44--6262

إذا اوتوز وهوز التحىم هذا االيتبو  فإن علم الحمح ,لعملية االيتبو  14Hبع يستخد  التو

الذا يىين متىيف ا  15Hتوبع المنوطعة األيي  المخيص للن ص اليل  هي .0سيتضمن النيمة 

 80)          يم    عم الن ص.تعيد هذ  المنوطعة نيع الن ص.XTsتليس على  ATsفنط  على 

or 81 ) فىىي المسىىجحDL.فىىي المسىىجح  0ا لىىم يىىىن النىى ص متىىيف ا  سىىيتم إ وىىوع النيمىىة  إذ

AH. 1تعىىي  النيمىىةor 2 إللىىى سىىياعة النىى ص  3بينمىىو تعىىي  النيمىىة .إلىىى سىىياعة النىى ص الم نىىة

علىىى عىىدد النهللاوعىىو  لهىىذا النىى ص  CX and DXفىىي هىىذ  الحولىىة تحتىىيا المسىىج   .اليىىل 

البويت األلث  ىهمية بينمو يحتىيا  CXليث يحيا المسجح , 32bitيعىح هذا المسج ن .اليل 

 .البويت األعح ىهمية DXالمسجح 

  ميزات سواقات األقراص الصلبةميزات سواقات األقراص الصلبة  --00--6262

من ىهم الميزا  الحديثة لسياعو  األع اص اليىلبة هىي ىنىه ىصىبح ىسى ع ت ى يىص ت 

 :ىص   لجمو ل فعلى سبيح المثوي

 10msإلى  30msتم تنليح زمن اليصيي في النموذج ذا  األداء الحديث من ليالي 

زيودة سعة التخزين األعظمية فند ىصبحت سياعو  األعى اص اليىلبة ذا  السىعو  ىلثى  مىن 

1GigaByte   لثي  االنتعو 

 ىصبحت ىسعو  سياعو  األع اص اليلبة منخيضة ودا ل

 .ت سننوعش فيمو يلي ىهم ىسبو  تحسين ىداء سياعو  الن ص اليل 

  التوزيع و عامل عملية التوزيعالتوزيع و عامل عملية التوزيع    --66--00--6262

متحىمو  سياعة الن ص اليل  س يعة ودال بحيث ىنهو تستهللايع مسو  لومح لتىى لوليول 

ت هىىذا إذا طلبىت المعهللايىو  الميوىيدة فىي . لي لونت المعهللايو  المهللاليبة ميويدة في عهللاوع تالد

النهللاوع التولي ف  يني  المتحىم بولن اءة من النهللاوع ت لىن يتم ىيىذ المعهللايىو  مىع الىذال ة الدايليىة 

  ST506ت تملىىك المتحىمىىو  . ذا يزيىىد مىىن سىى عة اليصىىيي للمعهللايىىو  بعىىىح لبيىى للمىىتحىم ت هىى

 (SCI ,ESDI ,and IDE)ذال ة دايلية تتسع لنهللاوع تالد ت لىن المتحىمو  الحديثة من النيع 

  .تملك ذال ة دايلية تتسع لمسو  لومح 
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تهىذا  .CPUة النهللاىوع إال بعىد ننىح خيى  بويىت إلىى ت ال يتم إعودة ملى الىذال ة ذا  سىع

يتهللال  مزيدال من اليعت تهذا اليعت لوفي ليم  النهللاوع التولي من تحت  ؤتس الن اءة ت الىتوبة ت 

بولتىىولي لنىى اءة المعهللايىىو  مىىن النهللاىىوع التىىولي سىىيتهللال  هىىذا انتظىىو  لىىيالي دت ة لوملىىة للنىى ص 

 .ييدا إلى بهللايء ملحيظ في زمن اليصيياليل  ت بولتولي إعودة تنييذ هذ  العملية س

لنعى   Interleavingت بولتولي لتنليح هذا التثيي  يتم استخدا  مو يسىمى عمليىة التيزيىع

ت بتيزيىع النهللاوعىو  منهللانيىو ل يتىوا تعىت لىوفي للمىتحىم لمعولجىة ت إ سىوي . النهللاوعو  في المسىو 

ت , نىي التىولي تحىت  ىس النى اءةالمعهللايو  من عهللاوع تالد عبح ىن يم  النهللاىوع ذت الت تيى  المنهللا

ت يىتم عيىوس التيزيىع بعومىح عمليىة . بهذا يىتم تجنى  انتظىو  دت ة لوملىة عبىح عى اءة النهللاىوع التىولي

التيزيىع ت عيمتىه هىي عىدد النهللاوعىو  ت التىي تىم إزالتهىو بى عم النهللاىوع المنهللانىي عىن  عىم النهللاىوع 

ىمىو  1:6ة التيزيىع مسىوتيو ل لىـ يىين عومح عمليى XTفي سياعة الن ص اليل  لجهوز . الييزيوتي

 1:1ت لوليو ل النيمىة . ممو يزيد س عة اليصيي 1:2ت يمىن ىن ينلح إلى  1:3فهي  ATفي ىوهزة 

لهذا العومح منتع ة ودا ل ممو يعني ىنه ال ييود تيزيع على اإلط   لمو في الجدتي السىوبق ليىث 

ح عمليىة التيزيىع تىىين عنىدمو ال ت ب ىض النظى  عىن ىهميىة التيزيىع فىإن ىفضى, عهللاوع  17ييود 

ىمىو بيوىيد . ت بذلك يمىن ع اءة مسو  لومح ضمن دت ة تالدة للن ص فنىط. تيود لووة للتيزيع

 .ت ذلك بحس  عيمة عومح عملية التيزيع 3,2تيزيع فسيىين هنوك لووة لعدد من الدت ا  

  إسناد عملية التوزيعإسناد عملية التوزيع  --22--00--6262
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 يض لسياعة الن ص اليل يتم ذلك ي ي عملية التهيئة ذا  المستي  المنخ
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بمىىو ىن الىى عم المنهللانىىي للنهللاىىوع يىىتم تحديىىد  بوسىىتخدا  بىى امج التهيئىىة ذا  المسىىتي  ت

ت معظىىم البىى امج المخدمىىة لسىىياعة النىى ص اليىىل  . المىىنخيض فمىىن الممىىىن إزالىىة النهللاوعىىو 

نيمىىة سىىيئة سىىيؤدا هىىذا إلىىى بىىطء شىىديد فىىي إذا لونىىت ال. سىىتعهللايك عومىىح عمليىىة التيزيىىع المنوسىى 

 .اليصيي إلى المليو  الميويدة على سياعة الن ص اليل 

  ألسطوانة و المسارألسطوانة و المسارانحراف اانحراف ا  --22--00--6262
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ت . ايتيو  عومح عملية التيزيع المنوس  مهم ودا ل لتحسىين ىداء سىياعة النى ص اليىل 

ن يتم عىودة عى اءة المعهللايىو  مىن علىى نيىس األسىهللايانة ت لىىن بعد ع اءة المعهللايو  من مسو  معي

من  ىس عى اءة خيى  ت بينمىو ينىي  المىتحىم بولتبىديح بىين  ؤتس النى اءة يسىتم  النى ص اليىل  

بولدت ان ت بعد ع اءة خي  عهللاوع من المسو  فإن النهللاوع األتي من ال ىس التولي سيىين عد م  من 

 .و  ليالي دت ة لوملةتحت  ىس الن اءة ت لذلك يج  االنتظ

ت لمنع هذا من الحدتث يتم استخدا  انح اف االسهللايانة ليث يتم إزالىة لىح النهللاوعىو  

. ت بولتولي بعد تبديح  ىس الن اءة يتم ع اءة النهللاوع األتي بدتن تثيي  دت اني, على المسو  التولي

ت بوإلضىوفة لعمليىة .تيتم تحديد انح اف االسهللايانة ي ي عمليىة التهيئىة ذا  المسىتي  المىنخيض

انح اف االسهللايانة تيود عملية انح اف المسو  ت هي معوبهة لعملية انح اف االسهللايانة ت لىنهو 

 تني  بوالهتمو  بوليعت ال ز  لسياعة الن ص اليل  لننح ذ اع الن اءة إلى المسو  التولي 
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  تصحيح الخطأتصحيح الخطأ  --44--00--6262

إن لىىىدتث التلىىىيث فىىىي المىىىودة . ىهىىىم مؤشىىى ا  عمليىىىة التخىىىزين تعتبىىى  الميثيعيىىىة مىىىن

الم نوطيسىىية شىىيء ال يمىىىن تجنبىىه ت يمىىىن ىن يسىىب  عىىد  اسىىتخدا  لىىبعض األوىىزاء مىىن سىىياعة 

سىياعة ( غى ف)في مو مضى لونت تهللابع التحة بولنهللاوعو  الميوبة على لوفظة .الن ص اليل 

 ي عملية التهيئة ذا  المستي  المنخيض الن ص اليل  لمو تم تحديدهو من عبح المينعين ت ي

يني  المستخد  بإديوي هذ  األ عو  ليتع ف عليهو نظو  التع يح ت يتم تعليمهو على ىنهو ميوبة في 

 .ت يتجن  تخزين المعهللايو  فيهو FATودتي تيزيع المليو  

  ليس لهو التحة عهللاوعو  ميىوبة ت يىتم تخزينهىو علىى مسىو IDEىمو النموذج الحديثة لـ 

ت العديىىد مىىىن . معىىين منييىىح ت تتعىىى ف عليهىىو يىى ي عمليىىىة التهيئىىة ذا  المسىىتي  المىىىنخيض

السياعو  تستهللايع تمييز عهللاوعو  ميىوبة عىن ط يىق عمليىو  النى اءة ت الىتوبىة ت هىذا هىي هىدف 

ECC (شىىي ة تحديىىد الخهللاىىث )  ت التىىي يىىتم تيليىىدهو ىتتيموتيىيىىو ل ت تخزينهىىو علىىى لىىح عهللاىىوع ت هىىذ

 .IDEاليل   الن صة في سياعة الميزة ميويد
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  كونات سواقة القرص الصلب األخرىكونات سواقة القرص الصلب األخرىمم  --00--00--6262

عندمو يتم تهيئة سياعة الن ص اليىل  فإنىه يىتم تخىزين مجميعىة معهللايىو  لوملىة علىى 

 عىم , مثىح  عىم األسىهللايانة)سياعة الن ص اليل  ت نمط هذ  المعهللايىو  يختلىف بحسى  المىتحىم 

ECC ,. )... 00يىت متزامنىة مىع النيمىة بو 13ليث يبدى لح عهللاىوع بسلسىلة مىنH (لنىح البىدء ) ت

, بوإلضىوفة إلىى ى عىو  األسىهللايانة. ت الىذا يعى ف النهللاىوع IDيلي هىذ  النيمىة لنىح  عىم التع يىف 

مخيىص ت ينتهىي ببويىت شىي ة الخهللاىث  IDت تبدى هذ  المعهللايو  ببويىت ( C,H,S)النهللاوع, ال ىس

تعهللاي المتحىم  gapهللانة فو غة ، ت من ثم من(CRCIDلنح )تستخد  للتثلد من صحة المعهللايو  

ت التثلىد هىح هىذا  IDف صة عبح بدء بحنح المعهللايو  ت يستخد  المتحىم هذ  الي صة لن اءة عيمة 

ت مىن ثىم هنىوك بىويتين ( Dataلنح )بويت من المعهللايو   512ت من ثم يبدى . هي النهللاوع المهللالي 

ثىم منهللانىة فو غىة ثونيىة  ت من( ECC-Dataلنح )يستخدمهمو المتحىم للتثلد من صحة المعهللايو 

gap  4ممليءة بولنيمةEH  تعهللاي المتحىم ف صة للتثلد من صحة المعهللايو  ت بذلك يىين الهللايي

 .بويت 570اليعلي الىلي لىح عهللاوع هي 
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ت هنوك منوطق محجيزة ىي   فهنوك مسو ا  مىؤاز ة ت تسىتخدمهو  :مسو ا  إضوفية

ت هنىىوك بعىىض . لىت تنيىىة لسىىياعة النىى ص اليىىل  لتىىزامن نيسىىهو مىىع سىىوعة المعهللايىىو الىىدا ة اال

ت ىييى ا ل هنىوك . ال ت اهو ت هي محجيزة لبىديح عىن النهللاوعىو  الميىوبة BIOSالمسو ا  لتى 

تسىىتخد  عنىىدمو يهللايىىئ وهىىوز  الىمبيىىيت  ليىىث تسىىتن   ؤتس  (Park area)منهللانىىة االسىىت الة 

ألنىه إذا اسىتن    ؤتس النى اءة ت الىتوبىة علىى . هللانىة االسىت الةالن اءة ت الىتوبة علىى سىهللاح من

ت ليىث ىنىه ال ييوىد معهللايىو   فىي منهللانىة , مسو  يحتيا معهللايو  فإنىه عىد يضى  بهىذ  المعهللايىو 

 .االست الة

  زمن الوصولزمن الوصول  --11--00--6262

ت يدعي عودة المينعين ىن سىياعة . ينوس ىداء سياعة الن ص اليل  بس عة اليصيي

ت تعبى  هىذ  . ميلي ثونيىة 30ىت   10و ذا  س عو  تصيي ليالي الن ص اليل  التي يينعينه

ت يستخد  ىيضو ل المينعين زمن اليصيي من .النيمة عن معدي زمن اليصيي إلى مليين مختليين

ليىث ىن . مسو  إلى مسو  ت زمن اليصيي األعظمي ليعب ان عن س عة سياعة النى ص اليىل 

ز  لتح يىىك  ىس النىى اءة ت الىتوبىىة مىىن زمىىن اليصىىيي مىىن مسىىو  إلىىى مسىىو  هىىي الىىزمن الىى 
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ت زمىىن اليصىىيي األعظمىىي هىىي الىىزمن الىى ز  لتح يىىك ذ اع النىى اءة ت . األسىىهللايانة إلىىى ىيىى  

 .الىتوبة من األسهللايانة األتلى إلى األيي ة للسياعة

لمو ىن هذ  العيامح لهو تثثي  مهم على لييية اليصىيي إلىى سىياعة النى ص اليىل  مىن 

عص بمياصيو  س يعة وىدا ل تىىين فيىه هىذ   :ح ت هنوك عيامح ىي   فمث  ل مستي  نظو  التع ي

ت عىىد تىىىين سىىياعة النىى ص اليىىل  . المياصىىيو  عديمىىة اليوتىىدة مىىو لىىم يسىىتهللاع المىىتحىم مجو اتىىه

مجزئ ودا ل بحيث ىن ذ اع الن اءة ت الىتوبىة تنيىز بعىىح داتىم لألمىو  ت للخلىف بىين األسىهللايانو  

لىذلك يجى  ىن ينىوس األداء اعتمىودا ل علىى الىزمن الىذا تسىت  عه .معهللايو المختلية لليصيي إلى ال

ىا علىىى مسىىتي  نظىىو  التعىى يح ت . طلبىىو  النىى اءة ت الىتوبىىة فىىي المسىىتييو  المختليىىة للتهللابيىىق

ت هنىوك . ت من مستي  سياعة الن ص اليىل  ت متحىموتىه BIOSمع    السياعو  ت مستي  

 .يل تهللابينو  تنيس ىداء سياعة الن ص ال

  HHaarrdd  DDiisskk  PPaarrttiittiioonnتجزئة سواقة القرص الصلب تجزئة سواقة القرص الصلب   --11--6262

فإنهو تني  بتجزتة  سياعة الن ص   DOSمن نظو  التع يح   FDISKعند تنييذ تعليمة 

. اليل  إلى لتح منييىلة منهللانيىول ىت عنىدمو ت يىد تحميىح ىلثى  مىن نظىو  تعى يح علىى عىص تالىد

مهو مىن عبىح نظىو  تعى يح يجى  تنييىذ عملية التهيئىة لتحضىي  سىياعة النى ص اليىل  ليىتم اسىتخدا

ت عنىدمو تنىي  بهىذا فثنىك  .ىتالل يج  عليك تنييذ عملية تهيئىة منخيضىة المسىتي  .ث ث تنييذ مهو 

تني  تنظيم سياعة الن ص اليل  إلى سياعو  ت مسو ا  ت عهللاوعىو  عىن ط يىق لتوبىة ع مىو  

لعنيان فيمو بعد لتعيين النهللاوعىو  يستخد  المتحىم ع مو  ا .العنيان المنوس  على سهللاح السياعة

 .المحددة

  عملية تجزئة سواقة القرص الصلبعملية تجزئة سواقة القرص الصلب  --66--11--6262

ىتال ل هذا يمىنك مىن تحميىح ىلثى  مىن نظىو  . هنوك سببون  تيسيون للنيو  بعملية التجزتة

فتجزتة سياعة الن ص اليل  إلى عدة منىوطق منييىلة يتىيح . تع يح على سياعة الن ص اليل 

زء  الخوص من سياعة الن ص اليل  بدتن لدتث اضىهللا ابو  عىن لىح نظو  تع يح ىن يدي  و

 .ايت ف هيىلية ىنظمة المليو 

ت السب  ا ي  للتجزتة هي لتى ييبح من الممىىن اسىتخدا  سىعو  إضىوفية للسىياعو  

ثم ظهى   سىياعو  عى ص صىل   10Megعص بسعة  XT لياس تمتلك . ذا  السعو  الىبي ة

فنىط ت  Meg 32النديمىة تسىتهللايع التعومىح مىع سىعو   Dosت لونىت نسىخ  Meg 40,80بسعو  

م تبهللاىة  Meg 32ليىث ىصىبحت سىعة  Dos 3.3لىن تىم الىتخلص مىن هىذ  المعىىلة فىي نسىخة 

إمىونيىىة تجزتىىة سىىياعة النىى ص اليىىل  لجىىزء  DOSليىىث عىىدمت هىىذ  النسىىخة مىىن . بجىىزء تالىىد

وهىوز  23تته لـ يمىن تجز( Extended Portion)ت وزء ممتد  (Primary Portion) تيسي 

لسىىياعة  Meg 768ممىىو يتىىيح سىىعة لليىىة ىعظميىىة  Meg 32منهللانىىي سىىعة لىىح منهىىو األعظميىىة 

ت لىىىن  Gigabyte 2لونىىت تىىدعم ىعىى اص صىىلبة بسىىعة  Dos 4.0ت نسىىخة . النىى ص اليىىل 

المستخدمين استم تا بعملية التجزتة ألنهم لونيا ييضلين التعومىح مىع عىدة ىعى اص منهللانيىة علىى 

 .ع ص تالد لبي  السعةالتعومح مع 
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  قطاع التجزئةقطاع التجزئة  --22--11--6262

لتع يىىف تجزيئىىو  سىىياعة  DOSت هىىي عبىىو ة عىىن البنيىىة التىىي تسىىتخدمهو وميىىع نسىىخ 

ألتي م ة فإنه ينىي  بإنعىوء عهللاىوع التجزتىة  FDISKت عندمو تني  بتنييذ ب نومج . ع صهو اليل 

ت ذلىىىىىىىىىىك علىىىىىىىىىىى النهللاىىىىىىىىىىوع األتي لسىىىىىىىىىىياعة النىىىىىىىىىى ص اليىىىىىىىىىىل  المعىىىىىىىىىى ف بوأل عىىىىىىىىىىو  

(Cylinder0,Track0,Sector1 )  ت ينيBIOS  في عند بدء التعى يح بتحميىح عهللاىوع التجزتىة

ت بعىد ىن ينتهىي إتمىو  تعى يح نظىو  الحوسى  يىتم تحميىح عهللاىوع  DOSبدال ل مىن عهللاىوع اإلعى ع لىـ 

ت هذا إذا لم يىن هنوك ىعى اص م نىة  0000:7C00التجزتة إلى الذال ة ت ذلك بدءا ل من العنيان 

فىي البىويتين األييى ين مىن عهللاىوع  AAHتتليهو  55Hالنيمتين  BIOSإذا تود ت .:Aفي السياعة 

بويت فإنه يعتب  هذا النهللاوع عوب  ل للتنييذ ت يبدى بتنييذ الب نومج بدءا ل من  512التجزتة المؤلف من 

-ROMبإظهو   سولة يهللاث ت من ثىم يبىدى تنييىذ  BIOSالبويت األتي من النهللاوع نيسه ت إال يني  

BASIC يىىديح فىىي للنىىة ال نهوتيىىة ت ذلىىك بحسىى  نسىىخة  ىتBIOS ت ينىىي  هىىذا .ت ميىىنعيهو

الب نىىومج بتنظىىيم ت تعىى يح الجىىزء اليعىىوي مىىن نظىىو  التعىى يح ت يتهللالىى  النيىىو  بىىذلك تحميىىح عهللاىىوع 

اإلع ع لنظو  التعى يح ت تم يى  الىتحىم للب نىومج الميوىيد ضىمن هىذا النهللاىوع ت بمىو ىن الب نىومج 

فإن ب نومج عهللاوع التجزتة يىتم  0000:7C00لى الذال ة ىيضو ل على العنيان الجديد يج  تحميله إ

 .ىتال ل إلفسوا المجوي لنهللاوع اإلع ع بولعمح 0000:0600ننله للعنيان 
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  جدول التجزئةجدول التجزئة  --22--11--6262

وي ت الب نومج المىتي  في عهللاوع التجزتة يج  ىن يىىين عىود ا ل علىى إيجىود للجىزء اليعى

مىن عهللاىوع  1BEHللنيو  بذلك فإنه يستخد  ودتي التجزتة ت يتم تحميح هىذا الجىدتي فىي اإلزالىة 

 .التجزتة



 010 سياعة الن ص الم ن تالن ص اليل 
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بويىت ت هىذا الجىدتي ميوىيد فىي  16فىي وىدتي التجزتىة مىىين مىن  Entryلح مىديح 

ت إلنعىوء . ىوىزاء 4التجزتو  محدتد بىـ مدايح لذلك عدد  4نهوية عهللاوع التجزتة متيحو ل المجوي لـ 

ىوىىزاء يلجىىث بعىىض ميىىنعي سىىياعو  األعىى اص اليىىلبة إلىىى اسىىتخدا  ب نىىومج إعىىداد  4ىلثىى  مىىن 

في بعض األليون يتم تعديح شي ة عهللاوع التجزتة ممىو يتىيح لىك اإلعى ع إلىى ىا مىن ىنظمىة .يوص

ت . ح عنىدمو يبىدى الحوسى  بولعمىحالتع يح التي لديك ت هذا يجعح االيتيو  ىسهح بين ىنظمة التعى ي

 .يتثلف ودتي التجزتة للمديح اليالد لمو في الجدتي السوبق

  بدء تشغيل قطاع اإلقالعبدء تشغيل قطاع اإلقالع  --44--11--6262

النيمىة . الحنح األتي مىن لىح مىديح وىدتي تجزتىة يعىي  إذا مىو لىون الجىزء فعىوال ل ى  ال

00H  80تعني ىن الجزء غي  فعوي ت النيمةH  ت إذا . ع منىهتعنىي ىن الجىزء فعىوي ت يجى  اإلعى

تود ب نومج عهللاوع التجزتة ىلث  من وزء تالد فعىوي ىت ىنىه ال ييوىد ىا منهىو فعىوي فإنىه ال يتىوبع 

عملية اإلع ع ت يظه   سولة يهللاث ت يىديح فىي للنىة ال نهوتيىة ال يمىىن الخى تج منهىو إال بإعىودة 

لحنلىين التىوليين لتحديىد عندمو يحدد ب نومج عهللاوع التجزتة وزء فعوي تالد فإنىه يسىتخد  ا، اإلع ع

ت يتم التعبي  عن  عم األسهللايانة ت النهللاىوع تمومىو ل لمىو فىي . مىون هذا الجزء على الن ص اليل 

ت الىذا يمثىح البىت الثىومن ت .ت متضمنو ل البت السودس ت السوبع من  عم النهللاىوع 13المنوطعة  عم 

يمىننىو مبوشى ة اسىتدعوء منوطعىة ىا هىذين البىويتين لهمىو العىىح الىذا )التوسع من  عم األسىهللايانة 

BIOS  بتحديد  عم األسهللايانة ت  عم النهللاوع لهو 13 عم.) 
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ت تيابعهو هىي الهللا ينىة اليليىدة لليصىيي  13 عم  BIOSفي هذا اليعت تىين منوطعة 

 .لحظةغي  متولة في هذ  ال DOSلسياعة الن ص اليل  ألنه من الياضح ىن تيابع 
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  التعريب التعريب   --6262

  أساسيات عملية التعريب ومشاكلهاأساسيات عملية التعريب ومشاكلها  --66--6262

إن فىىىى ة تحميىىىح األلىىى ف الع بيىىىة هىىىي ىن نحمىىىح األلىىى ف الع بيىىىة مىىىىون األلىىى ف 

 ASCII ة في مىون الح تفتاستعموي ودتي ل تف ع بيASCII (121 - 255  )الميسعة لـ 

  :ستياوهنوتالمعولح التي ، الميويدةالميسعة 

 .بولذال ةبولح تف الع بية تتحميلهو  ASCII األيي ة من ل تف 121تبديح الح تف 

 .VGA ينوس  اي صنوعة يط ع بي

 (.LeftToRightبدال من  RightToLeft)الىتوبة من اليمين إلى اليسو  

بوسىتثنوء ىلىى ف )الع بيىة فمعظىىم األلى ف لهىىو ى بعىة لىىوال  معىىلة التيصىىيح فىي األلىى ف 

فعند الض ط على ليلة الميىوتيح  –خ  ـخـ يـ  ـخ  -ىشىوي فح ف الخوء له ى بعة ( النهللاع

يج  تحديد ىا نيع من األل ف التىي (  اإلنىليزا   Oالمنوبح لح ف )على ل ف الخوء

سىيتم )بعد  لتحديىد شىي ة المسىح  سيتم تحديدهو بنوء على الح ف الذا عبله تالح ف الذا

 (. ٌل  اللنوش لهو 

 (. Real mode)تالنمط الحنيني ( Pmode)العمح في النمط المحمي 

 (.Graphics Mode)تالنمط اليي ا ( Text Mode)العمح في النمط النيي 

  عالقة ذاكرة العرض بالتعريبعالقة ذاكرة العرض بالتعريب  --22--6262

مىىن ىوىىح عمليىىة  ومىىو يهمنىىعسىىم الىىذال ة بعىىىح سىىوبق تلىىىن نعىى ا هنىىو  لنىىد عمنىىو بعىى ا

 :التع ي 

تهىىذ  , bitplanesلبيىى ة تىىدعى ( منىىوطق )تنسىىم الىىذال ة الييديييىىة إلىىى ى بىىع ىعسىىو  

معظىم لى ت  العوشىة  ,البيىونيالمنوطق تستخد  ألهداف تغويو  مختلية في النمط النيي تالنمط 

 .bitplaneلىح  K 64يتم لجز  K 256لديهو 
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Bitplane 0:   تحتيا على  مز المح فASCII  

Bitplane 1:   الح فمياصيو. 
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تالثىىوني علىىى  ASCIIالبويىىت األتي يحتىىيا علىىى  ,بويتىىونتلمىىو ذل نىىو فىىإن الحىى ف لىىه 

فىىي الىىنمط النيىىي يىىتم تنسىىيم الىىذال ة إلىىى نمىىيذج  ,(لينىىه تلىىين الخلييىىة لىىه )مياصىىيو  الحىى ف 

تبولتىولي مىع إزالىة زتويىة لهىذا العنىيان نيىح  ،B800 ىنه يبدى عنيان ذالى ة ف دا ىا/ زتوي

,  EGA، تفىىي Bitplane1 إزالىىة ف ديىىة نيىىح لعنىىوتين تمىىع Bitplane0مبوشىى ة لعنىىوتين 

VGA   عودة تستخدBitplane2   من ىوح ودتي األل ف تلتحميح وداتي ىلى ف الىـASCII 

 .إلى هنو للتعومح معهو ROMالتي يتم تحميلهو من ذال ة 

تلذلك يمىن  K 1ليث لح ودتي ىل ف يثيذ  ,ال ا من  KB 14 تثيذ Bitplaneلح 

وىدتي معىين يىتم ذلىك عىن   ايتيىوتال  1K X 1  =14Kوىداتي ىلى ف مختليىة  1ىن نسىتعمح 

 .سوبنوتعد تم ش لهو  map register    Characterط يق بويت المياصيو  تمسجح 
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بويت لىح لى ف تبولتىولي يمىىن للجىدتي  02ليث يتم لجز  1K ف لديه لح ودتي ىل

 02ليىث تمثىىح  ،KB 1=  1112=  251*  02علىىى لىى ف تهىىذا نحيىح  251ىن يتسىع إلىى 

تيمىىىن ىن ال نسىىتخد  النيىىف العلىىيا مىىن الحىى ف تيبنىىى فىىو    األعظىىمالحىى ف  ا تيىىوعبىسىىح 

 .الجدتيضمن  وسهللا  مل ف مو ضمن الجدتي ىت إلى  إلىتلليصيي 

 السهللا  المهللالي   ( +ASCII ()Indexالح ف * )عنيان بداية الجدتي 
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بت ليف العمح السوبق من ي ي نيف دزينة من التيابىع المتىيف ة  BOISتعد عومت الـ 

 .INT 10الييدييية  13للمنوطعة  11من ي ي الخدمة 

  الخطوط في بطاقات العرضالخطوط في بطاقات العرض  --22--6262

ال بىىد مىىن إلنىىوء النظىى ة عىىن الخهللاىىيط فىىي الىىنمط  11الخدمىىة  تيوصىىيحلىىدييي فىىي عبىىح ا

تينعىث هىذا االيىت ف  ,للهللابوعىةعىن الخهللاىيط المسىتخدمة  فالييىديي تختلىإن بنيىة يهللاىيط .النيىي

 عىىودة EGAىيليىىث يسىىتخد  ، (األلىى فالميىىييفة التىىي تمثىىح عىى ض )بسىىب  لجىىم األلىى ف 

 X 8تيستخد  ميييفة ىص   لحجم ال ت  الثوني  لخط ال ت  األتي بىسح X 14 8ميييفة من 

عىدد البىسى   فىي اال تيىوع فنىط  يت يى ليث لجم بىسح يبنى ثوبتو نيسه ال يت يى  تلىىن الىذا  8

ييود ث ثة يهللايط عيوسىية لىح  ةتبولخ ص ،(النمط النيي يىين بت تالد فنط ليث البىسح في )

VGA: 

 العرض Xاالرتفاع  نوع الخط

 X 8 8 ص ي 

 X 14 8 تيسطم

 X 16 8 لبي 

 EGAتيهللاين عيوسيين لح 
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 العرض Xاالرتفاع  نوع الخط

 X 8 8 ص ي 

 X 14 8 متيسط
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  دقة الشاشةدقة الشاشة  --44--6262

  قة ارتفاع الشاشة مع ارتفاع الخطقة ارتفاع الشاشة مع ارتفاع الخطعالعال  --66--44--6262

إن الخهللايط الي ي ة تع ح مسولة ىص   على العوشة من ليث األ تيوع مث  بولنسىبة 

 :بىسح 1تالخط الي ي  ا تيوع الح ف فيه  ، بىسح 053اال تيوع هي  EGAلح 

 40.75=  350/8=  األسهللا عدد = بوال تيوع  األل فعدد 

 .X 43 80تبولتولي يىين النمط  40ىا ليالي 

 :VGAالخط المتيسط لح 

 X 25 80 >=سهللا   25 = 053/14

 (بىسح بوال تيوع  433ليث يحتيا ) VGAبولنسبة لح 

 سهللا  25=    400/16خط الىبي  ال

 سهللا  21=  400/14الخط المتيسط 

 سهللا  25 = 400/16الخط الىبي  

  ططعالقة عرض الشاشة مع ارتفاع الخعالقة عرض الشاشة مع ارتفاع الخ  --22--44--6262

 :الث ثةإن الع ض يبنى ثوبت ألنيع الخهللايط 



 071 التع ي 

 

EGA:  بىسح في  1ع ض الح فEGA  , تالعى ض األفنىي للعوشىة فىيEGA  هىي

 :بىسح تبولتولي 143

 .ل ف 13=  640/8= ة عدد األل ف األفني

VGA:    يملىىك لىىVGA 723  للعوشىىة تلىىىن الحىى ف اليالىىد  األفنىىيبىسىىح فىىي العىى ض

يسىتخد  البىت األييى  ألغى اض يوصىة تللمسىوفة بىين )بىسىح  1بىسح تلىيس  1ع ضه 

 .ل ف بولسهللا  13تبولتولي يىين عندنو ..( الىلمو 

 .ل ف 13=  720/9= عدد األل ف األفنية 

 الدقة العرض االرتفاع اشةنوع كرت الش الخط

 EGA 350/8    = 43 640/8   = 80 80 X 43 ص ي 

 EGA 350/14  = 25 640/8   = 80 80 X 25 متيسط

 VGA 400/8    = 50 720/9   = 80 80 X 50 ص ي 

 VGA 400/14  = 28 720/9   = 80 80 X 28 متيسط

 VGA 400/16  = 25 720/9   = 80 80 X 25 لبي 

في النمط في النمط   ((استحداث محارف جديدةاستحداث محارف جديدة))    IINNTT  1100  6666  الخدمةالخدمة  --00--6262

  الحقيقيالحقيقي

فىي ت ييى  مجميعىة المحىو ف  EGA VGA MCGAتييد في األنظمىة   11فولخدمة 

لمىو يمىىن اسىتخدامهو لنى اءة معليمىو  , المستخدمة في النمط النيي السىتحداث محىو ف وديىدة 

  Character Generatorعن المحو ف الحولية تتسمى هذ  الخدمة 

يجىى  ىن ( Buffer)تهىىذا البيىى , ( Buffer)سىىتعيد البيىىيس نمىىيذج األلىى ف مىىن بيىى ي

 ES: Bpللمسىجلين  FARتعنىيان هىذا البيى  يمثىح مؤشى  , يخلىق تيهىئ مىن عبىح تيابىع ىيى   

 ليث تمنه نجد ىن يمىن اليصيي لجدتي الح تف من ي ي المؤش  السوبق 

 

 157 الشكل

    RReeaall  mmooddeeرف في النمط رف في النمط تحميل األحتحميل األح  --66--00--6262
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مخيىىىص ليضىىىع األلىىى ف التىىىي ن يىىىد  Bitplane2إذا عنىىىدنو مىىىىون بولىىىذال ة تهىىىي 

 يضىيءعندهو يضيء مىونه تعندمو يىىين صىي  ال  1استحداثهو تبولتولي عندمو تىين  عيمة البت 

 :نني  بمو يلي( ش)ستحداث ل ف الع بي العين تال

بويت تهي من نمط الخط الىبي  يتم تحميح هذا الح ف بولجدتي ثم  11يثيذ هذا الح ف 

 AHنضىع فىي المسىجح .الح ف الذا يليه تهىذا لتى يتم تحميح لوفة األل ف التي ن يد تحميلهو

لهو العديد مىن اليظىوتف الي عيىة  11مة  عم الخدمة الي عية فولخد AL عم الخدمة ت في المسجح 

الجدتي الم اد تحميله في الى ا   BLعدد البويتو  في لح ل ف تفي المسجح  BHت في المسجح 

 ( الع بية  األل ف)

 

 29 جدول

AH Sub functions of function 11 from INT 10 

Character generator 

0  Load Custom Text Character set 

1 Load 8*14 Text Character Set 

2 Load 8*8 Text Character Set 

3 Select Loaded Text Character Set 

4  Load 8*16 Text Character Set 

10 Load Custom Text Character Set and adjust Height 

11 Load 8*14 Text Character Set and adjust eight 

12  Load 8*8 Text Character Set and adjust Height 

14  Load 8*16 Text Character Set and adjust Height 

HARF_SHIN  
         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 00001100b 

         db 00001100b 

         db 00010010b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 10011111b 

         db 10010000b 

         db 10010000b 

         db 10010000b 

         db 01100000b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 

AH = 11h 
AL = 00   تحميح محو ف المستخد 
BH = 0x10// عدد البويتو  في لح ل ف 16 بويت 
BL =   ( 7-1)الجدتاي الم اد تحميله في ال ا  

CX =  (000ليالي  )عدد األل ف في لح ودتي  

DX =  مز االسىي ألتي ل ف في الجدتي  

ES:BP =  مؤش  يؤش  إلى بداية الجدتي الذا سنني  بتحميله في ال ا  
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20  Load 8*8 Graphic Character Set 

ES:BP->table of bit patterns (hi-bit only) 

21 Load Custom Graphic Character Set 

BL= 0: DL=no. of rows 

  = 1: 14 rows 

  = 2: 25 rows 

  = 3: 43 rows 

ES:BP->table of bit patterns 

22 Load 8*14 Graphic Character Set 

BL= 0: DL=no. of rows 

  = 1: 14 rows 

  = 2: 25 rows 

  = 3: 43 rows 

23 Load 8*8 Graphic Character Set 

BL= 0: DL=no. of rows 

  = 1: 14 rows 

  = 2: 25 rows 

  = 3: 43 rows 

24 Load 8*16 Graphic Character Set 

BL= 0: DL=no. of rows 

  = 1: 14 rows 

  = 2: 25 rows 

  = 3: 43 rows 
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30 Get Character Set Information 

تنحيح من هذ  اليظيية على معليمو  الجدتي المحمح تفنو للنيم 

BH ذ  اليظيية تله (ىا ىتي ث ث بتو ) 7إلى 3ليث يويذ النيمة من , 

يتم تضع المؤش   2تعلى سبيح المثوي عند تضع النيمة الي عية   ES:BP 

ROMعلى الجدتي المحمح بول ت   1ذا  الخط    X تبولتولي نستهللايع  14 

ع عة بولمنوطعة  تلهذ  الخدمة  ,الحييي على معليموته لوملةل  INT 1F 

 .INT 40تالمنوطعة 

 BH = information desired: 

= 0 ~INT 1F~ pointer 

= 1 INT 40h pointer 

= 2 ROM 8x14 pointer 

= 3 ROM 8x8 double dot pointer (base) 

= 4 ROM 8x8 double dot pointer (top) 

= 5 ROM 9x14 alpha alternate pointer 

= 6 ROM 8x16 character table pointer 

= 7 ROM 9x16 alternate character table pointer 

on return: 

CX = bytes per character (points)(8/14/16) 

DL = rows (less 1) 

ES:BP = pointer to table 

 

تهىىي التىىي سىىيف نسىىتخدمهو  3الىىذا يهمنىىو مىىن هىىذ  الخىىدمو  الي عيىىة الخدمىىة  ا ن 

 .(255-121)الميسعة  ASCIIالع بية التي ن يد تحميلهو في شي ة  لتحميح األل ف

; SETTING GLYPH KHA IN THE VGA FONT TABLE  
   

   MOV    BP,HARF_KHA  ; [ES:BP]  عنيان بداية الجدتي 

   MOV    AH,0X11      ;    00اليظيية 

   MOV    AL,0X00      ;   1اليظيية الي عية  

   MOV    BH,0X10      ;  بويت  01عدد البويتو  في لح ل ف  
   MOV    BL,0X00     ;block 0  جدتي الم اد التحميح فيه ضمن  عم ال  

  MOV    CX     ,28      ;   ل ف تلىني لم ىضع هنو غي  ل ف تالد فنط فيج   02الم اد تحميلهو تهي  األل فعدد

                                                        هنو   0تضع النيمة

 MOV    DX,128             ; يتم تحميله بولجدتي ىا ىتي ل ف سيثيذ هذا االسىي تالح ف الذا  ىتي  عم اسىي          

  .                            ...يليه يثيذ االسىي التولي تهىذا

   INT    10H          ; استدعوء منوطعة الييدييية العوش ة    
;                     المىون الم اد اإلظهو  فيه 

MOV     DL, 80     ; يد الحوليالعم  

MOV     DH, 10    ; السهللا  الحولي.  

MOV     SI,NEW_LINE  

INT    10H  
 
NEXT_ROW: 

   MOV     DL,80 
   INC     DH 
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  121ذا الىيد إلديوي ل ف عودا تإظهو   ىا ليس األل ف التي في  ه

تيىتم إظهىو  األلى ف الع بيىة  121لى ف الع بيىة فىي  في هذا الب نومج يتم تحميح األ

إليهىو تالتىي سىنتىلم  تاليصىيي 121تلىىن تبنىى معىىلة إديىوي األلى ف فىي  ....تاالنىليزية معىو

 Bochsىمىو بولنسىبة لتعى يح الب نىومج سىنتىلم عنىه بىولملحق تسىنتىلم عىن المحىولي ، عليهو اللنىو

 .nasmwت partcopyت

MOV     BH, 0    ; page. 
MOV     BP, msg  ; offset. 

MOV     BL, 0F3h ; default attribute. 
MOV     CX, 4    ; char number. 
MOV     DL, 40   ; col. 

MOV     DH, 15   ; row. 
MOV     AH, 13h  ; function. 
MOV     AL, 1    ; sub-function. 

INT     10h 
 

K_LOOP:   
   MOV     AH,10H 

   INT     16H 

   MOV     AH, 02H 

   INT     10H 

   MOV     CX,1 

   MOV     AH, 09H 

   INT     10H 

   DEC     DL 

   CMP     DL,0 ; 255 

   JE      NEXT_ROW 
       

   MOV   AH,0EH  
   MOV   BX,07H  
   INT   10H  

   JMP K_LOOP  
 

NEW_LINE   DB 13,10,65,100,128,67  
 msg db 65,128,131,129 ; 65  10تلى ف 002فىي   هنىو يىتم اسىتدعوء األلى ف التىي=A 128=shin 

131=miem                      ;                                                          129=thaa              

HARF_Shin  
         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 00001100b 

         db 00001100b 

         db 00010010b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 10011111b 

         db 10010000b 

         db 10010000b 

         db 10010000b 

         db 01100000b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 

         db 00000000b 
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 Realتبهذ  الهللا ينىة نىىين عىد لملنىو األلى ف الع بيىة فىي الىنمط النيىي تضىمن الىـ 

Mode. 

 BOISفىى  يجىى  ىن نسىىتخد  منوطعىىة البيىىيس   Pmodeىمىىو فىىي لولىىة الىىنمط المحمىىي 

فلذلك يتيو  علينو ت ليف المنوطعة السوبنة للهو تىن نىؤمن تظوتيهىو    Int 10  المنوطعة العوش ة

ذلىىك بوليصىىيي المبوشىى  إلىىى الىىذال ة تلىىذلك يتيوىى  علينىىو التعومىىح مبوشىى ة مىىع الىىذال ة لوملىىة ت

  .الييدييية تمع مسج   ل   العوشة المختلية التي تم ش لهو سوبنول 

    PPmmooddeeفي النمط المحمي في النمط المحمي   المستحدثة المستحدثة   األحرفاألحرفتحميل تحميل   --11--6262

 graphics)تمن ثم النمط اليي ا( Text mode)سنتىلم عن تحميح الخط في النمط النيي

mode) . يج  ىن يتم اليصيي مبوشى ة إلىىbitplane2  يجى  ت يى  ط ينىة عنينىة الىذال ة تيىتم

تهىذا  0ليث يىين له بوأللياي العوديىة النيمىة   Map Mask Registerذلك من ي ي المسجح 

الي ديىىة تلىىىن عنىىد العمىىح مىىع / تىىىين معنينىىة بولهللا ينىىة الزتويىىة B800يعنىىي ىن ذالىى ة الىى ا  

bitplane2   تالمسىجح ,  7تىىين عيمتىهRead Map select  يىتم مىن ي لىه تحديىدbitplane 

  3يحتوج النيمة  Graphics Mode Registerتمسجح ، اليعولة

Video RAM Bitplane Register 

 30 H 04H Map mask register (sequencer controller) 

30H 37H Memory mode register (sequencer controller) 

33H 32H Read Map select register (Graphics  controller) 

13H 33H Graphics mode registrer (Graphics    

controller) 

0EH 34H Miscellaneous register (Graphics    controller) 
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صيي إلى الىذال ة الى ا  تمن ثم الي bitplane2يظه  الجدتي عيم المسج   لليصيي 

 يتم من ي  ي التوبع  قمو يسبإن لح ، ةاالظهو ي

نعىدي المسىج   لمىو  ىينىو تمىن ثىم لليصىيي إلىى الىذال ة    Bitplane2إذا لليصيي 

 .األصليةالييدييية م ة ثونية يج  استعودة لولة المسج   

تنحن نني  من ي ي هذا التوبع بتحميح ل ف تالد فنط تهىذا الحى ف مخىزن بيىي ة 

 بويت  11ست عع ية 

تمىن ثىم نيىح إلىى  Screenنني  بداية بيضع عنيان الجىدتي المى اد التحميىح فيىه فىي 

Index   عىم * بويىت  02الح ف ليث ا تيوع الح ف لمو ذل نو ASCII ع مىونىه المى اد اليضى

بتجهيز المسىج   للىتوبىة  ()make_screen_readyتمن ثم نني  من ي ي التوبع ,  121مث  

مىن   Bitplane2تليظ لولة المسج   البوعية تنني  بدايح هىذا التىوبع بتيعيىح  Bitplane2يولـ 

الىذا ن يىد  لىه  ASCIIتمن ثم نني  بتحميىح الحى ف الع بىي ضىمن  setplane(2)ي ي التوبع 

تبعد تحميح الحى ف يىتم اسىتعودة , ليث تم إعهللاوء اسىي لىح ل ف ع بي سيتم ش لهم بولملحق 

 .()restor_screenالييدييية من ي ي التوبع  ةالمسج   تال ويع للىتوبة بولذال 

void put_new_character(BYTE ascii,BYTE *glyph) 
{  

 int i,c=0; 

 char *screen=(char *)(0xD0000000+0xB8000) 

 int address=(((ascii*2)*16)  
 */Removing all what we have Done  /*  

 make_screen_ready)(; 

 for (i=address;i<((address)+(16));screen[i++]=glyph[c++]; 

 restore_screen)(; 
 

} 

x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x38,0x47,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00]1  glaph[16]=[ 
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 Sequالثونية  تالعمح مع المسجح الثوني للـ   Bitplaneح بعد تهيئة المسج   يتم تيعي

Map mask register   33333133=  34لتحديد  تنضع فيه النيمة 

 

 601 الشكل

 :تنضع فيه النيمة  Read Map select registerتال ابع من لمسج  

32  =33333313 

void make_screen_ready() 

{ 

 int i; 
 

 /* sequencer    ليظ مسج  */  

 for (i=0;i<0x05;i++) { 

  outb(VGA_SEQ_A,i); 

  temp_seq[i]=inb(VGA_SEQ_D); 

 }   
  

 /* graphics   ليظ مسج*/  

 for (i=0;i<9;i++) { 

  outb(VGA_GFX_A,i); 

  temp_gra[i]=inb(VGA_GFX_D); 

 } 

 /*      -ف دية/زتوية  -وعح العنينة الذال ية يهللاية بدال من العنينة */ 

 outb(VGA_SEQ_A,4); 

 outb(VGA_SEQ_D,inb(VGA_SEQ_D)|0x04);//&&&& &1&& 

 outb(VGA_GFX_A,5); 

 outb(VGA_GFX_D,inb(VGA_GFX_D) & ~0x10);//&&&0 &&&& 

 outb(VGA_GFX_A,6); 

 outb(VGA_GFX_D,inb(VGA_GFX_D) & ~0x02);//&&&& &&0& 
 

 /* تيعيحbitplane2الثونية */      

 set_plane(2); 

} 
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 0+1 For read access in read mode 0, these two bits store the 

number of the latch register (which is the same as the number of the 

associated bitplane) that will be copied to the CPU. Read accesses in read 

mode 1 and chain4 mode are not affected. 

 ()restor_screenتبعد االنتهوء من التحميح يتم ا ووع المسج   لحولتهو االصلية 

 .تهىذا نحمح بوعي األل ف

محى ف، تىىين مخزنىة علىى  251مىن  ASCIIيتثلف مجميعة محو ف  :مالحظة هامة

للتعومىح ( Video RAM)إلىى ذالى ة الى ا    ولى   العوشىة الىذا ينىي  بتحمليهى ROMش يحة 

تبولتولي , هللاليبة عن مظه  األل ف ميلد األل ف ييح إلى المعليمو  الم التوبع ذلك بعدت،معهو

يهللالىى  مىىن  RAMذالىى ة  التىىي تىىم تحميلهىىو فىىي  255إلىىى  121عنىىد التعىىديح مىىع المحىىو ف مىىن 

 .المب مج تحميح األل ف إلى المىون المخيص لهو للمو تمت عملية اإلع ع 

  ""يون كوديون كود""لشفرة الموحدة لشفرة الموحدة اا  --11--6262

ل ف تالمحو ف األي   فنط مع األ عو ، تتني  بتخزين األ الحياس تتعومح لمو نعلم 

، لىىون هنىىوك مئىىو  األنظمىىة "يينِىىىيد"تعبىىح ايتىى اع . بعىىد ىن ت عهللاىىي  عمىىو معينىىو لىىىح تالىىد منهىىو

void set_plane(BYTE p) 

{ 

 BYTE pmask; 
 

 p &= 3;//  0000 0010 & 0000 0011 = 0000 0010= 02  لتحديد  

 pmask = 1 << p;// (0000 0001<<00000010)=0000 0100= 04  
/* set read plane */ 

 vga_GFX_outb(4,p);  
/* set write plane */ 

 vga_SEQ_outb(2,pmask);// ية تيعيح البتب ن الثون  

 

); 

void restore_screen() 
 /* لذف لح العمح السوبق تإ ووع المسج   لحولتهو االصلية */ }

 int i; 

 for (i=0;i<0x05;i++) 
            vga_SEQ_outb(i,temp_seq[i]); 

 for (i=0;i<9;i++)  
  vga_GFX_outb(i,temp_gra[i]); 

} 
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للتعىىيي  تتخيىىيص هىىذ  األ عىىو  للمحىىو ف، تلىىم ييوىىد نظىىو  تعىىيي  تالىىد يحتىىيا علىىى وميىىع 

د مىىن تعلىىى سىىبيح المثىىوي، فىىإن االتحىىود األت تبىىي ليلىىد ، التىىي  العديىى. المحىىو ف الضىى ت ية

تلتىىى لىىي اعتب نىىو ل ىىة تالىىدة، . العىىي ا  المختليىىة لي هللاىىي وميىىع الل ىىو  المسىىتخدمة فىىي االتحىىود

لولل ة اإلنجليزية، فىإن وىدتي شىي ة تالىد لىم يىىف السىتيعو  وميىع األلى ف تع مىو  التى عيم 

 .تال ميز الينية تالعلمية العوتعة االستعموي

. تليىىة تتعىىو ض مىىع بعضىىهو الىىبعضولم لظىىة ىن ىنظمىىة التعىىيي  المخمىىن الجىىدي  بت

تبعبو ة ىي  ، يمىن ىن يسىتخِد  وىدتلي شىي ة نيىس الى عم لتمثيىح محى فين مختليىين، ىت  عمىين 

، (server)، تبخوصىة وهىوز النىودي لوسى تلىي ىيىذنو ىا وهىوز . مختليين لتمثيح نيىس المحى ف

ليىة، تيىتم تيىميمه علىى فيج  ىن تىين لديه الند ة على التعومح مع عدد لبي  من العي ا  المخت

تمع ذلك، فعندمو تم  البيونو  عبى  ىنظمىة مختليىة، تيوىد هنىوك يهللاىي ة لضىيوع ىت . هذا األسوس

 .تح يف بعض هذ  البيونو 

  !!تغير هذا كليـا تغير هذا كليـا " " يون كوديون كود""    --66--11--6262

 عمو تليدا لىح مح ف في وميع الل ىو  العولميىة، " يينِىيد"تخيص العي ة الميلدة 

مــن " يينِىيد"تعد تـم تبني مياصية . ىت الب امج المستخدمة حوس تذلك ب ض النظ  عن نيع ال

، ىبىىىـح (IBM. )إ .بىىىي.فىىىـي العىىىولم، مثىىىح شىىى لو  خا الحياسىىى عبىىىـح عىىىودة اليىىىونعين ألنظمىىىة 

(APPLE) ِهيـْيلِـت بـولـ د ،(Hewlett-Packard)،  مويى تسىيفت(Microsoft) ىت اِلىـح ،

(Oracle)،  صىىن(Sun )مثىىح ل ىىة الب مجىىة )مياصىىيو  تالمنىىوييس الحديثىىة لمىىو ىن ال. تغي هىىو

تتهللالىىى  ( التىىىي تسىىىتخد  لب مجىىىة االنت نيىىىت" XML" "إلىىىس إ  إي"تل ىىىة " JAVA" "ووفىىىو"

هىي الهللاـ يـنىـة ال سىـمية لتهللابيىق المنيىـوس " يينِىىيد"فىإن  ،عى تة علىى ذلىك". يينِىيد"استخدا  

 .(ISO 10646)  ٦٤١٠١الـعـولـمي إيزت 

  األنظمىة التىي تسىتخدمه تتدعمىه، يعتبى  مىن يف  تت" يينِىيد"إن بزت  مياصية   

" يينِىىيد"تإن اسىتخدا  . ىهم االيت اعو  الحديثة في عيلمة الب مجيو  لجميىع الل ىو  فىي العىولم

في عولم االنت نيت سيؤدا إلىى تىيفي  لبيى  منو نىة مىع اسىتخدا  المجميعىو  التنليديىة للمحىو ف 

سي مىِّن المب مج مىن لتوبىة الب نىومج مى ة تالىدة، تاسىتخدامه " ىيديينِ "لمو ىن استخدا  . المعي ة

علىىى ىا نىىيع مىىن األوهىىزة ىت األنظمىىة، تألا ل ىىة ىت دتلىىة فىىي العىىولم ىينمىىو لونىىت، دتن الحووىىة 

سيمىن البيونو  مىن االنتنىوي " يينِىيد"تىيي ا، فإن استخدا  . إلعودة الب مجة ىت إو اء ىا تعديح

ة المختليىىة دتن ىا يهللاىىي ة لتح ييهىىو، مهمىىو تعىىدد  العىى لو  اليىىونعة عبىى  األنظمىىة تاألوهىىز

  .لألنظمة تالل و ، تالدتي التي تم  من ي لهو هذ  البيونو 

 :تله العديد من األنياع تالتهللاي ا  تهي

UTF-32  

UCS-4  

UTF-16  

UCS-2  

UTF-8  

UTF-EBCDIC  

UTF-7  

 UTF-8تعد اعتمدنو على الت ميز 

http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-32
http://en.wikipedia.org/wiki/UCS-4
http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-16
http://en.wikipedia.org/wiki/UCS-2
http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-EBCDIC
http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-7
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6262--11--22--  UUTTFF--88  

تت ومتهىو ( bit Unicode Transformation Format-1)هىي ايتيىو  للجملىة 

هىذا الت ميىز تضىع مىن عبىح لىح مىن  ،(بىت 1ييح نظو  الح تف الىدتلي الميلىد بنىية صي ة تح)

لتمثيح معيو  نظو  الحى تف الىدتلي الميلىد للحى تف األبجديىة ألغلى   لين تيمسنت   ت  بويك

بويىىىت لل مىىىز  4تيىىىتم تعىىىيي  ال مىىىيز فيهىىىو فىىىي لجىىىم يتىىى اتا بىىىين بويىىىت تالىىىد ت ،دتي العىىىولم

تحتىوج إلىى بىويتتن  الحى ف التوليىة 1123فول مز اإلنىليىزا يحتىوج إلىى بويىت  تالىد بينمىو .اليالد

تالحىى ف الع بىىي يحتىىوج إلىىى ثىى ث بويتىىو  تغيىى  ىلىى ف تحتىىوج إلىىى ىلثىى  مىىن ذلىىك تيىىتم تعىىيي  

 .U+07FFىت  U+0080:بولهللا ينة التولية  UTF-8األل ف بولـ 

 :ث ث نموذج utf8تللـ 

 utf-8نموذج 

 مجوي األل ف الع بية  utf-8نميذج 

 u+600    -     u+6FF عودا

 A u+FB50  -  u+FDFFنميذج 

 B u+FE70  -  u+FEFFنميذج 

إذا تبسب  ت ميز الح ف بعدة بويتو  تم فيح األل ف إلى مجميعىو  تلىح مجميعىة 

 :لهو اللنة محددة

 UTF-8 مالحظات

(بالشكل الثنائي)  

بالشكل )مجال الرمز

(الست عشري  

ىا  3الذا ي مز ببويت تىين اللنته 

3يبدى البويت بولنيمة   

0xxxxxxx 000000 -

 00007F  سبعx 

 113الذا ي مز ببويتين تىين اللنته 

للبويت الثوني 13للبويت األتي ت   

110xxxxx 10xxxxxx 000080 -

 0007FF  ستةx      يمسة x 

بويتو  تىين اللنته  ثالذا ي مز بث 

للبويت  13للبويت األتي ت  1113

للبويت الثولث 13الثوني ت   

1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 000800 -

 00FFFF  يمسةx يمسة      x ى بعة      x 

بويتو  تىين اللنته  عالذا ي مز ى ب

للبويت  13للبويت األتي ت  11113

للبويت  13للبويت الثولث  13الثوني ت 

 ال ابع

11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xx

xxxx 

010000 -

 10FFFF 

xيمسة  يمسة      x يمسة   x ث ثة      x 

 U+FEFCضمن الينيىيد هي ( encoding)ت ميز  ( يوء بداية الىلمة )إن ل ف اليوء

 :بولهللا ينة التولية utf-8 ميز  في تتيىين 

- 000800إن هىىىذا الت ميىىىز ينتمىىىي إلىىىى صىىىنف ثىىى ث بويتىىىو  تفنىىىول للجىىىدتي السىىىوبق 

 00FFFF) )  1110ىا سيىين من العىحxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx. 

 عع ية تنوبلهو النيمة الثنوتية ةتالس FEFCإن عيمة 

111133-111311-1111 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%86
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 xيتم تضع البتو  الستة عع  ضمن ت تيبهم مىون الـ 

13111133   13111311   11131111  

 بتحييلهم إلى ست عع ا ىصبح الث ث بويتو 

EF BB BC 

القسم التنفيذي لعملية تحميل األحرف بالنمط الصوري و في القسم التنفيذي لعملية تحميل األحرف بالنمط الصوري و في   --00--6262

  النمط المحمي للنظامالنمط المحمي للنظام

إن .الىىذا اعتمىىدنو  Bتفنىىو لللنمىىيذج  utf-8يىىوء ضىىمن السىىوبق هىىي لىى ف الحىى ف اال إن

هىىي الىىذا ينىىي  بتحييىىح ال مىىز الع بىىي ذت الىىث ث بويتىىو  إلىىى  مىىز    )get_utf_char)التىىوبع 

 الميافق ضمن يينيىيد 

unsigned get_utf_char(char **str_p( 

 ليو  منو نة يثيذ هذا التوبع سلسلة من بويت ىتىلث  تيني  بعم

 if بويتىىىىو  تتىىىىتم هىىىىذ  المنو نىىىىة 0هىىىىيمن صىىىىنف  1113إذا لىىىىون البويىىىىت األتي 

((c&0xF0)==0xE0) 

 هي عيمة البويت األتي  cليث 

 بويتو   2صنف  نفهي م   )113)* إذا لون البويت األتي

 فهي بويت ( 3)تإذا لون البويت األتي

تمىىن ثىىم دمىىج البتىىو  سىىيية  تبعىىد عمليىىو  المنو نىىة يىىتم لىىذف الليالىىق مىىن لىىح بويىىت

 .للحييي على ال مز الح ف ضمن اليينيىيد

إن اليينيىيد يىين عودة ضمن ملف لذلك للحييي على ت ميز البد من فهم الملف علي ل 

لنسىتهللايع تحميىح ت ميىز الحىى ف المهللالىي  ضىمن الملىف تمع فىىة عى ض الحى ف تا تيوعىه فىىإن 

بوإلضىوفة لمع فىة عى ض الخىط تا تيىوع , ية األل ف لهو ع ض مختلف تلذلك ا تيوعوتهو مختل

تالتىىىوبع الىىىذا ينىىىي  بتحميىىىح الخىىىط تالحيىىىيي علىىىى المعليمىىىو  المهللاليبىىىة مىىىن الملىىىف . الخىىىط

 load_bdf_font)(هي

int load_bdf_font(font_t *font, const char* file_name( 

, ف فيىهسىيتم تعبئىة معليمىو  الملى structتهي عبو ة عىن  fontيثيذ بو امت ين االتي 

 فهي يحتيا على ع ض الخط تا تيوعه 

ليىىث سىىيتم لجزهىىو فىىي ( اليىىي  الننهللايىىة لأللىى ف )bitmaps تعىىدد األلىى ف ت

 البو امت  الثوني هي اسم الملف الذا يحتيا ت ميز اليينيىيد, الذال ة 
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 fontمهمة التوبع تحميح الملف تتضع المعليمو  المهللاليبة في 

 .الذا يحجز لىح ل ف بح فه ()load_bdf_helpليث يستدعي التوبع 

مىىع األلىى ف الع بىىي تاإلنىليىىزا فىىيمىن تحميىىح األلىى ف  حتإن لىىون هىىدفنو هىىي التعومىى

اإلنىليزا من الملف تلىن لمو علنو إن األل ف اإلنىليزية يتم تحميلهو من الى ت  إلىى الىذال ة لمىو 

 03ظييىة الي عيىة مىن يى ي الي ES:BP) )ىن نضىع مؤشى  علىى الىذال ة  يتيىيى, تحىدثنو سىوبنو

للحييي على ىلد الجدتاي للحييي  BHضمن مسجح  INT 10للمنوطعة العوش ة  11لليظيية 

  load_rom_fontعلى األل ف اإلنىليزية تيتم ذلك من ي ي التوبع   

int load_rom_font(font_t *font, unsigned font_num( 

 ني هي الجدتي الم اد التحميح منه تحدثنو عنه سوبنو تالثو fontله بو امت ان األتي هي 

  – 11 اوع الخدمة  -BH (2-7 )ىا ال عم الذا سنضعه ضمن مسجح 

regs.ax = 0x1130 

regs.bx = font_num << 8 

 AH=0x11تحميح في المسجح

 AL=0x30تالمسجح 

 AH=0x(font_number)المسجح 

font_number  =2- 7 (33333313 – 33333111) 

الع بية تاإلنىليزيىة البىد مىن تضىع الىنمط ضىمن نمىط اليىي ا تبعد تحميح األل ف 

(graphics mode ) فعنىيان الىذال ة فىي الىنمط النيىيB8000  تعنىيان الىذال ة ضىمن الىنمط

 ()set_graphics_modeتيتم ذلك من ي ي التوبع  A0000اليي ا هي 

set_graphics_mode(unsigned depth( 

 تضع النمط ىت الدعة  يتمdepth بنوء على بو امت  المم  

Depth:  
:1 /* 640x480x1 */ 

 لىح بت 16    00لين 

 
:4 /* 640x480x4 */ 

 لىح بت 16   04لين  

 
:8 /* 320x200x8 */ 

    لىح بت 256    02لين  
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للمنوطعىة العوشى ة  33لليظييىة  12ىت 10تذلك من يى ي اليظييىة الي عيىة  INT 10 

   ( graphics mode)تذلك لجعح النمط صي ا 

regs.ax = 0x0012; 

 A0000بعد ذلك يتم وجز المؤش  عند الذال ة 

g_fb.raster = (unsigned char HUGE *)0xA0000L 

 

 3لليظيية  0 ةتذلك من ي ي اليظيية الي عي( text mode)تيمىن وعح النمط نيي 

 INT 10في المنوطعة الييدييية 

regs.ax = 0x0030; 

 

تالع بيىة  alfontف بولع بي ىصبح عندنو األلى ف بوإلنىليزيىة االّن من ىوح لتوبة ل 

  struct img_tعبىىح الخىيض فىىي عمليىة الهللابوعىىة تالىتوبىىة البىد مىىن الىى   علىىي  عىىن  afont.بولىـ

فيىي الىنمط اليىي ا سىيتم , التي سيتم الىتوبىة إليهىو فىي الىذال ة imageعن اليي ة  ةتهي عبو 

 structيحتىيا هىذا الىـ depth , تفنىو للعمىق لىىح بىت ( pixel by pixel)الىتوبىة بىسىح بىسىح

 .write_pixel ت read_pixelتوبعيين هوميين ودا همو 

ينىىىي  بىتوبىىة الحىىى ف بىسىىىح بىسىىح بولىىىذال ة فىىي ميعىىىع معىىىين  write_pexilفولتىىوبع 

لدينو التوبع .يني  بن اءة الح ف بىسح بىسح بولذال ة من ميعع معين تمحدد read_pexil.تمحدد

 structت يتم تم ي  ث ث بو امت ا  له البو امت  األتي هي printf تالذا يعوبه توبع  ()bputsت

img_t  التي تحدثنو عنهو سوبنو تالثوني الجملة الم اد طبعتهو تالثولث هي الـfont   ليث يتم تم ي

تعنىد لتوبىة .الخط الع بي عند لتوبة وملة ع بيىة تالخىط اإلنىليىزا عنىد لتوبىة الجملىة اإلنىليزيىة

 الجملة اإلنىليزية يتم لتوبتهو بين تنييص تال ييود معىلة

bputs(&g_fb, "hello", &lfont); 

( ascii)الىىذا سىىيتم الىتوبىىة فيىىه ييافىىق نيىىس اسىىىي  (ascii)تذلىىك ألن اسىىىي المحىى  

تلىن عنىد الىتوبىة بىولح ف .الجدتي المحمح من ال ت  تبولتولي سيتم اليصيي إلى الح ف مبوش ة

( خ)الحى ف الع بىي لىيىن  ةالع بي سىيتم تحميىح األلى ف الع بيىة مىن الملىف تبولتىولي عنىد لتوبى

تبولتىىولي البىىد مىىن لتوبىىة األلىى ف .فىىولمح   سىىييهمهو  مىىز مىىو تسىىيم   لهىىو اسىىىي معىىين مختلىىف

 EF BBتذلك بعىح ث ث بويتو  فح ف الميم ىتي الىلمة هىي  utf-8الع بية بعىله الم مز بولـ 

B3  ذلىك يىىتم تحييلىه إلىىى شىىح اليينيىىىيد مىن يىى ي التىوبع تبعىدget_utf_char() ي  يللحيىىي

 .U+FEFCعلى 

 (يي  )تبولتولي لىتوبة للمة

    */ya  waw  mim  /* 

 (bputs(&g_fb, "\xEF\xBB\xB3""\xEF\xBB\xAE""\xEF\xBB\xA1", &afont 
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 :(1)م لظة

سنسىت ني عىن هىذ   Bالنمىيذج  utf-8 مإنني ىعتنىد ىننىو إذا لتبنىو الىىيد فىي محى   يىدع

ت ميىز الت ميىز نيىس   تذلك ألن المحى   عنىدهو سىيم    ()get_utf_charالمعىلة تعن التوبع 

utf-8  تلىنني لم ىو بهو 

 (2)م لظة

 يىة ليىث يلنو لم نديح النمط اليىي ا فيىه تهىي مىن ىلىد األهىداف التهللاييفي نظو  تع 

عمنىو بتىيفي  عمليىة التع يى  لىىي ال  نتلى, مي  المتعلنة بهوسنني  بإديوي الياوهو  تالنياتم تاأل

 .التع ي  على المستي  المتدني في النمط اليي ا ةتعىح عوتنو للياوهو  تتيفي  عملي

 (0)م لظة 

لتىثمين عمليىة التع يى  فىي   cdييود ب نومج مسىتنح عىن ىا نظىو  تعى يح ميوىيد فىي 

 ه إلى ىا نظو  يمىن إضوفت( graphics mode)النمط اليي ا 

 (4)م لظة

إن التيابع السوبنة التي شى لنوهو عيوسىية تعولميىة تهىذ  األلىياد هىي الخ صىة النهوتيىة 

للعديد من العنيي تىينمو بحثت في االنت نىت فىي هىذا المجىوي سىتجد هىذ  التيابىع المييىدة لىذلك مىن 

خيييىهو فنىط لل ىة الع بيىة الض ت ا ودا فهمهو لمن ي يد المتوبعة في هذا المجوي  تإذا ى دنىو ت

ضىمن تمثيىح )تلىىن بهىذ  الهللا ينىة بإمىوننىو ىن نظهى  ىا ل ىة بولعىولم ,عد نست ني عن الىثي  منهىو 

 .تبسهيلة تبدتن إا ت يي  بولىيد فنط ت يي  االستدعوءا ( اليينيىيد

 (5)م لظة

يافىق ىصبح ت ميزنو عولمي تعيوسي فإا وهىوز ىت نظىو  يت utf-8عند استخدامنو ت ميز 

بعد االنتهوء من معىلة تحميىح الخىط الع بىي بولىذال ة سىنتىلم  .مع يينيىيد يمىن ىن يظه  ىل فنو

 .عن المعىلة الثونية صنوعة الخط الع بي

  صناعة الخط العربيصناعة الخط العربي  --11--6262

  ((ggrraapphhiiccmmooddee))النمط الصوري النمط الصوري   --66--11--6262

( graphics mode)إن الخىط الع بىي تاأللى ف الع بيىة مؤمنىة فىي الىنمط اليىي ا 

  utf-8ذلك من ي ي الت ميزا  الىثي ة تالىبي ة تعد اعتمدنو منهو بعىح لبي  ت

 .لمو ذل نو سوبنول تتحثنو عنهو

  ( ( tteexxttmmooddee))النمط النصي النمط النصي   --22--11--6262
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بتىو  تعى ض الحى ف ( 1ىت1)زالمعىلة في النمط النيي إن ع ض الح ف ال يتجىوت

هىي بولىـيينيىيد ( الىيات)لى ف : لنثيىذ المثىوي التىولي.في الىنمط اليىي ا عىد يىىين بىآيتين ىتىلثى 

u+feee تbitmap له هي: 
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السىىىىىىىتة 

 عع ا

 الثنوتي

0000 

0000 

00C0 

01E0 

01E0 

0110 

0190 

01F0 

00F0 

0030 

0060 

8060 

41C0 

3F80 

0000 

 

0000000000

000000 

0000000000

000000 

0000000011

000000 

0000000111

100000 

0000000111

100000 

0000000100

010000 

0000000110

010000 

0000000111

110000 

0000000011

110000 

0000000000

110000 

0000000001

100000 

1000000001

100000 

0100000111

000000 

0011111110
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000000 

0000000000

000000 

بويت تنحن بولـنمط النيي ال نملك سىي  بويىت  2تن لظ ليف ىن ع ض الح ف هي 

 نىومج يسىوعد فىي عمليىة ال سىم تهىي يونو  تلذلك عمنو ب سىم الخهللاىيط بثنيسىنو مىن يى ي ب 1ىت 

ليث نني  ب سم لح ل ف بعىىح ثنىوتي تيحيلىه إلىى (DFE.EXE) ميويد في سيدية المع تع 

 .شىله الست عع ا

 الثنوتي الستة عع ا

33 

33 

33 

33 

33 

33 

0C 

12 

0F 

02 

04 

18 

0000000

0 

0000000

0 

0000000

0 

0000000

0 

0000000

0 

0000000

0 

0000110

0 

0001001

0 
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60 

00 

00 

00 

 

0000111

1 

0000001

0 

0000010

0 

0001100

0 

0110000

0 

0000000

0 

0000000

0 

0000000

0 

 .التي سيتم ش لهو اللنول ( classes)ل ف تفنو لليييف  121تعد  سمنو ليالي 

  كتابة األحرف الموصلةكتابة األحرف الموصلة  --6565--6262

، إن (موعىىدا ىلىى ف النهللاىىع تحتىىوج لحىىولتين )معظىىم األلىى ف تحتىىوج إلىىى ى بعىىة لىىوال  

 (' ',  ت, ذ, د,  ز,  ,  ا: )يىل ف النهللاع ه

أحرف 

 القطع

 آخر الكلمة موصول آخر الكلمة وسط الكلمة بداية الكلمة

 ـو ا ـو ا األلف

 ـ    ـ    ال اء

 ـز ز ـز ز الزاء

 ـذ ذ ـذ ذ الذاي

 ـي ت ـي ت اليات

 :لنثيذ مثوي على ل ف غي  عهللاع تليىن ل ف النين

 آخر الكلمة موصولة اّخر الكلمة ةوسط الكلم بداية الكلمة أحرف الوصل

 ـم   ـمـ مـ الميم
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 ـن ن ـنـ نـ النين

 ـه   ـهـ هـ الهوء

 ـي ا ـيـ يـ اليوء

 -علىي   -المىوء -مىوزن)فح ف الميم ن لظ ليىف ىنىه يثيىذ الحىوال  األ بعىة بولىلمىو  

بدايىة إلىى تلسىهيلة تحييىح الحى ف مىن لى ف .تبولنسبة لبوعي األلى ف تىم  سىمهو بىولملحق(.علم

 متيسط إلى نهوية منهللايع عبله ىت ميصيي عبله

تعمنىو  Text modeتم تنسيم األل ف إلى ى بعة صييف تبمو ىننو اعتمدنو العمح علىى 

ف ىسىىي األلى ف الع بيىة  .( 255 - 121)بتحميح األل ف مىون ىل ف االسىىي الميسىعة ىا 

 5ل ف ىا يحتىوج  21الي تنحن عندنو لح صف لي 1xxxxxxxسيىين ضمن هذا المجوي ىا 

^2بتو  لتمثيح الح ف 
5
بني  1xxxxxxxفتم تخييص ىتي يمسة بتو  لتمثيح الح ف   02=  

 ( 11 – 31 – 13 – 33)عندنو البتون الخومس تالسودس تم تخيييهم لليييف األ بعة 

 

ا

 ليف

المجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوي 

 (الثنوتي)

المجىىىو

 (العع ا)ي 

ن

تع 

 الح ف

 ىمثلة

 

3

3 

13333333 

- 13311111 

121 

- 151 

ن

هويىىة عبلىىه 

لىىىىىىىىىى ف 

 تصح

ل ف البىوء نهويىة 

 الىلمة

 (ـ   )     

  10000001 

121 

 

3

1 

13133333 

- 13111111 

113 

- 111 

ل

  ف بداية

لى ف البىوء بدايىىة 

 الىلمة

 (بـ   )     

10100001 

    111 

1

3 

11333333 

- 11311111 

112 

- 220 

ل

 ف 

 متيسط

لى ف البىوء بدايىىة 

 الىلمة

 (ـبـ   )     

 11000001 

     110 
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1

1 

11133333 

- 11111111 

220 

- 255 

ل

 ف نهوية 

 عبله عهللاع

لى ف البىوء بدايىىة 

 الىلمة

     (   ( 

 11000001 

    224 

الل ىىة الع بيىة مىىن الل ىىو  التيصىىيلية ذا  األلى ف المتيىىلة مىىع بعضىىهو تلمىو نعلىىم ىن 

يت يى  تفنىول للحى ف الىذا عبلىه تالىذا تبولتولي عند الىتوبة بولل ة الع بية فولح ف المهللابيع سىيف 

 :بعد  فعند لتوبة للمة محمد تتم بولم الح التولية

 (  مح محم محمد)

 التعديل الحرف

 (ميم نهوية تعبلهو ل ف عهللاع)     

 (ل ف نهوية عبله ميصيي )ـح, (ل ف بداية)  مح

 (ميم نهوية عبلهو ميصيي )ـم( لوء متيسط)ـحـ, (ل ف بداية)  محم

 ( داي نهوية عبلهو ميصيي)ـد,(ميم متيسط)ـمـ,(لوء متيسط)ـحـ,(بداية)  محمد

  :إذن فعند لتوبة الح ف نني  بتعديح الح ف الذا عبله ت فنول للخيا زمية التولية

 بداية تتم طبوعة الح ف بعىح افت اضي لح ف نهوتي منهللايع 

توبة الح ف بعىىح تلىن عبح ذلك يتم فحص الح ف الذا عبله فإذا لون ل ف عهللاع يتم ل

 .نهوتي  عهللاع تال يتم تعديح الح ف الذا عبله

 : تخال إذا لون الح ف الذا عبله ل ف تصح فنحن هنو نحن ىمو  لولتين

إذا لون الح ف الذا عبح الح ف الم اد طبعه هي ل ف عهللاع سيتم ت يى  الحى ف النبىح 

 .وية عبله ميصييالح ف الم اد طبعه إلى ل ف بداية تالح ف الم اد طبوعته لح ف نه

 للمة ذل : مثوي

تن يد لتوبة ال اء بداية ننظ  للح ف السوبق تهي لوف نجد ىنه ( ذك )لني ض ىننو لتبنو 

ل ف تصح تبولتولي يج  تعديله تبولتولي لىي نعدله يج  ىن ننظى  للحى ف الىذا عبلىه تهىي فىي 

إلىى لى ف (ك) هللاىع لى ف نهويىة عبلىه ع)مثولنو ل ف عهللاىع تلىذلك سىيتم تعىديح لى ف الىىوف مىن 

تسيتم طبوعة الح ف الم اد طبوعته تهىيال اء فىي مثولنىو لحى ف نهويىة عبلىه ميصىيي (( لـ)بداية

 (.ذل ) >-----(  ذك ) تبولتولي ستيبح الىلمة  ,( ـ )

إذا لون الح ف الذا عبح الح ف الم اد طبعه هي ل ف تصح سيتم ت ي  الح ف النبح 

تالحىى ف المىى اد طبوعتىىه سىىيىت  لحىى ف نهويىىة عبلىىه الحىى ف المىى اد طبعىىه إلىىى لىى ف متيسىىط 

 .ميصيي
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 سم  : مثوي

تن يد لتوبة ال اء بداية سينظ  للحى ف الىذا عبلىه فيجىد  لى ف ( سم)لني ض ىننو لتبنو 

تبولتىىولي ( سىىـ)تبولتىىولي سىىينظ  للحىى ف الىىذا عبىىح مىىو عبلىىه فيجىىد  لىى ف تصىىح تهىىي (  )تصىىح 

ف الى اء المى اد طبوعتىه لحى ف نهويىة عبلىه تيهللابىع لى (ـسىـ)سيهللابع ل ف الميم لحى ف متيسىط

 (.سم )> -----( سم ) تبولتولي ستيبح الىلمة , (ـ )ميصيي

 .تلذلك تهللابق هذ  الخيا زمية في عملية الحذف

 :م لظة

عند تعديح الح ف السوبق يتم لذفه ىتالل ىا تضع مىونه فو   بولذال ة تمىن ثىم طبوعىة 

 الح ف المعدي في نيس المىون 

  من اليمين إلى اليسار من اليمين إلى اليسار الكتابة الكتابة   --6666--6262

      ((RRiigghhttTTooLLeefftt  من من   بدالبدالLLeeffttTTooRRiigghhtt))  

ن الىتوبة الع بية تىت  من اليمىين إلىى إ.تهي معىلة بسيهللاة تمت لتوبتهو لتيضيح الىيد

, x 25 80فعند الىتوبة بولنمط النيي   لمؤش, 25اليسو  بدال من اليسو  إلى اليمين تهنو سيتم اللع

 .تمن ثم يزداد تالد تلي اليالد (3, 3)د النيمة عند النيمة المؤش  تىين عودة عن ةفبداي

(3 ,3 (........)3 ,13(......)3 ,1)1)(.... , ,71)(...2 ,71))  

, 3)تزيودة المؤشى  سنضىع المؤشى  عنىد الىـ (3, 3)فبدي من تضع المؤش  عند البداية 

 113نضىىيف النيمىىة إننىىوص النيمىىة تالىىد تالىىد تعنىىد اليصىىيي إلىىى العىىوميد األتي س تسىىيتم (71

تذلك لليصيي إلى السهللا  التولي من الهللا ف اليمين تمىن ثىم نعىوتد اإلننىوص لتىى اليصىيي إلىى 

تعند التحييىح إلىى الل ىة اإلنىليزيىة يىتم إزالىة الحى ف اإلنىليىزا تذلىك .... العوميد األتي تهىذا

 :خ صةت بول.! ...(.الي د) بإعودة طبوعة لح الىلمة اإلنىليزية بإزالة إلى اليسو  لمو ييعح 

 التعديح سيىين بح لة المؤش 

 تعند الحذف

 .ScrollUpتعند 
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  قسم التنفيذقسم التنفيذ  --6262--6262

لتهللابينىه فىي نظىو  ا ن ننتنح لتهللابيق الد اسىة النظ يىة لمىو سىبق عىن االظهىو  تالعوشىة 

فهىز يحتىيا النسىم النظى ا تالنسىم ,ى وي ع اءة عسىم التع يى  عبىح البىدء فىي هىذا النسىم  .تع يلنو

 .لخوص به معول تاالن سنتحدث عن عسم االظهو  تتهللابينه العمليالعملي ا

ضىىمن الىىنمط المحمىىي للنظىىو  ( TextMode)لنىىد اعتمىىدنو العمىىح فىىي الىىنمط النيىىي 

(Pmode) 

تلذلك تلمو تحىدثنو سىوبنو فإننىو لىن نسىتهللايع اسىتخدا  منوطعىو  البيىيس ىبىدا بىح يتيوى  

  .Hardwareعلينو ت لييهو تالعمح مبوش ة مع النسم اليل  

 

 616 الشكل

 ممىو BOISفىمو ن لظ من العىح فولعمح بولنمط الحنيني يسمح لنو التعومح مع البييس 

، لمىو تلىن هذا النمط له سيئو  Hardwareيسهح الىثي  من األعموي تىليونول نتعومح مبوش ة مع 

 .  سم النمط المحميتودنو في ع

 

Pmodeلمو ن لظ ىنه ال يمىن العمح في  على مستي  البييس   BOIS بح يج     

تالتعومح مبوش ة مع الذال ة ممىو ( Hardware)العمح مبوش ة على مستي  الهو دتي  

لمو تودنو سوبنول فإننو فعنىد التعومىح مىع .يتهللال  من المب مج صعيبة ىلب  تلىنه ىفضح للنظو  لىح

يو  البىىد مىىن المىى ت  ي لهىىو تالتعومىىح معهىىو فعنىىدنو نحىىن مسىىتييين  تيسىىين الخىى ج هنىىوك مسىىتي

 تالذا هي في مستي  النياة ( concole)مستي  الىينسيي 
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(kernel )الذا ي لف الـ  تهيvideo driver  الىذا يتعومىح  دتهي اليليىتيتعومح معه

 .(concole)معه تبوعي النظو  يتعومح مع الىينسيي 

 

 163 الشكل

  ((ccoonnccoollee))العمل على مستوى الكونسول العمل على مستوى الكونسول   --66--6262--6262

الهدف من الىينسيي هي التهئية لعمح نظومنو متعدد المسىتخدمين تعىد عمنىو بولعمىح علىى 

مستخدمين تلىح  13تبولتولي ممىن ىن يىين عندنو , مستخدمين  13ة الىينسيي للعمح على  ئيته

و ت ليىف تيابىع الييىديي السىوبنة للهىو لتىى ال يىتمىن ممو يتهللال  منى, مستخد  الىينسيي الخوص به 

 ( Current process)هذ  التيابع سي  العمليو  الع ولة اليعولة  إلىبوليصيي 

 عبح الخيض في تيابع الىينسيي ال بد من التع يف ببنية الىينسيي 

  ((ccoonnssoollee))بنية الكونسول بنية الكونسول   --66--66--6262--6262
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تالىذا يهمنىو فيىه مىو يخىص الييىديي تالبىوعي تىوبع لليلىة   structفولىينسيي عبو ة عن 

 الميوتيح 

vid_buffer:  هي عبو ة عن مؤش  لبي  الييديي المؤعىت الىذا تىتم الىتوبىة عليىه تمىن ثىم

يتم (ىا الىينسيي الذا تتم فيه الىتوبة ىت اإلظهو ( )Current Concole)يي فعوي عندمو الىينس

 .الىتوبة مبوش ة إلى العنيان الييزيوتي

cur_pos:  هي ميعع المؤش  تهي من النمطWord  يحتياx . تالـy   معول. 

cur_color:  ( تلين الخليية  –لين النص )تهي بويت الذا يحدد األليان, 

 بعة الدنيو للنص تاأل بعة العليو للخليية البتو  األ 

  ((ccoonnssoollee))الكونسول الكونسول   توابعتوابع  --22--66--6262--6262

نني  بتع يىف ميىييفة مىن الىينسىيال  تتسىع لععى  لينسىيال  بوإلضىوفة للىينسىيي 

 main concole (3 ) ال تيسي 

 

get_console_addr 

 ( يعيد لك بنية الىينسيي لوملةل indexتهي عبو ة عن توبع تعهللايه  عم الىينسيي )

//! Virtual console structure. 

typedef struct console 

{ 

 // --- VIDEO ---      // 

 word  *vid_buffer;  //!< Video buffer. 
 word cur_pos;  //!< Cursor position. 
 byte cur_color;  //!< Current text color. 
 

 // --- KEYBOARD ---     // 

 byte num_lock,  //!< NUM-LOCK flag. 
  caps_lock,  //!< CAPS-LOCK flag. 
  scroll_lock;  //!< SCROLL-LOCK flag. 
 

 word keyb_buf_read,      //!< The first character to read from the 
buffer. 
  keyb_buf_write,     //!< The last character insered into the 

buffer. 
 keyb_buf_count;//How many characters are present into the buffer. 
 

 //! The keyboard circular buffer. 

 word keyb_buffer[KEYB_BUF_DIM]; 

} console_t; 

console_t vir_cons[K_TOT_VIR_CONS+1]// K_TOT_VIR_CONS = 10  
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get_curr_console 

 (Current_concoleتهي توبع يعهللاي الىينسيي اليعوي الحولي )

 

set_curr_console 

  هي اليعوي cوعح الىينسيي ذت ال عم 

switch_to_console 

 

 .توبع للتبديح بين الىينسيال  تهي

 Console )هىىي الىينسىىيي اليعىىوي    cذت الىى عم  بدايىىةل ييحىىص إذا لىىون الىينسىىيي

Current  ) يعيدtrue   تيخ ج , 

عنىدهو    ( Console Current )تإذا لىم يىىن الىينسىيي الممى  هىي الىينسىيي اليعىوي 

يني  بنسخ محتييو  الىينسيي النديم الميويدة بذال ة الييديي الييزيوتية التىي تظهى  علىى العوشىة 

  -cتالىذا لىيس  -( (Console Current في الىينسيي اليعوي(  3الىينسيي ال تيسي ذت ال عم )

بعىد ذلىك ت(    Console Current)هىي الىينسىيي اليعىوي  cتمن ثم يجعىح الىينسىيي ذت الى عم 

 Consoleتالىىىذا ىصىىىبح لينسىىىوي فعىىىوي   Cينسىىىخ محتييىىىو  الىينسىىىيي الجديىىىد ذت الىىى عم 

Current)   )إلى الذال ة الييدييية تمن ثم بتحديث مسج   ليلة الميوتيح. 

init_boot_console 

 

 

يوتية المبوش ة تعبح عمليىة بولذال ة الييز( 3) النيمةيتم فيه تهيئة الىينسيي ال تيسي ذت 

بحيىث ييىبح مؤشى  البيى  عنىد  ( paging)تحييح الذال ة إلى ذال ة تعمح على مبدى اليىيحو  

تبىدتن إضىوفة عنىيان بدايىة  0XB8000يؤش  على الميعع الييزيوتي للذال ة مبوش ة عند النيمة 

 .الفت اضيتيتم تهيئة المؤش  ىيضو تتهيئة اللين ا, ( اوع عسم الذال ة )المنهللاع 

console_t *get_console_addr(int c) 

get_curr_console)( 

set_curr_console(int c) 

bool switch_to_console(int c); 

 init_boot_console();      
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init_main_console 

تلىىىن  init_boot_console)(هىىذ  التىوبع نيىىس التىىوبع ( 3)تهيئىة الىينسىىيي ال تيسىىي 

بهللا ينىىة اليىىيحو  تعمىىح يختلىىف عنىىه بثنىىه هنىىو تىىم تهئيىىة الىىذال ة مىىن ذالىى ة يهللايىىة إلىىى ذالىى ة 

(pages )زيىىىوتي تلىىىىن بوسىىىتدعوء التىىىوبع تبولتىىىولي سىىىيتم تضىىىع مؤشىىى  البيىىى  عنىىىد العنىىىيان اليي

(PHYSICAL(0xB8000  ىا سييبح العنيان 

 3xE0000000  + 0xb8000 = 0xE00b8000  

فىىثا لينسىىيي اّيىى  يننىىح (  3)تبولتىىولي ىصىىبح عنىىدنو الىىذال ة الييزيوتيىىة هىىي الىينسىىيي 

 .محتييوته إلى هذا الىينسيي فىثنه يىت  مبوش ة على الذال ة الييزيوتية

create_virtual_console 

 

 تهيئة الىينسيال  االفت اضية 

ة لح لينسيال  تلجز لىىح بيى  لينسىيي لجىم بولىذال ة بمنىدا  لجىم العوشىة يئيتم ته

 .ىليانه تتهيئةالمؤش   يئةتته ,بولذال ةتمن ثم تييي  عيمه ( 2*25*13)

الىينسىىيي األتي لجعلىىه  إلىىى( عىىويالي)تمىىن ثىىم يىىتم نسىىخ محتييىىو  الىينسىىيي ال تيسىىي 

  .ثم نني  بجعح الىينسيي األتي هي الىينسيي اليعوي اليعوي تمنالىينسيي 

Clrscr() 

 

الييىىديي  driverمسىىتي  الميوىىيد فىىي  video_clrscrهىىذا التىىوبع هدفىىه ت ليىىف التىىوبع  

 .من عبح الىينسيي الذا اليتم استدعوته إال 

للىينسىيي  video_clrscrيتم استدعوء ( Process Current)فعولة  إذاال ييود عملية

 ,(ىا سيتم الىتوبة مبوش ة على الذال ة  الييزيوتية ()3)ال تيسية 

 video_clrscrيتم استدعوء إذا لون لينسيي العملية اليعولة هي الىينسيي اليعوي ىيضول 

 ,(ال ة  الييزيوتيةىا سيتم الىتوبة مبوش ة على الذ( )3)للىينسيي ال تيسية 

تإال إذا لونت العملية اليعولة ال تعمح علىى الىينسىيي اليعىوي سىيتم الىتوبىة علىى الىذال ة 

 (.تهي ليس الىينسيي اليعوي  )المؤعته لىينسيي العملية اليعولة 

init_main_console)( 

Void create_virtual_console() 

void clrscr() 
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مىن ليىث ت ليىف التيابىع الخىوص  ()clrscr  لح التيابع التولية تني  بنيس عمح تىوبع

دعوتهو إال للعملية اليعولة تفي لوي الىينسي ي التوبع للعمليىة اليعولىة هىي اليعىوي بهو بحيث اليتم است

عندهو تىتم الىتوبىة مبوشى ة علىى الىذال ة الييزيوتيىة تإال تىتم الىتوبىة علىى البيى  الخىوص للىينسىيي 

  .التوبع للعملية اليعولة

 Videoالىـ  فىي مسىتي  تىسموء التيابىع في مستي  الىينسيي تهذ  هي ىسموء التيابع

Driver التي تني  بت لييهو. 

  driver videoالتوبع في مستي   consoleالتوبع في مستي  الىينسيي 

get_color(); k_get_color(console_t *console) 

set_color(byte attrib); k_set_color(console_t *console, byte 

attribe) 

scroll_up();              

 

k_scroll_up(console_t *console) 

gotoxy(int x, int y);     

 

k_gotoxy(console_t *console, int x, int 

y) 

kputchar( int c )    video_putchar(console_t *console, byte 

c); 

get_color();              

 

k_get_color(console_t *console) 

set_color(byte attrib);   

 

k_set_color(console_t *console, byte 

attrib) 

clrscr();                 

 

video_clrscr(console_t *console); 

  .الييديي driverسنخيض بتيوصييح هذ  التيابع عند الع ا على   

  ((VViiddeeoo  DDrriivveerr))  الفيديوالفيديوالعمل على مستوى العمل على مستوى   --22--6262--6262

 ال ا الييزيوتيفيىين عنيان الذ( Textmode)بداية بمو ىننو نعمح بولنمط النيي 

  0xB8000هي  

 

  VVeeddiioo  DDeerriivveerrتوابع مشغل الفيديو توابع مشغل الفيديو   --66--22--6262--6262

video_set_cur_size  

فولمؤشى  يجى  ىن يىىين لجمىه (  cursor)الهدف من هذا التىوبع تحديىد لجىم المؤشى  

 وس  مع األل ف متن

 .ليىن عندنو ل ف مثح ل ف اليات

//! The physical address of the video memory buffer. 
 

#define VIDEO_MEM_ADDRESS PHYSICAL(0xB8000). 
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تنسىتهللايع ( end Line)تله يىط نهويىة ( start Line)ن  لظ ىن المؤش  له يط بداية 

 بولتىىىىىوبع تحديىىىىىد يهللاىىىىىي البدايىىىىىة تالنهويىىىىىة تهىىىىىذا مونيعلىىىىىه 0a ,0bعىىىىىن ط يىىىىىق المسىىىىىج ن 

(video_set_cur_size(    تالذا يني  بتحديد لجم المؤش.  

 

 

 

 

الحى ف الىذا سيسىبنه ىا الحى ف الحىولي الىذا  عنىد تلىنمبوش ة  الح فالمؤش  ال يىين تحت 

 .يف يهللابعس

تىىين  ىليونىوبويت نييه فىو   لىذلك  02تلمو ذل نو في عسم التع ي  عد يىين الح ف 

 .ممو يمسح النسم اليو   لله 15تالنهوية عند النيمة  01عيمة بداية المؤش  عند النيمة 

  ( Start Line)يحدد عيمة سهللا  البداية  0Aإذن لمو علنو المسجح 
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 461 الشكل

 .( 01 – 3)البتو  الخمسة األتلى  من هذا المسجح  تحدد عيمة سهللا  البداية 

 3)تذلىك عنىدمو ن يىد إظهىو  المؤشى  ىتال ن يىد VGAالبت السودس يسىتعمح فنىط فىي 

 .(end cursor)يستعمح لتحديد السهللا  النهوتي للمؤش  0Bالمسجح .(اليظه  1يظه  

 

 610 الشكل

void move_cur( ) 

  CRT Controllerلمسج    15 – 14يتم تح يك المؤش  عن ط يق المسجلين  

0EH Cursor Location High   

 (Y) يحتيا البويت العليا لميعع المؤش  في الييحة الحولية 

0FH Cursor Location High  

 (X) يحتيا البويت السيلي لميعع المؤش  في الييحة الحولية 

 فعندمو يحتيا النيمة  Yتالـ  Xيحتيا على عيمة الـ  Posعندنو المتحيي تلذلك ف

Pos 

 عع ا

Pos(ثنوتي) X=pos & 0xff 

 (البويت السيلي)

Y=pos >> 8 

 (البويت العليا)

1 00000000 00001000 00001000  =1 00000000  =3 

11 00000000 10001000 10001000     =11 00000000  =3 

 

video_clrscr( console_t *console)  
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تهىىي ثوبىىت لىىه لىىين  - BLANKتهىىي تىىوبع لتنظييىىف شوشىىة اإلظهىىو  ليىىث يىىتم لتوبىىة 

التوبعىىىة للىينسىىىيي (  buffer)علىىىى الىىىذال ة المؤعتىىىه الييديييىىىة  -(االفت اضىىىي ىسىىىيد)الخلييىىىة 

(console ) لجم اإلظهو + ابتداء من عنيان البداية لتى عنيان البداية( 80 x 50)  ذلك تطبعو

 بعد اينوف المنوطعو  تمن ثم است ووعهو بعد عملية الىتوبة 

 

  k_set_cur_pos( console_t *console, word pos ) 

 

  تلىن هيم لف بولتوبع, ال يتم استدعوته من المىتبو  الخو وية   Move_curإن التوبع 

k_set_cur_pos() 

ليىث ينىي  هىذا التىوبع  .شى  إليىهتالذا يثيذ توبعين الىينسىيي تالميعىع المى اد ننىح المؤ

يىتم اسىتدعوء عنىد ذلىك ( current)بوالنتظو  إلى ىن ييبح الىينسيي المم  هي الىينسيي اليعوي 

 . Move_cur  التوبع 

  

If ( console==get_console_addr(0(( 

move_cur( console->cur_pos(; 

 

k_scroll_up 

 

 انىزااى اي شوشىة االظهىو  فيجى  تهىي عنىد تصىيي الىتوبىة إلى   scroll_up عمليىة

للهىو لألعلىى بمنىدا  سىهللا  ليىث ييىبح السىهللا  األييى  فىو   ليىث سىنني  بنسىخ  اإلظهو شوشة 

 X 25 X 80الياصفلتى لجم لومح العوشة مع بويت  يالسهللا  الثون ابتداءلنلومح المحتييو  

2) ) 

  .(buffer)الييدييية  المؤعتةإلى الذال ة 

 

To  = (void *)(console->vid_buffer); 

From = ((void *)(console->vid_buffer))+crt_width*2); 

Size= crt_width*(crt_height-1)*2 
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Memcpy (to,from ,size ) 

 تهىذا نىين وعلنو السهللا  األيي  فو   تووهز للىتوبة فيه تمن ثم نحدث مىون المؤش 

k_gotoxy  

 Posـ بدي من تم ي هم ل X,Yوعح المؤش  عند النيمة 

video_putchar( console_t *console, uint8_t c)  

الحى ف المى اد   ASCIIتهي من ىهم التيابع يثيذ بو امت ان األتي الىينسيي تالثىوني 

 طبوعته تيتم فيه فحص الح ف المم  تمن ثم ايتبو  لولة الح ف فإذا لون ل ف عودا

( buffer)الييديييىىة  مؤعتىىةاليىىتم لتوبتىىه مبوشىى ة علىىى الىىذال ة ( ىا لىىيس لىى ف تحىىىم )

المنوطعو  تمن ثم بعد الىتوبة يىتم تيعيىح المنوطعىو  تبعىد ذلىك  إينوفالتوبعة للىينسيي تذلك بعد 

 ( بسب  الىتوبة بوالتجو  الع بي) 1المؤش  بمندا   إننوص

(console->vid_buffer)[console->cur_pos] = ((console->cur_color) 

<< 8) | c; 

(console->cur_pos)--; 

  Scrollupتطبعو يتم فحص لوال  الـ 

init_video() 

 يتم فيه تهيئة الحوال  االفت اضية لملف الييديي 

 تلجم المؤش , المؤش  يئةتهتلذلك  ,للييدييليث يتم لجز العنيان الييزيوتي 
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  ::المراجع المراجع   --6262--6262

http://www.hostileencounter.com 

http://www.praxagora.com/lunde/j_tools.html  

http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf  

http://www.lanpoint.com/develop/devlanfactpro/int10/index10.asp  

http://www.acm.uiuc.edu/sigops/rsrc / 

http://www.inp.nsk.su/~bolkhov/files/fonts/univga/index.html  

http://www.langbox.com/arabic/ara_e.html 

http://www.arabeye.org 

http://www.alkhawarezmi.com 

http://www.htl-steyr.ac.at/~morg/pcinfo/hardware/interrupts/inte6re8.htm 

http://www.arabteam2000.com 

 

 

http://www.hostileencounter.com/
http://www.praxagora.com/lunde/j_tools.html
http://www.langbox.com/arabic/ara_e.html
http://www.arabeye.org/
http://www.htl-steyr.ac.at/~morg/pcinfo/hardware/interrupts/inte6re8.htm
http://www.arabteam2000.com/
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  استدعاءات النظاماستدعاءات النظام  --6464

  
( User Mode)تىىيف  ىنظمىىة التعىى يح للمعولجىىو  التىىي تعمىىح فىىي تضىىع المسىىتخد 

، الهللاوبعو  تغي هو, األع اص ,لولمعولجمجميعة من الياوهو  لتتيوعح مع ىوهزة الىيون اليل  

 .تدفياإن تضع طبنة إضوفية بين التهللابينو  تالىيون اليل  لديه العديد  ت

المسىىتي  محىى   المسىىتخد  مىىن د اسىىة الب مجيىىو  منخيضىىة , تجعىىح الب مجىىة ىسىىهح

 .الىيون اليل  ألوهزة

تزيد من ىمون النظو  بعىح لبي ، طولمو ىن النياة تختب  صحة الهللال  عنىد الياوهىة عبىح 

 .خّدمهوتىن 

بعىىح تجعح هذ  الياوهو  النظو  ىلثى  عوبليىة للحمىح طولمىو ىنىه يمىىن ت ومتىه تتنييىذ  

 .صحيح على ىا نياة تيف  نيس المجميعة من الياوهو 

ينيذ نظومنىو معظىم الياوهىو  بىين معولجىو  علىى مسىتي  المسىتخد  مىع ىوهىزة الىيىون 

سىيف نىد س ا ن ت, وهة إلى النىياةيالم" system calls" اليل  بمو يسمى استدعوءا  النظو  

 .خلية عمح استدعوءا  النظو  مع نياتنو

6464--66--  PPOOSSIIXX  AAPPIIss      و استدعاءات النظامو استدعاءات النظام  

النظىىو ،  ا دعوءتتاسىى(مج تاوهىىة تهللابينىىو  المبىى ) APIلنبىىدى بتيضىىيح اليىى   بىىين الىىـ 

إلىى  بينمىو األييى  هىي طلى  ,ي هي تع يف لتوبع يحىدد ليىف يىتم الحيىيي علىى يدمىة متولىةاألت

تلىىيس إلىىى اسىىتدعوءا   APIيعىىي  إلىىى الىىـ  POSIXإن معيىىو  .النىىياة بياسىىهللاة منوطعىىة م نىىة

 I.المجيبىةبىع إن النظو  يمىن ىن يىين م يص بهذا المعيو  إذا عد  مجميعة معينة مىن تيا.نظو ال

 .دتن ىن يهمنو ليف تنيذ التيابع المجيبة, لب امج التهللابيق

   فى   بىين الىـ هنوك  ,المب مجينمن توهة نظAPI   الجيىد العىيء تت اسىتدعوءا  النظىو

 .الم وعالىيد  تمعنى ,البو امت ا ىنياع  ,التوبعاسم  هي

  ىتبىو  مبينمىو ال تنتمىي للنىياةالي   ىن اسىتدعوءا  النظىو   ,النياةمن توهة نظ  ميممي

 .على مستي  المستخد  ال تنتمي للنياة
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  الخدمةالخدمةيات يات ئئمقابض استدعاءات النظام و إجرامقابض استدعاءات النظام و إجرا  --22--6464

يتحيي المعولج إلىى  ,نظو معولجة على مستي  المستخد  استدعوء  تني  بوستدعوءعندمو 

 intفي نظومنو يج  استدعوء استدعوءا  النظو  بتنييذ المنوطعة  .النياةلنياة تيبدى بتنييذ توبع نمط ا

$0x80  ,يجىى  علىىى المعولجىىة ىن تمىى   , ا  النظىىو وءطولمىىو ىن النىىياة تنيىىذ العديىىد مىىن اسىىتدعت

ليعىى ف اسىىتدعوء النظىىو  " system call number"بىىو اميت  يىىدعى  عىىم اسىىتدعوء النظىىو  

 .لهذا ال  ض eaxيستخد  المسجح , المهللالي 

تعبّى  النىيم الميوبىة تاليىي ية عىن إنهىوء ت, ت وع لح استدعوءا  النظو  عيمو صىحيحة

إن النيم هي  ,في الحولة األيي ةت يهللاث،بينمو تعبّ  النيم السولبة عن لدتث , نووح الستدعوء النظو 

 .التهللابيقتعبي  عن ليد الخهللاث الذا يج  إ ووعه إلى ب نومج 

إن منىىىبض اسىىىتدعوء النظىىىو  تالىىىذا يمتلىىىك بنيىىىة شىىىبيهة بتلىىىك التىىىي تملىهىىىو منىىىوبض 

 :التوليةتني  بوألعموي , االستثنوءا 

هىذ  العمليىة عومىة علىى وميىىع )تحيىظ محتىي  معظىم مسىج   فىي مىىدس نمىىط النىياة 

 (.مجمعاستدعوءا  النظو  تمب مجة بل ة ال

م تىم تالىذا يسىمى إوى اء يدمىة اسىتدعوء ال Cتعولج استدعوء النظو  بوستدعوء توبع الـ 

 ".system call service routine"النظو  

هذا التوبع مب مج بل ىة )  ()ret_from_sys_callالخ تج من المنبض بياسهللاة التوبع 

 (.مجمعال

 ()sys_xyzهىىىي غولبىىىو  ()xyzإن اسىىىم إوىىى اء الخدمىىىة المىىى تبط بىىىـوستدعوء النظىىىو   

 اإلوىى اء, اسىىتدعوء النظىىو   يبىىين تهللابيىىق الب نىىومج الىىذا يسىىتدعالع عىىة التىىولي  ييضىىح العىىىحت

تيضىح األسىهم تىدفق تتإوى اء يدمىة اسىتدعوء النظىو  , منبض استدعوء النظو  ,المهللاوط المنوس  

 .التنييذ بين التيابع

 

 611 الشكل

تي  بىط دنىياة وىتسىتخد  ال, من ىوح  بط لح اسىتدعوء نظىو  بىإو اء الخدمىة المنوسى  

خىىزن هىىذا الجىىدتي فىىي الميىىييفة  تي "system call dispatch table"اسىىتدعوء النظىىو  
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sys_call_table  تلديهوNR_syscalls  تيحتيا المديح ذت الت تي , ( 251عودة )مديح   n 

 .nعنيان إو اء الخدمة الستدعوء النظو  ذت ال تبة 

بت على ال عم األعظمي الستدعوءا  هي مج د لد ثو NR_systemcallsإن المول ت 

عد يحتىيا ت إنمو ال يعي  إلى ال عم استدعوء النظو  الذا تم تنييذ  لنينة ت هي النظو  النوبلة للتنييذ 

تالىذا هىي إوى اء يدمىة    ()sys_ni_syscllىا مىديح فىي وىدتي التيزيىع علىى عنىيان التىوبع 

 .ENOSYS–ليد الخهللاث  الستدعوءا  النظو  التي لم يتم تنييذهو إنهو ت وع

  النظامالنظامتهيئة استدعاء تهيئة استدعاء   --22--6464

وىدتي تيزيىع )  IDTالمسىتدعى عنىد تهيئىة النىياة مىديح الىـ  ()trap_initيهيئ التوبع 

 :يليلمو  121النوس  للععوع ( المنوطعو 

    (())ssyysstteemm__ccaallllالتابع التابع   --66--22--6464

 عم اسىىتدعوء النظىىو  بىىهىىي يبىىدى تظىىو  منىىبض اسىىتدعوء الن ()system_callينيىىذ التىىوبع 

     مىو عىدا , توميع مسىج   المعىولج التىي يمىىن ىن تسىتخد  فىي معىولج االسىتثنوءا  علىى المىىدس 

eflags , cs, eip , ss, esp    , إن , تالتىي تىىين عىد تىم ليظهىو تلنوتيىو بياسىهللاة تلىدة الىتحىم

 :esت  dsياة في ىيضو نوي  النهللاعة لنهللاعة معهللايو  الن SAVE_ALLالمول ت 

يحدث ذلىك بثيىذ  ,currentعنيان تاصف المعولجة الحولية  ebxيحيظ التوبع ىيضو في 

بعدهو يحدث تحنق مىن اليىحة ، ليليبويت 1تدتي هو بجداتهو إلى النيمة من مؤش  مىدس النياة ت

إذا ىلب  من ىت تسىوتا  .المستخد استدعوء النظو  المم   من عبح المعولجة على مستي  على  عم 

NR_syscalls  يتم إنهوء استدعوء النظو: 

فىي ميعىع  ENOSYS-التوبع عيمة الىـ  يخزن, إذا لون  عم استدعوء النظو  غي  متيافق

 ,الهللا ينىىةبهىىذ   .()ret_form_sys)callثىىم ينيىىز إلىىى  .eaxالمىىىدس ليىىث تىىم تخىىزين المسىىجح 

 .eaxستجد عيمة سولبة م وعة في الـ  ,المستخد عندمو تتوبع المعولجة تنييذهو على مستي  

set_system_gate(0x80, &system_call); 

system_call: 
pushl %eax 
SAVE_ALL 
movl %esp, %ebx 

andl $0xffffe000, %ebx 

cmpl $(NR_syscalls), %eax 
jb nobadsys 
movl $(-ENOSYS), 24(%esp) 
jmp ret_from_sys_call 

nobadsys: 
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  البارامتراتالبارامتراتتمرير تمرير   --44--6464

دعوءا  النظىىو  بعىىض بىىو امت ا  الىىديح غولبىىو مىىو تتهللالىى  إسىىت, لمىىو فىىي التيابىىع العوديىىة

تالتي يمىن ىن تحتيا على عيم لنينيىة ىت عنىوتين تيابىع تمتحىيال  فىي مجىوي ذالى ة , تالخ ج 

هىي  ()system_callبمىو ىن التىوبع ,   user mod processالمعولجىة علىى مسىتي  المسىتخد  

هىو لىديهو علىى األعىح بىو امت  فىىح تالىدة من, ننهللاة الدييي اليليدة إلى وميىع إسىتدعوءا  النظىو  

على سبيح المثىوي إذا اسىتدعى التهللابيىق ,  eaxفي المسجح  لد تهي  عم استدعوء النظو  المم  تا

 .int $0x80عبح تنييذ المنوطعة  12سيحمح بول عم  eaxفإن المسجح  ()forkاإلو اء 

ءا  ىي   لىن تحتوج إستدعو .ال يتهللال  بو امت ا  ىي    ()fork استدعوء النظو إن 

 nanosleepعىىح سىىبيح المثىىوي اسىىتدعوء النظىىو  . إلىىى ىن نمىى   بىىو امت ا  إضىىوفية مىىن التهللابيىىق

تمى    بىو مت ا  التيابىع العوديىة (. عىم اسىتدعوء النظىو ) بوإلضىوفة إلىى الى عم  بو امت ين يتهللال 

س علىى سىياء فىي المىىدس علىى مسىتي  النىياة ىت المىىد)بىتوبة عيمهو في مىدس الب نومج اليعوي 

ىمو بو امت ا  استدعوء النظو  فتم   إلى ب نىومج تخىديم اسىتدعوء النظىو  مىن  .(مستي  المستخد 

البىىو امت ا   لمىىوذا ال يىىتم نسىىخ.تنسىىخ إلىىى المىىىدس علىىى مسىىتي  النىىياة. يىى ي مسىىج   المعىىولج

 فىي نيىس اليعىت ىمى  نعلىى مىدسىي حالعمى, ىتال لىون مسىتي  النىياة ؟ دس علىىمبوش ة إلىى ىلمىى

تىلث  مىن ذلىك اسىتخدا  المسىج   يجعىح بنيىة ب نىومج تخىديم اسىتدعوء النظىو  معىوبه إلىى , معند

مىن ىوىح تم يى  البىو امت ا  فىي , ىيىو لىون.(exception handlers)ب امج تخديم االسىتثنوءا  

 :المسج   يج  تحنيق ش طين

 .بت 02طيي البو امت  ال يتجوتز طيي المسجح تالذا 

بمو في ذلك  عم استدعوء النظو  الممى   )البو امت ا  الست بو امت ا  ىال يتجوتز عدد 

 .طولمو ىن عدد مسج   المعولج محدتد ودال , ( eaxفي 

فىىإن البىىو امت ا  ذا  , POSIXإن العىى ط األتي محنىىق دتمىىول طولمىىو ىنىىه تبعىىو لمعيىىو  

د البىو امت ا  ىلبى  ىمىو فىي لولىة ىن عىد.بت يج  ىن يم   بتحديد عنوتينهم02الهللايي األلب  من 

عندتىذ يسىتخد  مسىجح لحشىو ة إلىى منهللانىة مىن الىذال ة فىي مجىوي عنينىة المعولجىة تالتىي , 1من 

 .تحتيا على عيم البو امت ا 

إن المسىىج   السىىتة المسىىتخدمة فىىي تخىىزين بىىو امت ا  اسىىتدعوءا  النظىىو  هىىي علىىى 

إن التىىىىىىوبع ,  edi ت ebx,ecx,edx,esi,(لتخىىىىىىزين  عىىىىىىم اسىىىىىىتدعوء النظىىىىىىو )eax: الت تيىىىىىى 

system_call()  ,   يني  بتخزين عيم المسج   في المىىدس علىى مسىتي  النىياة بتهللابيىق متىى

عنىىدمو ينتنىىح إوىى اء اسىىتدعوء النظىىو  إلىىى المىىىدس فإنىىه يجىىد العنىىيان ,  push سىىمبليلتعليمىىة األ

لىىذا هىىي تا) ebxمتبيعىىو بولبىىو امت  المخىىزن فىىي المسىىجح  ()system_callالم وىىع مىىن التىىوبع 

 .تهىذا ecxثم البو امت  المخزن في , ( البو امت  األتي الستدعوء النظو 
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  قسم التنفيذقسم التنفيذ  --00--6464

سنعمح فىي د اسىتنو العمليىة علىى ىوىزاء مىن لىح مىتبىة اسىتخدمنوهو فىي نظومنىو تتعلىق 

 .بوستدعوءا  النظو  تهذ  األوزاء ستسوعد النو ئ على فهم األوزاء األي  

تالمىتبىىة  syscall.cتالمىتبىىة  sys.h تيسىىي مىىن المىتبىىة  ىتال تتىىثلف المىتبىىو  بعىىىح

syscall.s تسند سهو ا ن بولتيييح: 

  ssyyss..hhالمكتبة المكتبة   --66--00--6464

عوءا  النظىىو  مىىع ى عومهىىو تدتحتىىيا هىىذ  المىتبىىة فىىي البدايىىة علىىى اسىىنودا  تنوبىىح اسىى

 :لولمثوي التولي

تهىذا بعدد استدعوءا  النظو  تسن   ليف ستييدنو هذ  االسنودا  بعد عليح فىي تم يى  

تالذا لمىو ذل نىو  __()syscall_return ف التوبع ثم نع. eax عم استدعوء النظو  إلى المسجح 

في النسم النظ ا ي وع إمو عيمة ميوبة تعني ىن االستدعوء تم بنجىوا ىت ي وىع عيمىة سىولبة تعبى  

 .عن  عم الخهللاث في ودتي معولجة األيهللاوء

تالذا له تالد من ستة ىشىىوي مختليىة تبعىو لعىدد بىو امت ا  _syscallثم نع ف التوبع 

 .تالذا يم   بو امت ين _syscall2تسند س تالد منهو تهي ...نظو استدعوء ال

#//! Go back to the system. 

#define SYS_exit   0 

//! Get a char from stdin. 
#define SYS_getchar  1 

//! Put a character on stdout. 
#define SYS_putchar  2 

//! Allocate a memory area. 

#define SYS_malloc  3 

//! Free a memory area. 
#define SYS_free   4 

//! Administer the system log book. 
#define SYS_syslog  5 

//! Get the system ticks. 

#define SYS_times  6 

//! Create a new thread. 
#define SYS_thread_spawn 7 

//! Returns the process ID of the current process. 

#define SYS_getpid  8 

//! Returns the process ID of the parent of the current process. 

#define SYS_getppid  9 

//! Get the UNIX timestamp. 
#define SYS_time   10 

//! Fork a new task. 
#define SYS_fork   11 

//! Sleep some micro-seconds. 
#define SYS_nanosleep  12 
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تىىم تع يىىف التيابىىع بهىىذا العىىىح ألن اسىىتدعوءا  النظىىو  مهمىىو تجىىد  الم لظىىة إلىىى ىنىىه 

ايتليت فإنهو تالىدة مىن هىذ  األشىىوي لىذلك تجنبىول لتىى ا  الىىيد فنىد لتبنىو هىذ  المىول تا  تالتىي 

يسىىتخدمه فىىي تنييىىذ االسىىتدعوء المنوسىى  مىىن يىى ي العىىىح  يمىى   لهىىو اسىىم االسىىتدعوء لبىىو امت 

SYS_##name  تالىىىذا لمىىىو  ىينىىىو فىىىي االسىىىنودا  فىىىي األعلىىىى يعبىىى  عىىىن  عىىىم اسىىىتدعوءا

 :تيىين شىح المول ت لمو يلي.النظو 

 :ىمو ش ا الىيد فهي لمو يلي

لهو فىىي اليلىىدة  التىىي سنعىى int$0x80طعىىة ثىىم نسىىتدع المنو سىىمبليننتنىىح إلىىى ل ىىة األ

syscall.s  , ثم نستخد  المسجحa. الذا هي نيسىه المسىجحeax  لىديح تيى ج فهىي لىديح نضىع

  nameفىإذا لىون المتحىيي  ,(SYS_##name)"0" :فيه  عم استدعوء النظو  مىن يى ي السىهللا 

تمسىىند لىىه تالىىذا هىىي معىى ف فىىي األعلىىى  ,(SYS_FORK)"0" :ييىىبح السىىهللا  ()forkمىىث ل 

ىا ىن نتيجىة المنوطعىة الميوىيدة فىي  a"(__res)=" :لمو نستخدمه لخ ج فىي السىهللا  12ال عم 

لىي  __()syscall_returnتالىذا نمى    للتىوبع  res__نسندهو فىي المتحىيي  a (eax)المسجح 

 بنىي لنىو ىن.res__تن وىع اي ,ثم نسىند البىو امت ا  تبوعىو فىي المسىج   ال لنىة .يني  بويتبو  

 :نع ف ليف م  نو االستدعوء إلى المول ت تالذا تم بولعىح التولي

  ssyyssccaallll..ss  المكتبةالمكتبة  --22--00--6464

تحتيا هذ  اليلدة في البداية على متحيي يحدد عدد استدعوءا  النظىو  ىت بمعنىى خيى  

ثىىم نجىىد , SYS_CALL_NRطىيي الجىىدتي الىىذا يحىىيا اسىىتدعوءا  النظىىو  هىىذا المتحىىيي هىىي 

تالىذا تنىي  ,  االو اءا  التي يج  استدعوءهو عندمو نني  بوستدعوء نظو  مو الجدتي الذا يحيا

 eaxالممى   فىي المسىجح (  عم االسىتدعوء )بهللال  اإلو اء منه تبعو لل عم  int $0x80المنوطعة 

 .لمو  ىينو سوبنول 

 :هذا الجدتي هي بولعىح

#define _syscall2(type, name, type1, arg1, type2, arg2) \ 

type name( type1 arg1, type2 arg2 ) \ 

{     \ 

 long __res;   \ 

 __asm__ __volatile__ (  \ 

  "int $0x80"  \ 

  : "=a"(__res)  \ 

  : "0"(SYS_##name),  \ 

  "b"((long)(arg1)),  \ 

  "c"((long)(arg2)) ); \ 

 __syscall_return(type, __res); \ 

} 

static __INLINE__ _syscall1(int, exit, int, exitcode); 

static __INLINE__ _syscall0(int, getchar); 

static __INLINE__ _syscall1(int, putchar, int, c); 

>>>>> 
>>>>> 
>>>>> 

static __INLINE__ _syscall2(int, nanosleep, const struct timespec *, req, 
struct timespec *, rem); 
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تالميىى ا عنىىه فىىي مىتبىىة المنوطعىىو   int $0x80ثىىم نجىىد تىىوبع تخىىديم المنوطعىىة 

interribt.h لمو يلي: 

 لمو يلي interrubt.cتيتوبع التي يح في المىتبة 

 :ىمو ب نومج التخديم فهي يىين في مىتبتنو هذ  بولعىح

ليىث يخىزن المسىج   المهللاليبىة ثىم و مبىدى عملىه فىي النسىم النظى ا تعد لنو عىد شى لن

فىىي  مىىول eaxيسىىتدع اإلوىى اء المهللالىىي  مىىن الجىىدتي تبعىىو لىى عم االسىىتدعوء الممىى   فىىي المسىىجح 

 :على سبيح المثوي. call  *syscall_table(,%eax,4) السهللا 

تبعىىو  sys_forkاإلوىى اء  يفإننىىو سنسىىتدع eaxفىىي المسىىجح  12إذا لىىون م  نىىو الىى عم 

 .للجدتي في األعلى

syscall_table: 

 .long auto_kill 
 .long kgetchar 

 .long kputchar 

 .long umalloc 

 .long ufree 

 .long sys_syslog 

 .long sys_times 

 .long sys_thread_spawn 

 .long sys_getpid 

 .long sys_getppid 

 .long sys_time 

 .long sys_fork 

 .long sys_nanosleep 

#define MINIRIGHI_INT  0x80 

set_user_gate( MINIRIGHI_INT, &_system_call_entry ); 

_system_call_entry: 

 cmpl $(SYS_CALL_NR), %eax 

 ja bad_syscall 

 cld 

 push %ds 

 push %es 

 ; // These are both the register of the task and 

 ; // the arguments of the system call. 
 pushl %ebp 

 pushl %edi 
 pushl %esi 
 pushl %edx 

 pushl %ecx 

 pushl %ebx 

 ; // Update segment registers with kernel data descriptor. 

 movw $KERNEL_DATA_SEL, %bx 

 movw %bx, %ds 

 movw %bx, %es 

 ; // Execute the system call. 
 call *syscall_table(,%eax,4) 
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  ssyyssccaallll..ccالمكتبة المكتبة   --22--00--6464

تحتيا هىذ  المىتبىة علىى تنييىذ اإلوى اءا  المىذلي ة فىي الجىدتي السىوبق تالتىي ال يىتم 

ميوىىىىىيد فىىىىىي المىتبىىىىىة  kgetcharمىىىىىث  اإلوىىىىى اء ..مىتبىىىىىو  النىىىىىياة األيىىىىى   تنييىىىىىذهو فىىىىىي

keyboard.c.. ىمو االستدعوءا  التي ال يتم تنييذهو في مىتبىو  النىياة بعىىح مبوشى  فإننىو نع فهىو

 :نجد  في هذ  المىتبة لمو يلي sys_forkاالو اء , على سبيح المثوي ,في هذ  المىتبة 

 .task.cالميويد في المىتبة  do_fork)( ليث يني  بوستدعوء التوبع

  الخالصةالخالصة  --44--00--6464

تهىذا نجد ىن عملية إضوفة استدعوء نظو  وديد لتخديم تهللابينو  وديدة هي ىم  غوية في 

 :ع اإلو اءا  التوليةالدعة تالبسوطة فىح مو علينو هي إتبو

 .sys.hإسنود ال عم المنوس  له في المىتبة 

تحديىىد عىىىدد البىىىو امت ا  التىىىي يحتووهىىىو ثىىم تحديىىىد نىىىيع المىىىول ت المهللالىىىي  تإضىىىوفة 

 .sys.hالتي يح في خي  المىتبة 

 .syscall.sإضوفة التوبع إلى ودتي استدعوءا  النظو  في المىتبة 

إلد  مىتبو  النياة ىت ىن نضيف تنييذ  في المىتبة  إمو ىن يىين هذا اإلو اء مع فو في

syscall.c. 

 

pid_t sys_fork(syscall_context_t *regs) 

{ 

 pid_t __ret; 

 __ret = do_fork(regs); 

 return __ret; 
} 
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  ""SShheellll""محرر األوامر محرر األوامر   --6060

    
يعتبىىى  محىىى   األتامىىى  الياوهىىىة التىىىي سىىىيف يتعومىىىح معهىىىو المسىىىتخد  النهىىىوتي لنظىىىو  

المسىتخد  مىن وهىة ت النىياة , لذلك ال بد لهذا المح   من التعومىح مىع طى فين مسىتنلين , التع يح 

إذ ال بىد لمحى   األتامى  , إن هذا التعومح المزدتج محييف بولعديد مىن التحىديو  .من وهة ىي  

من التعومح مع تيابع النياة الهومة من وهة تالتي بمندت هو ىن تيصلنو إلى دايىح النىياة تالتعومىح 

لمو عليه ىن يثيىذ التعليمىو  مىن المسىتخد  بحسوسىية نسىبية فهىي , مع ميا د الحوس  ب الة تومة 

ي يتنبىىث بولتعليمىىة ىن يىىىين دعينىىو فىىي التعليمىىو  المتولىىة مىىع تىى ك هىىومش مىىن الح يىىة لىىه لىى عليىىه

ألداء السىهح علىى تا, إذال اليعيبة لومنة في المزج بين األداء الدعيق على مستي  النياة ،المنوسبة

على مح   األتام  ىن يتىيح لىح مىو يسىتهللايع المسىتخد  اسىتخدامه فىي الحوسى  .مستي  المستخد 

ك هنوك دعوبة تنيي ىنه علينو ىن نبني مح   األتام  ىتال ثم نني  ببنوء نظومنو تهذا الى   ليس لذل

 .بعيدال عن اليحة فنحن بمعنى خي  يج  ىن نحدد موذا ن يد من نظومنو ىن يعمح ثم نني  ببنوته

 30 جدول

 شرح التعليمة ة العربيةالتعليمة في النسخ التعليمة في النسخة االنكليزية

bg وعح العملية تعمح في الخليية للخلف 

cat فتح 
ضمن )ع ض محتييو  ملف 

 ( Fat12نظو  

cat2 2فتح 
ضمن )ع ض محتييو  ملف 

 ( Ext2نظو  

cd  مسو 
ضمن )ت يي  المسو  الحولي 

 ( Fat12نظو  

cd2  2مسو 
ضمن )ت يي  المسو  الحولي 

 ( Ext2نظو  

checkmem فحص 
تني  بخلق مهمة في الخليية 

 تيحص تىوملية إطو  المىدس

clear مسح محتييو  العوشة مسح 

cupid معولج 
ع ض معليمو  مختلية عن 

 معولج الجهوز

dump تي يغ مسج   المعولج تي يغ 

elf تنييذا 
تتثلد إذا مو لون الملف عوبح 

 elfللتنييذ بيي ة 

fg  ل مو 
لب نومج تني  بتنييذ العملية ىت ا

 في المندمة

free طبوعة العنوتين الذال ية  ذال ة
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 اليو غة

halt إينوف تع يح الجهوز اينوف 

help مسوعدة 
ع ض مسوعدة تش ا عن 

 تعليمة مو

idedeviceinfo ع ص 
ع ض معليمو  لوملة عن 

 الن ص اليل 

ideread  ع اءة 
 ideع اءة لتلة مو من عنوة 

 محددة

idewrite  لتوبة 
 ideبة لتلة مو من عنوة لتو

 محددة

ifconfig تهيئة بهللاوعة العبىة تعبيك 

kill عتح 
عتح عملية من ي ي ال عم 

 التع ييي الخوص بهو

kmem ذال ةا 

طبوعة معليمو  عن الىتح 

المحجيزة في الذال ة 

 االفت اضية

ls ع ض 

ع ض محتييو  مجلد على 

ضمن نظو  )شىح عوتمة 

Fat12 ) 

ls2 2ع ض 

حتييو  مجلد على ع ض م

ضمن نظو  )شىح عوتمة 

Ext2 ) 

lsframe ذال ةف 
ع ض عنوتين الذال ة 

 اليو غة

lspage  ذال ة 
ع ض عنوتين الذال ة التي 

 تم ت يي هو

lspci  بهللاوعو 
ع ض البهللاوعو  الميصيلة 

 pciعلى 

mount تحميح 
 FAT12تحميح نظو  المليو  

 من الن ص الم ن

umount فع  
نظو  المليو   إل وء تحمبح

FAT12 إلى الن ص الم ن 

ps  ع ض لولة وميع العمليو  عمليو 

pwd ع ض مسو  اليه س الحولي هنو 

read ع اءة لتلة من الن ص الم ن ع اءة 

write لنوبة لتلة إلى الن ص الم ن لتوبة 

reboot إعودة إع ع الجهوز اع ع 

rm لذف ملف من الن ص الم ن لذف 

sync مزامنة 
تي يغ ذال ة الن ص إلى 

 الن ص الم ن

uname طبوعة معليمو  نياة النظو  نياة 

date طبوعة التو يخ تاليعت الحولي تيعيت 
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editor   الدييي إلى مح   المليو  مح 

color تحديد لين الخط لين 

create وديدف 
إنعوء فه س وديد على 

 الن ص الم ن

add_user  وديدإنعوء لسو  مستخد   وديد 

copy نسخ 
نسخ محتييو  ملف ميد  

 إلى ملف وديد

cut عص 
عص ملف ميد  من ميععه 

 إلى ملف وديد

chat د دشة 
إنعوء مخد  للد دشة مع 

 windowsب نومج على نظو  
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  البرامج التنفيذيةالبرامج التنفيذية  --6161

  صيغة الربط والتنفيذصيغة الربط والتنفيذ  --66--6161

      EExxeeccuuttaabbllee  aanndd  LLiinnkkiinngg  FFoorrmmaatt  ((EELLFF))    

 The Executable and Linking Formatييىذ تىم تهللاىيي  صىي ة الى بط ت التن

(ELF)  في مختب ا  ىنظمة يينىسUNIX ىصىبح معيو يىو بسى عة ليىي ة معتمىدة للمليىو   ت

 .ةينىس ت مثي تهو من األنظمالتنييذية المت ومة تحت بيئة ي

تميىز بنىية ىلبى  ت م تنىة  ألنهبدى  معيو ية هذا النيع بوالنتعو  بس عة في  إصدا    

 ELFنعتبى  صىي ة .بىوعي األنىياع مىن المليىو  الثنىوتيت  a.outن مليىو  الخى ج التنليديىة ىلث  مى

 Linux, Solarisاليي ة الثنوتية النيوسىية فىي ىنظمىة التعى يح المبنيىة تفىق فلسىية يىينىس مثىح 

2.x, ,SVR4.تتميىز صىي ةELF   بتحنيىق الى بط الىدينوميىيdynamic Linking،  التحميىح

يتميىىز .لمىىو يتميىىز بهللا ينىىة محسىىنة لخلىىق المىتبىىو  المعىىت لة ،dynamic loadingالىىدينوميىي 

يتم في منيىة مسىتنلة   Object Fileتمثيح هذ  اليي ة بثن التحىم بولمعهللايو  في ملف ال  ض 

 .لميزا  تحسينية ىي   تميز  عن المليو  الثنوتية العودية بوإلضوفة

ت إعىودة التيضىع  executableهىي التنييذيىة   ELFييود ث ث ىنىياع  تيسىة ليىي ة 

 :MISCELLANEOUS REGISTERالمسجح المتنيع 

ت تنىىي  هىىذ  األنىىياع الث ثىىة ,  shared object filesت مليىىو  ال ىى ض المتعىىو لة  

بحيظ الىيد ت المعهللايو  ت المعليمو  المتعلنة بب نومج مو ت التىي يحتووهىو نظىو  التعى يح النجىوز 

 :ت يمىن تلخيص األنياع الث ثة  السوبنة بمويلي.مليو العمليو  المختلية على هذ  ال

ال زمة لتنييذ   Processesيؤمن المعليمو  ال زمة لنظو  التع يح لخلق العمليو   :التنييذا

 .الىيد ت اليصيي للمعهللايو  المحتياة في المليو  ال ز  تع يلهو

ليىو ال ى ض األيى   ييف ملف إعودة التيضع ليف يج   بىط الملىف مىع م :إعودة التيضع

other object files لخلق ملف تنييذا ىت مىتبة معت لة. 

يحتيا ملف ال ى ض المعىت ك علىى المعليمىو  ال زمىة فىي لىح  :مليو  ال  ض المتعو لة

المسىىىىىىىىىىىىىىىجح المتنىىىىىىىىىىىىىىىىيع  .مىىىىىىىىىىىىىىىن الىىىىىىىىىىىىىىى بط الىىىىىىىىىىىىىىىىدينوميىي ت السىىىىىىىىىىىىىىىتوتيىي

MISCELLANEOUS REGISTER: 

ف ت ىعسىىومه ت ت تيسىىته ليىىث متضىىمنة تصىىف هىىذا التيىىني ELFسىىنتىلم عىىن صىىي ة 

 :سنتهللا   ألعسومه الخمسة ت هي

 ELF    (ELF header)ت تيسة 

 (the program header table)ودتي ت تيسة الب نومج 

 (the section header table)ودتي ت تيسة النسم 

 ELF  (the ELF sections)ىعسو  

 ELF(the ELF segments)منوطع 
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    EELLFFبنية بنية   --22--6161

ىح من األنياع الث ثة التي عمنو بولم ت  عليهو فيمو سبق ت تىدعم هىوتين ييود  ؤيتين  ل

ت يمىن تلخيص هوتين ال ؤيتين بولعىح التولي ليث ييضح .ال ؤيتين لح من  بط ت تنييذ الب امج

بينمو العىح اليميني ييضح ال ؤية المتعلنىة   link viewالعىح اليسو ا ال ؤية الخوصة بول بط  

 .execution viewبولتنييذ 
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بينمو ال ؤيىة الخوصىة بولتنييىذ   sectionsتنسم ال ؤية الخوصة بول بط الملف إلى ىعسو  

 . segmentsتنسمه إلى منوطع 

يهىىتم المبىى مج الحيىىيي علىىى معليمىىو  النسىىم لىىيي محتييىىو  الب نىىومج مثىىح وىىدتي 

شىي ا  تنييذيىة يوصىة ىت معليمىو  ,  relocation ضىعإعىودة التي,  symbol tables ال مىيز

 ال بط الدينوميىية التي سيف يتم استخدامهو في ال بط  

 textيهىىتم المبىى مج بولحيىىيي علىىى معليمىىو  المنهللاىىع مثىىح تيضىىع نىىص المنهللاىىع 

segment   ىت منهللاع المعهللايوdata segment  التي سيف يتم استخدامهو في التنييذ. 

ىدتا  تمىىىن المسىىتخد  مىىن   libelfالمع تفىىة بوسىىم   ELFتىىؤمن مىتبىىة اليصىىيي ي 

 .في ل  ال ؤيتين ال بط ت التنييذ  ELFاليصيي ت معولجة ملف ال  ض بيي ه 

 :لولتولي ELFيمىن تلخيص بنية 

بعىح عو  ت يحتيا المعليمو    ELFي   object fileملف ال  ض   ELFتيف ت تيسة 

 :ليال زمة لليصيي لبوعي األعسو  لولتو

ميعع ت تصف األعسو  ت التىي تسىتخد  فىي   Section Headerيعهللاي ودتي ت تيسة النسم 

 .ال بط
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ميعع ت تصف المنوطع ت التي تسىتخد    Program Headerيؤمن ودتي ت تيسة الب نومج 

 .في يلق عملية الب نومج ت هي يهللاية عبح تنييذ 

 ،ل  ض ت التي تتضمن التعليمىو تحوفظ لح من المنوطع ت األعسو  على المعهللايو  في ملف ا

 .معليمو  ال بط الدينوميىي ،معليمو  إعودة التيضع ،ودتي ال ميز ،المعهللايو 

    EELLFFترويسة ترويسة   --22--6161

بثنهو النسم اليليد الذا له مىون ثوبت ال يت ي  ضمن البنيىة ت هىذا  ELFتتميز ت تيسة 

ت تيىى  معىىين ىت لتىىى  المىىىون هىىي النسىىم األتي مىىن الملىىف بينمىىو ال يعىىت ط ببىىوعي األعسىىو  توىىيد

  :تيف الت تيسة نيع ملف ال  ض ت طبعو يىين ىلد األنياع التولية.تويدهو بوألصح

relocatable, executable, shared, ،   لمو ييف هيىليته ت إصىداELF  التىي يسىتخدمهو، 

وىىدتي  ،تبوإلضىىوفة لمىىو سىىبق يحتىىيا ملىىف الت تيسىىة هىىذا علىىى ميعىىع وىىدتي ت تيسىىة الب نىىومج

ىييى ا تحتىيا .ودتي النييص ت األ عو  المنوبلة لهو ت ىلجىو  مىدايح لىح وىدتي ،النسم ت تيسة

 :  ELFييضح العىح التولي ت تيسة .الت تيسة على ميعع تعليمة التنييذ األتلى
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  البرنامجالبرنامججدول ترويسة جدول ترويسة   --44--6161

فجىدتي , لمعت لة ت التنييذيىة إن  ت تيسو   الب نومج  مهمة ودا في مليو  األغ اض ا

ت تيسة الب نومج هي عبو ة عن ميييفة من المدايح ليث لح مديح هي عبو ة عن سجح ييف 

يىىين عىدد المىدايح  .منهللاع في ملف ال  ض ىت معليمو  ىي   ض ت ية لخلق الملىف التنييىذا

ح فىي وىدتي لمو ذل نو سوبنو ىمو لح مىدي  ELFفي الجدتي ت لجم لح مديح محددا في ت تيسة 

 :ت تيسة الب نومج فهي يحتيا
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 typeالنيع 

 file offsetإزالة الملف 

 physical addressالعنيان الييزيوتي 

 virtual addressالعنيان اليهمي 

 file sizeلجم الملف 

 memory image sizeلجم الذال ة 

 alignment for a segmentإزالة المنهللاع في الب نومج 

 p_type is نسىىخ المنهللاىىع إذا لىىون محمىى  ت يىىىين ذلىىك عنىىدموينىىي  نظىىو  التعىى يح ب

PT_LOAD   إلى الذال ة تفنو لميعع ت لجم المعليمو  ت يمىنك  ؤية الحنىح فىي العىىح لىثتي

 :عني  في السجح ليث يبين العىح التولي ودتي ت تيسة الب نومج
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  جدول ترويسة القسمجدول ترويسة القسم  --00--6161

ميع األعسو  في ملف ال  ض بياسهللاة ودتي ت تيسة النسم ت بعىح معوبه يتم تع يف و

لت تيسة الب نومج فإن ت تيسىة النسىم هىي عبىو ة عىن ميىييفة مىن السىج   ليىث ىن لىح سىجح 

 :ييف عسم ضمن الملف ت يعمح ذلك اليصف

 االسم 

 النيع 

 . loadableعنيان الذال ة البداتي في لوي لينه عوبح للتحميح 

 لملف إزالة ا

 لجم النسم بولبويتو  

 اإلزالة

 لييية تيسي  المعليمو  في المنهللاع 

 .ييضح العىح التولي الحنيي التخييية لهذ  الت تيسة
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      EELLFFأقسام أقسام   --11--6161

ييود عدة ىنياع من األعسو  الميصية بمىدايح ضىمن وىدتي ت تيسىة النسىم ت يمىىن ىن 

 :تحيظ األعسو 

 تنييذية  شي ة

 معهللايو  

 معليمو  ال بط الدينوميىي 

 معليمو  التننيح 

 وداتي ال ميز 

 معليمو  إعودة التيضع 

 التعلينو  

 وداتي النييص 

 الم لظو  

يتم تحميح بعض األعسىو  لعمليىة التنييىذ ت ىيى   تحتىيا معليمىو  ضى ت ية للتنييىذ ت 

المنىوطع الخوصىة مىع تصىف مختيى   ىي   تستخد  لل بط ت ييضح العىح التولي التحة ببعض

 .لىح منهو
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    EELLFFمقاطع مقاطع   --11--6161

 textت لمثىىوي ينىىي  المنهللاىىع  .المنىىوطع هىىي ط ينىىة لتجميىىع األعسىىو  المتعلنىىة ببعضىىهو

ينىىىي  بتجميىىىع معهللايىىىو  الب نىىىومج ىمىىىو منهللاىىىع  dataبتجميىىىع العىىىي ا  التنييذيىىىة معىىىو ت المنهللاىىىع 

dynamic     يتىثلف لىح منهللاىع مىن عسىم ىت .بتجميع المعليمىو  المتعلنىة بىول بط الىدينوميىي فيني

ينىي  نظىو  التعى يح بنسىخ منهللاىع الملىف  .ىلث  ت يتم يلق عملية التنييذ بتحميح ت ت ومىة المنىوطع

لمنهللاع الذال ة الظوه ية تفىق المعليمىو  فىي وىدتي ت تيسىة الب نىومج ت يمىىن ىن يسىتخد  نظىو  

  .خلق مي د ذال ا معت كالتع يح المنوطع ل
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  IImmpplleemmeennttaattiioonnالتنفيذ التنفيذ   --00--6161

  EELLFFترويسة ترويسة   --66--00--6161

ت الذا   ELFبوالعتمود على المعليمو  السوبنة ىصبح لتوبة ملف الت تيسة الخوص   

 :على النحي التولي elf32.hله االسم 

 //bit ELF address types  ----------------------------------------//  

typedef uint32_t Elf32_Word; 

 :ت ىمو بولنسبة للت تيسة فهي

 :ىمو تع يف المنوطع فهي على النحي التولي

 //--- ELF32 Sections  --------------------------------------------------

// 

 

typedef uint32_t Elf32_Addr; 

typedef uint16_t Elf32_Half; 
typedef uint32_t Elf32_Off; 

typedef int32_t Elf32_Sword; 

 //ELF32 header  ----//  

 

#define EI_NIDENT 01 !// < Size of e_ident.][ 
 

 !//00- bit ELF header. 

typedef struct elf32_hdr 
{ 
 unsigned char e_ident[EI_NIDENT ];  
 Elf32_Half e_type; 
 Elf32_Half e_machine; 

 Elf32_Word e_version; 
 Elf32_Addr e_entry; 
 Elf32_Off e_phoff; 

 Elf32_Off e_shoff; 
 Elf32_Word e_flags; 
 Elf32_Half e_ehsize; 

 Elf32_Half e_phentsize; 
 Elf32_Half phnum; 
 Elf32_Half e_shentsize; 

 Elf32_Half e_shnum; 
 Elf32_Half e_shstrndx; 

} elf32_hdr_t; 
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يف الىثي  من الثيابىت األيى   ت التىي تجىدهو ضىمن الملىف المىذلي ، لمىو ت يبنى تع 

 : ELFيلزمنو تع يف التيابع التولية للتعومح مع مليو  ال بط ت التنييذ 

elf32_copy_sections 

elf32_get_entry_point  

elf32_load_file 

  eellff3322__cchheecckkتابع فحص بنية الملف تابع فحص بنية الملف   --22--00--6161

صىولح ت يىتم ذلىك عبى   ELFيني  التوبع التولي بيحص الملف ت التثلىد ىنىه ملىف  

 :ضمنه ت التثلد من بنيته ت ييضح لك الىيد التولي ذلك  magicمن األ عو  السح ية  التثلد

 

 !//ELF32 Section header. 

typedef struct elf32_shdr 

{ 
 Elf32_Word sh_name; 
 Elf32_Word sh_type; 

 Elf32_Word sh_flags; 
 Elf32_Addr sh_addr; 
 Elf32_Off sh_offset; 

 Elf32_Word sh_size; 
 Elf32_Word sh_link; 
 Elf32_Word sh_info; 

 Elf32_Word sh_addralign; 
 Elf32_Word sh_entsize; 

} elf32_shdr_t; 

../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/elf32_8c.html#a0
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  تابع الحصول على موقع الذاكرة لتحميل ملفتابع الحصول على موقع الذاكرة لتحميل ملف  --22--00--6161

            EELLFF     ( (ggeett__eennttrryy__ppooiinntt((    

  تابع تحميل ملف تابع تحميل ملف   --44--00--6161

              eellff3322__llooaadd__ffiillee  

 :ىتال لدينو النمط التولي

 { 

 #ifdef ELF32_DEBUG 
         kprintf("\n\rFile header:"); 
         kprintf("\n\rmagic[]=%c%c%c%c class=%u data=%u", 

                 f->e_ident[EI_MAG0], 
                 f->e_ident[EI_MAG1], 
                 f->e_ident[EI_MAG2], 

                 f->e_ident[EI_MAG3], 
                 f->e_ident[EI_CLASS], 
                 f->e_ident[EI_DATA] 

         ); 
 #endif 
         // Magic number check                                           // 

         if ( 
                 (f->e_ident[EI_MAG0] != ELF_MAG0) || 
                 (f->e_ident[EI_MAG1] != ELF_MAG1) || 

                 (f->e_ident[EI_MAG2] != ELF_MAG2) || 
                 (f->e_ident[EI_MAG3] != ELF_MAG3) 
         ) 

                 return( NULL ); 
  
         // Class check                                                   

         if ( f->e_ident[EI_CLASS] != ELF_CLASS32 ) 
                 return( NULL ); 
  

         // Data encoding check                                           
         if ( f->e_ident[EI_DATA] != ELF_DATA2LSB ) 
                 return( NULL ); 

  
         // Check OK!                                                    // 
         return( f->e_entry ); 

 } 

{ 

         size_t ret; 
  

         // Check if it is a valid ELF file. 
         ret = elf32_check( (elf32_hdr_t *)file_buffer ); 
         if ( ret == NULL ) 

                 return( ret ); 
  
         // Return the entry point. 

         return( ret ); 
 } 
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 :يتم تع يف التوبع بولت تيسة التولية

 :يىين ييا زمية التوبع ببسوطة هي ت

  size_t ret; 

  eellff3322__ccooppyy__sseeccttiioonnssتابع نسخ مقطع للذاكرة تابع نسخ مقطع للذاكرة   --00--00--6161

يتثلف هذا التوبع من لثي  من الىيد ت لعح مو يهمنو هي ذلك المنهللاع الذا ييضح عمليىة  

 :النسخ

         sec = (elf32_shdr_t *)((uint32_t)f->e_shoff + (uint32_t)f); 
         for (i=0; i<sec_num; i++) 
         { 

                 copy_section( f, sec ); 
                 (uint32_t)sec += sec_entsize; 
         } 

         return( f->e_entry ); 

  // Copy the sections in memory                                  

  

typedef unsigned int size_t 

size_t elf32_load_file  (  uint8_t *    file_buffer,   
  int    size,   
  int    dir,   

  char *    file_name  
 )    
  

   Load an ELF32 file into a buffer.  
 
Parameters:  

file_name  The name of the file to be loaded.   
file_buffer  The buffer where the file will be loaded.   
 

Returns:  
The entry point of the file or NULL if the file is not a valid elf32 file. 

         // Load the file into the buffer. 
         if ( fat12_load_file(file_buffer, size, dir, file_name) < 0 ) 

                 return( NULL ); 
         // Check if it is a valid ELF file. 
         ret = elf32_get_entry_point( file_buffer ); 

         // The ELF32 file is successfully loaded. 
         return( ret ); 
 } 

../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/elf32_8c.html#a3
../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/structelf32__shdr.html
../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/structelf32__hdr.html#m6
../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/elf32_8c.html#a2
../../../../../../../Application%20Data/Microsoft/final1/fady/سطح%20المكتب/html/html/structelf32__hdr.html#m4
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  تنفيذ واختبار المشروعتنفيذ واختبار المشروع    --6161

عىن  بوإلمىون اإلع ع من نظو  التع يح إمو عن ط يق النى ص المضى يط اإلع عىي ىت

 :ط يق الن ص الم ن، ت في للتو الحولتين سيظه  لديك العىح التولي

 

 172 الشكل

/ ت الىىذا يهللالىى  مىىن المسىىتخد  ايتيىىو  نسىىخة نظىىو  التعىى يح التىىي ي يىىد ىن يعمىىح عليهىىو 

ع يح الجهوز، ىت لمو تيتح له إينوف تع يح الجهوز مبوش ة، ىت إعودة ت/. بولل ة الع بية ىتاالنىليزية

 .إذا لون مثبتول على الجهوز Windowsالدييي إلى نظو  

عند ايتيو  المستخد  لبدء نظو  التع يح بولل ة االنىليزية يبدى النظو  بعملية التهيئىة لبىدء 

 العمح تتظه  للمستخد   سوتح ليتع ف على م الح التهيئة التي تج ا
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 612 الشكل

 

 :ذلك بولنسبة للنسخة الع بية تظه  له ال سوتح المنوبلة بولل ة الع بيةتل

 

 614 الشكل

تذلك , ت بعد ذلك يهللال  نظو  التع يح من المستخد  إديوي اسم المستخد  تللمة الم ت 

نيىس تيتيح نظىو  التعى يح لععى  مسىتخدمين العمىح فىي نيىس اليعىت علىى  consoleمن ىوح لح 

 .الجهوز
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 .تبذلك يتمىن المستخد  من الدييي إلى النظو  تالعمح عليه

تالىذا ينوبىح  عى ضتلمثوي على إلد  األتام  التي يستهللايع المسىتخد  تنييىذهو األمى  

 :في النسخة االنىليزية تالذا يني  بع ض محتييو  فه س مو لمو في العىح lsاألم  

 

 175 الشكل

 مسىوعدةبإمىون المستخد  ع ض لومح األتام  المتولة في النظو  عن ط يىق تعليمىة ت 

 :تالتي تعهللاي للمستخد  ش لول مبسهللاول عن مهمة لح ىم  من األتام  لمو في العىح

 

 176 الشكل

 

بلل ىة  تتعهللاىي األتامى  تشى لول مبسىهللاول  helpتالتعليمة المنوبلة بولنسخة االنىليزيىة هىي 

 :االنىليزية
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 611 الشكل

تهىي تعمىح فىي الخلىف، . webلمو ىنه ييود ضمن نظو  التعى يح عمليىة تعمىح لمخىد  

 IPبسيهللاة عندمو يني  ىا زبىين ميصىيي علىى العىبىة بهللالى  عنىيان  webتتني  بإعودة صيحة 

 .ض االنت نتضمن مستع  AQSAالخوص بولجهوز الذا يعمح بنظو  التع يح 

 :تالييحة البسيهللاة تظه  في العىح التولي

 

 610 الشكل
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  جدول أوامر النظامجدول أوامر النظام

 31 جدول

 شرح التعليمة التعليمة في النسخة العربية التعليمة في النسخة االنكليزية
bg وعح العملية تعمح في الخليية للخلف 

cat فتح 
ضمن نظو  )محتييو  ملف  ع ض

Fat12 ) 

cat2 2فتح 
ضمن نظو  )ع ض محتييو  ملف 

Ext2 ) 

cd  مسو 
ضمن نظو  )ت يي  المسو  الحولي 

Fat12 ) 

cd2  2مسو 
ضمن نظو  )ت يي  المسو  الحولي 

Ext2 ) 

checkmem فحص 
تني  بخلق مهمة في الخليية تيحص 

 تىوملية إطو  المىدس

clear العوشةمسح محتييو مسح   

cupid معولج 
ع ض معليمو  مختلية عن معولج 

 الجهوز

dump تي يغ مسج   المعولج تي يغ 

elf تنييذا 
تتثلد إذا مو لون الملف عوبح للتنييذ 

 elfبيي ة 

fg  ل مو 
تني  بتنييذ العملية ىت الب نومج في 

 المندمة

free طبوعة العنوتين الذال ية اليو غة ذال ة 

halt إينوف تع يح الجهوز فاينو 

help ع ض مسوعدة تش ا عن تعليمة مو مسوعدة 

idedeviceinfo ع ص 
ع ض معليمو  لوملة عن الن ص 

 اليل 

ideread  ع اءة لتلة مو من عنوة  ع اءةide محددة 

idewrite  لتوبة لتلة مو من عنوة  لتوبةide محددة 

ifconfig تهيئة بهللاوعة العبىة تعبيك 

kill عتح 
عتح عملية من ي ي ال عم التع ييي 

 الخوص بهو

kmem ذال ةا 
طبوعة معليمو  عن الىتح المحجيزة 

 في الذال ة االفت اضية

ls ع ض 
ع ض محتييو  مجلد على شىح عوتمة 

 ( Fat12ضمن نظو  )

ls2 2ع ض 
ع ض محتييو  مجلد على شىح عوتمة 

 ( Ext2ضمن نظو  )

lsframe ال ة اليو غةع ض عنوتين الذ ذال ةف 

lspage  ع ض عنوتين الذال ة التي تم ت يي هو ذال ة 

lspci  ع ض البهللاوعو  الميصيلة على  بهللاوعوpci 

mount تحميح 
من  FAT12تحميح نظو  المليو  

 الن ص الم ن

umount فع  
 FAT12إل وء تحمبح نظو  المليو  

 إلى الن ص الم ن

ps  ع ض لولة وميع العمليو  عمليو 

pwd ع ض مسو  اليه س الحولي هنو 
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read ع اءة لتلة من الن ص الم ن ع اءة 

write لنوبة لتلة إلى الن ص الم ن لتوبة 

reboot إعودة إع ع الجهوز اع ع 

rm لذف ملف من الن ص الم ن لذف 

sync مزامنة 
تي يغ ذال ة الن ص إلى الن ص 

 الم ن

uname طبوعة معليمو  نياة النظو  نياة 

date طبوعة التو يخ تاليعت الحولي تيعيت 

editor   الدييي إلى مح   المليو  مح 

color تحديد لين الخط لين 

create إنعوء فه س وديد على الن ص الم ن وديدف 

add_user  إنعوء لسو  مستخد  وديد وديد 

copy نسخ 
نسخ محتييو  ملف ميد  إلى ملف 

 وديد

cut عص 
يععه إلى ملف عص ملف ميد  من م

 وديد

chat د دشة 
إنعوء مخد  للد دشة مع ب نومج على 

 windowsنظو  
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  تصميم نظام تشغيلتصميم نظام تشغيلإدارة إدارة   --6060

  
غهللاينو في الييىيي السىوبنة العديىد مىن األسوسىيو ، تىلنينىو النظى  علىى بعىض الميىوهيم 

تلىىن  لىيت عمنىو بإسىنوط هىذ  الميىوهيم ضىمن معى تع متىومىح عم.تاألمثلة المتعلنة بنظم التع يح

فىي هىذا الييىح، سىنلني نظى ة سى يعة . د اسة نظو  تع يح ميويد تختلف عن تيميم نظو  وديد

على المسوتح تالعنبو  التي يج  ىن يضعهو الميىممين فىي لسىوبهم عنىد تيىميم تتحنيىق نظىو  

ييود بعض التنليد في تحديد مو هي الجيد تمو هي السيء عند ومهي  ىنظمة التع يح، . تع ح وديد

تالمدعي (  1175إصدا  )  Fred Brooksلعح لتو   . لىن المدهش ىن النليح منهو تمت لتوبتهت

تالذا يتعلق بخب ته في تيميم تتهللابيىق . شه  اإلنسون األسهللاي ا  هي ىهم لتو  في هذا المجوي

عدلت بعض المىياد فىي طبعىة الىذل   السىنيية الععى ين تىضىييت فيىيي وديىدة .نظو  التع يح 

عىىىد يىىىىين الىتىىىو  اليليىىىد الىىىذا يتعومىىىح مىىىع التيىىىميم بعىىىىح وىىىدا هىىىي لتىىىو   ، ت( 1115)

Operating System A design approach  (1117(  األبحىوث  نت لمىو ييوىد العديىد مى

البنوء لتى ا ن ألن معظم ىفىو هو مو زالت صولحة لمو لونت ت الىت   استهللاوعت هذ  األبحوث ت

 .عند نع هو ألتي م ة

ح على هذ  الميود  بوإلضوفة إلىى الخبى ة العخيىية، بمىو ىنىه ال ييوىد يعتمد هذا اليي

إومىىوع بىىين ميىىممي نظىىم التعىى يح علىىى ىفضىىح ط ينىىة لتيىىميم نظىىو  التعىى يح، لىىذا سىىيىين هىىذا 

 .الييح شخييول تتثمليول بعىح ىلب ، تمن دتن شك ىلث  إثو ة للجدي من اليييي السوبنة

  طبيعة مشكلة التصميمطبيعة مشكلة التصميم  --66--6060

من اليعيبة بمىون . ع يح هي ىلث  من مع تع هندسي في نيس العلمتيميم نظو  تإن 

 .لنلق نظ ة في البداية على الننوط التولية ،تضع ىهداف تاضحة تتحنينهو

  األهدافاألهداف  --66--66--6060

يج  ىن تىين لد  الميممين فى ة تاضحة عمو ي يدتن من ىوح تيميم نظو  تعى يح 

لمت لنىىة، تإليضىىوا هىىذ  الننهللاىىة نىىووح، يىىؤدا الىىننص فىىي األهىىداف إلىىى صىىعيبة فىىي النىى ا ا  ا

فىي السىتينو    IBM مىن عبىح  PL /I صىممت. Cت PL/Iسنلني نظ ة على ل تي ب مجة تهمىو  

تمن الم بك الخيض في ث ث ة ىلوديمية عن   Cobol ت  Fortranألنه من اليع  دعم لح من 

 .ىن ل ة  ىفضح من لليهمو

تحىيا هىذ  الل ىة بعضىول  . PL/I يلذا ىنعئت لجنة إلنتوج ل ة تىين لح شيء للنوس تهى

فعلت هذ  الل ىة ألنهىو افتنى   إلىى  . Algol  تبعضول من    Cobolتبعضول من     Fortranمن 
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ببسىىوطة إنهىىو مجميعىىة مىىن المزايىىو فىىي الحىى   ضىىد ا يىى ، تلىنهىىو م هنىىة وىىدال .  ؤيىىة ميلىىدة

 .لت ومتهو بيعولية لحع ع

لهىدف   ديىنس  يتعىي  هللاة شىخص تالىدصممت هىذ  الل ىة بياسى ،Cلنتحدث ا ن عن 

عى ف مىو ي يىد تمىو ال   هلونت نجولول عظيمىول لسىب  بسىيط وىدال، تهىي ىنى. تالد هي ب مجة النظو 

إن تويد  ؤية تاضحة لمنىو .ي يد، تبولنتيجة مو زالت منتع ة بعىح تاسع بعد عنيد من ظهي هو

تيختلف . األم  من نظو  إلى خي موذا ي يد ميممي نظم التع يح؟ يتنيع هذا . ن يد هي ىم  لوسم

 .في النظم المضمنة عنه في نظم الملنمو 

 :على ىا لوي، بولنسبة لنظم التع يح عومة األغ اض، تخهللا  في البوي ى بعة ىشيوء

 .ـ تع يف األفىو  التج يدية1

 ـ تنديم العمليو  األتلية2

 ـ ضمون العزي0

 ـ إدا ة العتود اليل 4

 ه ىدنو لح من هذ  العنوص  سننوعع

. ىهم مهمة تىلث هو صعيبة في نظو  التع يح هي تع يف األفىو  المج دة اليحيحةإن 

. بعىض هىىذ  األفىىىو  مثىح المليىىو  تالعمليىىو ، يسىت    تعتىىول طىىيي ل لليصىيي إلىىى فىىى ة تاضىىحة

مث ل، إذا تىم تي يىع عمليىة متعىددة الخيىيط، . تبعضهو ا ي  مثح الخييط، ىلث  لداثة تىعح نضجول 

لد يييطهو متيعف ينتظ  إديوي من ليلة الميوتيح، هح سييود ييط فىي العمليىة الجديىدة ينتظى  ى

 .إديوالل من ليلة الميوتيح ىيضول ؟

األفىو  المج دة األيى   تتعلىق بىولتزامن تاإلشىو ا  تنمىيذج الىذال ة تنمذوىة الىديح 

. شىىح بنىى بيونىو  صىلبةتالخ ج تالعديد من األمي  األي  ، يمىن تمثيح لح فى ة مج دة على 

. تعىولج العمليىو  األتليىة بنىى المعهللايىو  هىذ . الىخ..يمىن للمستخدمين إنعوء العمليو  تالمليىو  ت

. تهللابق العمليو  األتلية على شىح استدعوءا  نظو . مث ل يمىن للمستخدمين ع اءة تلتوبة المليو 

لمج دة تالعمليىو  المتولىة عليهىو من توهة نظ  المستخد  يتعىح عل  نظو  التع يح من األفىو  ا

بمو ىنه يمىن لعدة مستخدمين اليليج إلى الحوس  في نيس اليعت، يحتوج . عب  استدعوءا  النظو 

تيجىى  ىن ال تتعىىو ض مىىيا د مسىىتخد  مىىع مىىيا د . نظىىو  التعىى يح لتنىىديم خليىىة إلبنىىوتهم منييىىلين

تحمىىى . ضىىهو ألغىى اض الحمويىىةيسىىتخد  ميهىىي  العمليىىة   لتجميىىع المىىيا د مىىع بع. مسىىتخد  خيىى 

 .المليو  تبنى المعهللايو  األي   بنيس األسلي 

يعتب  الهدف الميتولي لتيميم النظو  هي وعح لح مستخد  ينجز عمليىو  معتمىدة علىى 

عد يحتوج المستخدمين ىت ييدتن معىو لة البيونىو  تالمىيا د األيى  ، تبولتىولي . بيونو  م يية

إلىد  .تتحت سيهللا ة المستخد ، تهي مو وعح األمى  ىلثى  صىعيبةيج  ىن يىين العزي ايتيو يول 

فإذا فعح ىلد ىوزاء النظو ، مثح عملية مستخد  مو . المسوتح المتعلنة بهذا األم  هي عزي األيهللاوء

يج  ىن يضمن تيميم النظو  عزي ىوزاء النظىو  عىن . فيج  ىن ال تؤدا إلى فعح النظو  بثلمله

 .ولي يج  عزي ىوزاء النظو  عن بعضهو للسموا بثيهللاوء مستنلةتبعىح مث. بعضهو البعض ويدال 
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ىيي ال، يج  على نظو  التع يح إدا ة العتود اليل ، تبعىح ىلث  تحديدال يجى  ىن يهىتم 

ب عىىوتق  المسىىتي  المىىنخيض مثىىح متحىمىىو  المنوطعىىو  تالممىى ا ، تيجىى  ىن ينىىد  إطىىو  عمىىح 

األعى اص الخى ج مثىح / د ممىىن مىن ىوهىزة الىديح للسموا لب امج عيودة األوهزة بإدا ة ىلبى  عىد

 .تالهللاوبعو  تالعوشو 

  لماذا من الصعب تصميم نظام تشغيل ؟لماذا من الصعب تصميم نظام تشغيل ؟  --22--6060

مى ة لىح  133ود اليىل  للحوسى  يتحسىن العىهي  ىن العتى  Mooreمىي  ينىيي عىونين 

ىت . م ة لىح ععى  سىنيا  133عع  سنيا  تلم ييد  ىلد عونينول ينيي ىن نظم التع يح تتحسن 

في الياعع عد نجد بعض ىنظمىة التعى يح ىسىيى مىن سىوبنوتهو فىي بعىض . تح ز ىا تحسنلتى ىنهو 

 .الذا ظه  في السبعينو  UNIXالنيالي ال تيسية لثن تىين ىسيى من النظو   

لمىىوذا ؟ غولبىىول مىىو يتحمىىح النيىىي  الىىذاتي تال غبىىة فىىي التيافنيىىة مىىع مىىو عبلىىه معظىىم 

تلىىىن ييوىىد المزيىىد مىىن  .يىىميم الجيىىد هىىي ىلىىد األسىىبو المسىىؤتلية، تاليعىىح بىىواللتزا  بمبىىودئ الت

تختلف نظم التع يح بعىح ىسوسي مىن عىدة نىياا عىن بى امج التهللابينىو  اليى ي ة التىي . األسبو 

 .دتال ال  53تبوع في مخوزن البيع بسع  

لننظ  إلى ثموني مسوتح تجعح تيميم نظو  التع يح ىصع  من تيىميم ب نىومج تهللابيىق 

 .مو

ال يسىتهللايع ىا شىخص ىن يجلىس ىمىو  . نظم التع يح بى امج ضىخمة وىدال ىتالـل ىصبحت 

وميع اإلصدا ا  الحولية من   تتجىوتز المليىين سىهللا  . الحوس  تينتج نظو  تع يح في عدة ىشه 

ال يسىتهللايع ىا شىخص ىن ييهىم . مليىين سىهللا ال  21 علىى   Windows 2000يحىيا  العي ةمن 

إذا لىون لىديك منىتج ال يسىتهللايع ىا مىن . مليين سهللا  21فمو بولك إذا لون  العي ةمليين سهللا  من 

ال تعتبى  نظىم .ميمميه ىن ييهمىه بعىىح لمىح، فمىن الهللابيعىي ىن تىىين النتىوتج بعيىدة عىن المثوليىة

تلىن يمىن تجزتتهو إلى نظم . التع يح هي النظم األعند بح ييود مو هي ىعند مثح لوملة الهللاوت ا 

ألن لىح وزء يوصيته تال ييود . الم وسح بيلدة ال ادا  ف عية معزتلة، فمث ل، لن يهتم ميممي

في لين ىنه في نظم التع يح يحتك نظو  المليو  لثيى ال بنظىو  الىذال ة بثشىىوي . التىوك لبي  بينهو

 .غي  متيععة ىت محسيبة

ييوىد عىدة مسىتخدمين تعىدة . ثونيوـل يج  على نظم التع يح التعومح مع مسىثلة التىيازا

إدا ة العمليو  المتيازية ىصع  بىثي  مىن إدا ة . ج تللهو فعولة في نيس اليعتي / ىوهزة ديح 

لوال  السبو  تاالستعيوءا  همو معىلتون مىن المعىولح الىثيى ة الم افنىة . فعولية تسلسلية تالدة

 .للمعولجة المتيازية

ثولثولىىـ يجىى  علىىى نظىىم التعىى يح التعومىىح مىىع مسىىتخدمين عىىداتيين بعىىىح نسىىبي، تهىىم 

مثىح سى عة مليىو  شىخص . دمين ي يدتن التيود  مع نظو  التعى يح ىت عمىح شىيء ممنىيعمستخ

ال تملىك . يج  ىن يثيذ نظو  التع يح التيوطوته لمنع هؤالء مىن التيى ف بعىىح غيى  التىق. خي 

 .ب امج معولجة النييص ىت تح ي  اليي  مثح هذ  المعولح

فنىد ال يىيد . ثق وميع المستخدمين ببعضىهم ابعوـل التنليح من شثن الحنينة النوتلة ىنه ال ي

يجىى  ىن . الىىبعض مىىنهم التعىىو ك بىىبعض معليمىىوتهم تمىىيا دهم مىىع مسىىتخدمين خيىى ين محىىددين
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تلىىىن بهللا ينىىة ال تىىؤدا إلىىى التيىىود  مىىع المسىىتخدمين . يجعىىح نظىىو  التعىى يح هىىذا األمىى  ممىنىىول 

 .المسيئين، م ة ىي   ال تياوه ب امج التهللابينو  مثح هذ  التحديو 

ثلىث عى ن،  لىيالي  UNIX يومسوـل يعيش نظو  التع يح ليت ة طييلة، فند ىصىبح عمى 

تبولنتيجىة علىى الميىممين ىن . يزيد عن عند لومح تلىم يبىدى فىي االننى اض تندتز تىصبح عم  

الىنظم . ييى تا ليف سيت ي  العتود اليل  تالتهللابينو  في المستنبح البعيد تليف يج  اإلعداد لهىو

 .بنظ ة ع يبة ودال إلى العولم عودة مو تمي  التي تتنيد

لذا يتيوى   .سودسوـل ال يع ف ميممي نظم التع يح ليف ستستخد  نظمهم بعىح لنيني

لم ييمم ىا من  ىت  تفي البوي فىى ة عىن الب يىد اإللىت تنىي ىت . عليهم تنديم المزيد من العميمية

ال ىلىد يهللالى  مىن .تعمىح ىعىح مىن ذلىك بح تيود العديد من الحياسى  التىي. مستع ضو  اإلنت نت

ميمم سيينة ىن ييمم سيينة بدتن ىن يحدد هح هي سيينة صيد ى  سيينة ننح ى  سيينة ل بيىة، ىت 

 .لتى ي ي   ىيه بعد انتهوء التيميم

سوبعوـل تيمم عودة نظم التع يح الحديثة لتىين عوبلة للحمح، ىا ىن تىىين عوبلىة للتعى يح 

/ تيج  عليهو ىن تدعم المئو  تلتى ا الف من ىوهىزة الىديح . ليةعلى منيو  عتود صل  مخت

 .الخ ج تللهو ميمم بعىح مستنح ب ض النظ  عن ا ي 

تلمثوي على ىن هذا االيت ف عد يسب  معولح هي الحووة إلى نظو  تع يح يعمىح علىى 

 دتس تعى يحيمىن  ؤيته في نظو  ال ثوني المثوي ال. ي  لبي  بنيس اليعتلوس  ص ي  تلوس  خ

فعندمو يحوتي مستخد  مو، ت لي  بهللاوعة صي  مث ل، تبهللاوعة ميد  يستخدمون نيس منوفذ الديح  ،

الخىى ج ىت نيىىس يهللاىىيط طلىى  المنوطعىىة، يجىى  علىىى العديىىد مىىن البىى امج بوإلضىىوفة إلىىى نظىىو  / 

 .التع يح التعومح مع تحديد المعولح النوتجة عن التضو   في العتود اليل 

ـ الحووىة الملحىة لتيافنيىة النظىو  مىع بعىض األنظمىة التىي سىبنته، عىد يىىين ثومنول تىيي ال 

للنظو  محىدتديو  فىي طىيي الىلمىو  ىت ىسىموء المليىو  ىت ىا اعتبىو ا  ينظى  إليهىو الميىممين 

تهىي ىمى  معىوبه لتحييىح . ا ن على ىنهو مهملة تلىنهم ينع لين بهو تينهمىين في للهىو فيمىو بعىد

 ا  العىىو  النىىود  عيضىىول عىىن سىىيو ا  العىىو  ا لحىىولي مىىع االسىىتم ا  بإنتىىوج معمىىح إلىىى إنتىىوج سىىيو

 .سيو ا  هذا العو  تبهللاوعة إنتووية لوملة

  تصميم الواجهةتصميم الواجهة  --22--6060

تلىىن . يج  ىن يىين تاضحول من البداية ىن لتوبة نظو  تع يح لديث ليسىت ىمى ال سىه ل 

ينىد  نظىو  . بولياوهىة التىي ينىدمهوعند البدء بيالد فمن المحتمح ىن ىفضح مىون للبدء هىي التيىيى  

، (لىولن اءة ) ، تعمليىو  عليهىو (لولمليىو  ) التع يح مجميعة مىن الخىدمو ، تىنىياع المعهللايىو  

اللظ في هذا السيو  ىن مسىتخدمي نظىو  التعى يح . تعىح هذ  األمي  معول تاوهة النظو  للمستخد 

. ا ىشخوصول يع لين بى امج تهللابينىو تستخد  استدعوءا  النظو  تليسي شي ةهم مب مجين يىتبين 

مىىث ل عىىد يحتىىوج بعىىض . لنظىىو  التعىى يح تاوهىىو  ىيىى   بوإلضىىوفة إلىىى تاوهىىة النظىىو  ال تيسىىية

تىى   هىىذ  البىى امج مزايىىو . المبىى مجين لىتوبىىة بىى امج تعىى يح األوهىىزة إلدا تهىىو فىىي نظىىو  التعىى يح

سىتدعوءا  تاوهىة مختليىة تتعى ف هىذ  المزايىو تاال. محددة تتج ا استدعوءا  إو اءا  محددة

يجى  تيىميم وميىع هىذ  الياوهىو  بحىذ  إذا .ودال عن تلك التي ي اهو مب مجىي بى امج التهللابينىو 

 .لون النظو  سينجح
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  المبادئ اإلرشاديةالمبادئ اإلرشادية  --44--6060

هىىح تيوىىد مبىىودئ يمىىىن ىن ت شىىد فىىي تيىىميم الياوهىىة ؟ نحىىن نعتنىىد بثنىىه تيوىىد بعىىض 

 .ىونية تهللابينهو بيعوليةالمبودئ تبويتيو  شديد هي البسوطة تالىموي تإم

  البساطةالبساطة  66المبدأ المبدأ   --66--44--6060

يجى  علىى وميىع . من السىهح فهىم تتهللابيىق تاوهىة بسىيهللاة بهللا ينىة يوليىة مىن األيهللاىوء

ال يىىىين .Antoine de st Exupery الميىىممين ىن يتىىذل تا هىىذ  المنيلىىة للىوتىى  الي نسىىي

ينىيي .مىىن لذفىهاليصيي للىموي عندمو ال ييود شيء يمىن إضوفته تإنمو عنىدمو ال ييوىد شىيء ي

 .هذا المبدى ىن النليح الىوفي يي  من الىثي  الزاتد، على األعح في نظم التع يح

  الكمالالكمال  22المبدأ المبدأ   --22--44--6060

تهذا يعنىي ىنهىو يجى  ىن . يج  ىن نجعح الياوهة تسمح للمستخد  بيعح ىا شيء ي يد 

يهللاول عىد  تهذا ينيدنو إلى منيلة أللبى   اينعىتوين تهىي يجى  ىن يىىين لىح شىيء بسى. تىين لوملة

تبمعنى ىيى ، يجى  ىن ينىد  نظىو  التعى يح المهللالىي  منىه لىيس .اإلمىون تلىن ليس ىبسط من ذلك

إذا التىىوج . إذا التىىوج المسىىتخدمين لتخىىزين البيونىىو ، فعليىىه ىن ينىىد  خليىىة لتخىىزين البيونىىو . ىلثىى 

ي  لىح تىوبع يج  ىن ينى.المستخدمين ل تيوي ببعضهم، يج  ىن يند  النظو  خلية ل تيوي، تهىذا

. ىا يج  ىن ييعح شيئول تالىدال تلىىن بعىىح ويىد. ىت ميزة ىت استدعوء للنظو  بولعمح المهللالي  منه

فإذا اعت ا ىلد ىعضوء ف يق التيميم تيسيع استدعوء للنظو  ىت إضوفة ميزة وديدة، فعلىى البىوعين 

 بمىو يجىد شىخص مىو  ىن يتسوءليا، هح سيحدث شيء شنيع إذا لم نيعح، فإذا لون الجيا  ال تلىن

هذا األم  مييدال ييمول مو، ضعه في مىتبة ضمن مستي  المسىتخد  ال فىي نظىو  التعى يح لتىى تلىي 

فولهىدف . فليس من المهللالي  من لح ميزة ىن تىين ىس ع مىن ال صوصىة. لون ىبهللاث بهذ  الهللا ينة

 .هي تنديم ىعح مو يمىن من ا ليو 

يملىىىىك   Amoebaت  MINIXهمىىىىو  لننىىىىد  ا ن مثىىىىولين مىىىىن يب تنىىىىو العخيىىىىية  ت

MINIX    ث ثة استدعوءا  لجميىع األهىداف تالنيايىو تهىيSend تReceive    تSendrec. 

تلىح ب نىومج تعى يح وهىوز هىي . بني النظو  لمجميعة من العمليو  مع إدا ة ذال ة تنظو  مليىو 

ياة هي ودتلىة العمليىو  المنو بة األتلى هي ىن لح مو تيعله الن.عملية عوبلة للجدتلة بعىح منييح

 Sendنظىىو  فنىىط تهمىىو   اسىىتدعوتيتبولنتيجىىة، سىىيحتوج إلىىى . تالتعومىىح مىىع تم يىى  اليسىىوتح بينهىىو

 .الستنبوي  سولة ىي   receiveإل سوي  سولة  ت 

هىىي ببسىىوطة عمليىىة ىمثلىىة مىىن ىوىىح ىسىىبو  تتعلىىق   sendrec االسىىتدعوء الثولىىث تهىىي

تلح شيء خيى  ينجىز بهللالى  . ال د بخهللاية تالدة من النياةبولىيوءة للسموا إل سوي  سولة تطل  

 .، إلنجوز العمح(مثح عملية نظو  المليو  ىت ب نومج تع يح مح ك األع اص ) عمليو  ىي   

ىبسط من ذلك، فلديىه اسىتدعوء نظىو  تالىد تهىي إنجىوز اسىتدعوء إوى اء   Amoebaإن 

  sendrecبه بعىىح ىسوسىي ل سىتدعوء تهىي معىو. ي سح هذا االستدعوء  سولة تينتظ  ال د. بعيد

 .تلح شيء خي  بني على هذا االستدعوء    MINIX الميويد في

  الكفاءةالكفاءة  22المبدأ المبدأ   --22--44--6060
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فإذا لم يىن من الممىىن تحنيىق ميىزة ىت اسىتدعوء بعىىح . المبدى الثولث هي ليوءة التحنيق

بى مج لىم سىيىلف تيج  ىن يىين تاضحول تبعىىح يىىين بىديهيول للم. فعوي، فند ال تستحق ىن تيود

ى يىىىص مىىىن  Iseekىن يىىىىين االسىىىتدعوء  UNIXلىىىح اسىىىتدعوء نظىىىو  مىىىث ل، يتيعىىىع مب مجىىىي  

ألن األتي ي يىى  مؤشىى ال فىىي الىىذال ة فنىىط، فىىي لىىين ىن ا يىى  يتهللالىى  عمليىىو    readاالسىىتدعوء 

فىىإذا لونىىت التىىىوليف المحسىىيبة يوطئىىة، لىىن يىىتمىن المب مجىىين مىىن لتوبىىة . يىى ج للنىى ص/ ديىىح 

 .فعولة ب امج

  إدارة المشروعإدارة المشروع  --00--6060

إن المب مجين داتمي التيوؤي ت يعتند معظمهم ىن ط ينة لتوبة الب امج هىي المضىي إلىى 

بولنسىبة . ليلة الميوتيح ت البدء في الىتوبىة ت بعىد ذلىك بنليىح نحيىح علىى ب نىومج مىننح ت مىتمىح

دا ة معىو يع البى امج للب امج الىبي ة فوألم  ليس لذلك ىبدا ت سىنتحدث فىي الينى ا  التوليىة عىن إ

 .الىبي ة ت يييصو معو يع نظم التع يح الضخمة

  شهرشهر/ / أسطورة رجل أسطورة رجل   --66--00--6060

 ،OS/360ىلىد ميىممي النظىو   Fred Brooksال تست    فولعنيان عود  من لتىو   

ىثنىىوء إووبتىىه علىىى السىىؤاي لمىىوذا مىىن اليىىع  وىىدال بنىىوء نظىىو  تعىى يح لبيىى  ؟ عنىىدمو يسىىمع معظىىم 

 عىي ةسىهللا  فنىط مىن ال 1333نص علىى ىنىه يسىتهللايع المبى مج ىن ينىتج المب مجين منيلتىه التىي تى

المننحة في السنة في المعو يع الضخمة، سيتسىوءلين فيمىو إذا لىون يعىيش فىي اليضىوء الخىو وي، 

سىهللا  تسيتسىوءلين ليىف يمىىن ىن  1333تسيتذل  معظمهم ىنهىم عىد تمىنىيا ذا  ليلىة مىن لتوبىة 

 .؟ 53شخص ذا معدي ذلوء ىلب  من  يىين هذا ال عم هي النوتج السنيا ألا

هي ىن المعىو يع الضىخمة التىي تحىيا المئىو  مىن المبى مجين،  Brooks مو ىشو  إليه

مختليىىة تمومىىول عىىن المعىىو يع اليىى ي ة، تىن النتىىوتج التىىي يمىىىن الحيىىيي عليهىىو مىىن المعىىو يع 

منىدا  هوتىح مىن فىي المعىو يع الضىخمة يسىتهلك . الي ي ة ال يمىن منو نتهو بولمعو يع الضىخمة

تتحديىد اليلىدا  النمهللايىة تتاوهوتهىو بحىذ ، . اليعت في التخهللايط لىييية تنسيم العمح إلى تلىدا 

ثىىم يجىى  ب مجىىة . تمحوتلىىة تخيىىح ليىىف سىىتتيوعح اليلىىدا  النمهللايىىة، لتىىى عبىىح ىن تبىىدى الب مجىىة

و  بثلملىه ىييى ال، يجى  تجميىع اليلىدا  النمهللايىة تالنظى. اليلدا  النمهللاية تتنميتهو بعىىح منعىزي

تلىىن . الحولة العودية هىي ىن تعمىح لىح تلىدة نمهللايىة بعىىح ويىد عنىد ايتبو هىو ليلىدهو. تفحيه

 :الزمن لمو يلي Brooksعد   .النظو  ينهو  في ال عندمو تجمع لح األوزاء مع بعضهو

o 0/1 للتخهللايط 

o 1/1 للب مجة 

o 4/1 ايتبو  اليلدا  النمهللاية 

o 4/1  ايتبو  النظو 

لب مجىىة هىىي الجىىزء األسىىهح، الجىىزء األصىىع  هىىي التعىىوف مىىوذا تبعبىىو ة ىيىى   فىىإن ا

بعىىح صىحيح  Bتتيوعىح مىع اليلىدة النمهللايىة  Aستىين اليلدا  النمهللاية توعح اليلدة النمهللاية 

 .في الب امج الي ي ة التي تىت  بياسهللاة مب مج تالد، فإن لح مو تحدثنو عنه ىم  سهح

يمىىن للنىوس تاليعىت ىن يحىح مىن إصى ا   علىى ىنىه ال    Brooks وىوء عنىيان لتىو 

 15إذا لىون معى تع مىو يتهللالى  . شىه / ىلدهمو محح ا ي ، إذ ال تيود تلدة عيوس تسمى  وىح 
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شخيىول بإنجىوز  فىي  013شخيول تسنتين لبنوته، فإنه من غي  اليحيح النىيي ىنىه يمىىن ىن ينىي  

 .ىشه  1شخيول في  13شه  ت بمو لن يىين من الممىن إنجوز  بياسهللاة 

ال يمىىن البىدء . ىتالل، ال يمىن ميازاة العمح بعىىح لومىح. ث ثة ىسبو  لهذا التثثي  تيود

فيىي . بثا ب مجة لتى يتم التخهللايط تتحديد اليلىدا  النمهللايىة المهللاليبىة تليىف سىتىين تاوهوتهىو

ثونيول، ل نتيىوع الىومىح مىن عىدد .مع تع يست    سنتين، عد يست    التخهللايط ليلد  ثمونية ىشه 

ن المبى مجين، يجى  تنسىيم العمىح إلىى عىدد لبيى  مىن اليلىدا  النمهللايىة بحيىث ييوىد لىىح لبي  م

طولمىىو ىنىىه يمىىىن لىىىح تلىىدة نمهللايىىة ىن تتيوعىىح مىىع لىىح اليلىىدا  النمهللايىىة . شىىخص عمىىح ينجىىز 

األي  ، فإن عدد التيوع   بىين تلىدة نمهللايىة تتلىدة نمهللايىة ىيى   التىي تجى  م اعوتهىو يىبى  

يخىى ج هىىذا التعنيىىد .النمهللايىىة، ىا يحتىىوج إلىىى م بىىع عىىدد المبىى مجينلييىىبح م بىىع عىىدد اليلىىدا  

ب نومجىىول ىن الع عىىة بىىين األشىىخوص  10ىلىىد  النيوسىىو  الدعينىىة لىىيي . بسىى عة عىىن السىىيهللا ة

ثولثول، التننيح هي ىمى  تسلسىلي إلىى .تاألشه  لهذ  للب امج بعيدة عن الخهللاية في المعو يع الضخمة

ين لحح معىلة ال يعني ىنهم سيجدتنهو بس عة ىلب  بعع  م ا  لد لبي ، فعند تعيين عع ة مننح

من سى عة مىننح تالىد، تعىد يىينىيا ىبهللاىث، ألنهىم سىيهد تن تعتىول لثيى ال فىي التحىدث إلىى بعضىهم 

 .البعض

إن : الىذا ينىيي Brooksيب ته في معىلة الزمن تاألشخوص بنىونين   Brooksومع 

المعىلة في إضوفة األشخوص، . عله يتثي  ىلث إضوفة عي  بع ية إلى مع تع ب مجي متثي  تج

ىنه يج  تد يبهم على المع تع، تيج  تنسيم اليلدا  النمهللاية من وديد لتهللاوبق العدد الىبي  من 

سىىيتهللال  األمىى  العديىىد مىىن االوتموعىىو  لتنسىىيق وميىىع الجهىىيد تمىىو . المبىى مجين المتىىيف ين لوليىىول 

 .شوبه

بعىح يختلف علي ل عىن عىونين    ي صوغلىنهم هذا النونين بولتج ي ، ت Madnick ىثبت

تسىعة ىشىه  لحمىح طيىح تالىد ب ىض النظى  عىن عىدد النسىوء  امى ىةتسىت    ىا : بولمنيلة التولية

 .المىليين بولعمح

  هيكلية الفريقهيكلية الفريق  --22--00--6060

نظىىىم التعىىى يح التجو يىىىة هىىىي معىىىو يع ب مجيىىىة ضىىىخمة تتتهللالىىى  ف عىىىول ضىىىخمة مىىىن 

لنىىد عىى ف لعنىىيد ىن لمب مجىىي النمىىة . ح هوتىىحتتعتبىى  نيعيىىة األشىىخوص مهمىىة بعىىى. األشىىخوص

المعىىلة هىي ىنىه عنىدمو نحتىوج إلىى . إنتووية تسىوتا ععى ة ىضىعوف إنتوويىة المبى مجين السىيئين

مبى مج ممتىوز، بولتىولي يجى  عليىك التنظىيم مىع طيىف  233مب مج، فإنه من اليع  إيجود  233

لبيى  سىياء لىون ب مجيىول ىت غيى  األم  المهم ا ي  في ىا معى تع تيىميم . تاسع من النيعيو 

 ىيىىذ .ذلىىك، هىىي الحووىىة إلىىى التموسىىك المعمىىو ا، يجىى  ىن ييوىىد عنىىح تالىىد يىىتحىم بولتيىىميم

Brooks   لوتد اتيةReims  ليىث . لمثوي على المعىو يع الضىخمة التىي تسىت    عنىيدال للبنىوء

علىىى  تعوعىى  علىىى المعىى تع معمىىو يين متعىىددتن تلىىح مىىنهم لىىوتي إضىىيوء طوبعىىه العخيىىي

 .المع تع، النتيجة هي تموسك معمو ا غي  مهللاوبق ألا لوتد اتية ىت تبية

الم لظة التي تنيي ىن بعض المب مجين ىفضح  Harlan Millsدمج  ،1173في عو  

 .من غي هم مع الحووة للتموسك المعمو ا ضمن اعتى اا سىمو  نمىيذج طىوعم المبى مجين ال ؤسىوء

ة مثىىح ف يىىق الج الىىة عيضىىول عىىن لينىىه معىىوبهول لي يىىق تنىىي  فى تىىه علىىى تنظىىيم ف يىىق الب مجىى

فعيضول عن ىن يني  لح ف د بولتي ف بمي د  لمجنين، يج  ىن ييوىد شىخص تالىد . الجزا ين

فمىىث ل اعتىى ا هيىليىىة الي يىىق المبينىىة فىىي العىىىح  . تعلىىى البىىوعين ىن ينىىدميا الىىدعم. يحمىىح المعىى ط
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ت يى   . ذ ظهىي  هىذ  اليىى ة تتهللابينهىومضىت ث ثىة عنىيد منى.لي يق مىىين مىن ععى ة ىشىخوص

 .بعض األمي  تلىن موزالت الحووة إلى تويد عنح تالد يتحىم بولتيميم صحيحة

في التيىميم تالب مجىة، مىع توىيد %  133يج  ىن يىين هذا العنح عود ال على العمح 

اليى ة في الحووة إلى طوعم الدعم، تمع تويد مسوعدة الحوس  فند يىين طوعم ىص   لوفيول، تلىن 

يحتىىوج ىا معىى تع ضىىخم إلىىى تنظيمىىه بعىىىح ه مىىي، فىىي المسىىتي  . ويه هىىو موزالىىت صىىولحة

السىىيلي تيوىىد عىىدة فىى   صىى ي ة، تلىىح منهىىو ي ىسىىه مبىى مج  تىىيس، ييوىىد فىىي المسىىتي  التىىولي 

مجميعو  من الي   التي يج  إدا تهو بياسهللاة مدي ، تظه  الميزة ىن إدا ة لح شخص تسىتهلك 

ىشىىخوص تحتىىوج إلىىى مىىدي  يعمىىح بىىدتا   13لىىذا فىىإن لىىح مجميعىىة مىينىىة مىىن مىىن تعتىىك، %  13

ىن األيبىو   Brooksاللىظ  .يج  ىيضول إدا ة هؤالء المدي ين، تهىذا صعيدال في العج ة. لومح

هىىذ  الظىىوه ة  بمنىىي  األيبىىو   Jerry Saltzerدعىىى . السىىيئة ال تيىىعد فىىي العىىج ة بعىىىح ويىىد

 .السيئة

ىت مدي  ىن ينيي ل تيسه ىن المع تع تىثي  ى بعىة ىشىه  تال  ال ي يد ىا مب مج  تيس

 يىنصسىنة  1333تيود لديه ف صة إلنجوز المع تع عبح ميعد  النهىوتي ألنىه ييوىد تنليىد عمى   

. تلنتيجىىة فىىإن اإلدا ة العليىىو تىىىين بمعىىزي عىىن لولىىة المعىى تع.علىىى عتىىح لىىوملي األيبىىو  السىىيئة

العمح عند الميعد النهوتي، تستجي  اإلدا ة العليو بإضوفة  عندمو ييبح تاضحول ىنه ال يمىن إنجوز

 .Brooksالمزيد من األشخوص تهي مو ي فضه عونين 

في الياعع فإن الع لو  الىبي ة تالتي تملك يب ة طييلة في إنتوج الب امج تتع ف مىوذا 

سيحيىىح إذا ىنتجىىت بعىىىح ععىىياتي، فإنهىىو تميىىح إلىىى العمىىح بعىىىح صىىحيح تعلىىى العىىىس فىىإن 

الع لو  األلدث تاألص   تالتي تىين مندفعة للدييي إلى السي ، ال تهتم داتمول بإنتوج ب امجهو 

 .يؤدا هذا التعجح إلى االبتعود عن النتوتج األمثلية. بعنوية

تبىول غم مىن النجولىو   ،ل لة الميود  الميتيلةMill  ىت Brooksلم يعهد ىا من  

يجىود تسىيلة إلنتىوج لميىو  لبيى ة مىن الب مجيىو  الجيىدة التي لننتهىو، فإنهىو موزالىت تسىعى إلىى إ

األمى  الملحىيظ هىي ىن المعىو يع الب مجيىة ذا  الميىود  الميتيلىة التىي تحنىق .بوألسلي  النىديم

ىلبىى  النجولىىو ، اسىىتخدمت بيضىىيا نمىىيذج المبىى مج ال تيسىىي ىا توىىيد عنىىح تالىىد يىىتحىم 

 (.  Linuxولة نظو  في ل  Linus Torvalds  مث ل ) بولتيميم المعمو ا 

  دور الخبرةدور الخبرة  --22--00--6060

إلى  Brooks تىشو . تويد مب مجين يب اء هي ىم  لسوس ألا مع تع نظو  تع يح

ييعح المب مجىين مىو يهللالى  مىنهم . تإنمو تىين في التيميم عي ةىن معظم األيهللاوء ال تىين في ال

تيىو ا  التىي ال ييوىد ىا نىيع مىن االي. تعد يىين الخهللاث في األم  المهللالىي  فعلىه. بعىح صحيح

يني  على التخلىي عىن نمىيذج التهللاىيي    Brooksالحح الذا اعت له . تىتعف المتهللالبو  الخوطئة

اليىى ة هىي لتوبىة الب نىومج  . bتاستخدا  النميذج المبين فىي العىىح   aالتنليدا المبين في العىح 

 .ال تيسي ىتالل تالذا يستدعي إو اءا  المستي  األعلى

مىع  .تع يمىن ت ومة النظىو  تتعى يله لتىى لىي لىم ينىم بىثا شىيءفي اليي  األتي للمع 

نتيجىة هىذ  الهللا ينىة ىنىه ينجىز بوسىتم ا  .م ت  الزمن تد ج اليلدا  النمهللايىة فىي النظىو  الىومىح

تبولنتيجة فإن عمليىة . ايتبو  تىومح النظو ، تبولتولي تظه  األيهللاوء في التيميم بعىح ىبى  بىثي 

. النليىح مىن المع فىة ىمى  يهللايى .يم السىيء سىتبدى بعىىح ىبىى  فىي الحلنىةالتعليم التي يسببهو التيم
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مو دعو  بوسىم تىثثي  النظىو  الثىوني  غولبىول مىو يىىين المنىتج األتي مىن عبىح ف يىق   Brooksاللظ  

تبولتولي سيىينين لذ ين وىدال . بسب  ييف الميممين من ىال يعمح النظو  ىبدال  ىصي يوالتيميم 

إذا نجىح المعى تع، فىإنهم سىيبنين النظىو  التىولي تبتىثثي  مىن نجىولهم . فيىه في تضع مزايو عديدة

تلنتيجة فإن النظو  الثوني .سيضعين في الم ة الثونية لح المحسنو  التي ت ليهو في الم ة األتلى

سيىين منتيخول تيعمح بعىح ضعيف، في المى ة الثولثىة سييىممين بتىثثي  مىن فعىح النظىو  الثىوني 

 .م ة ىي   تسييبحين لذ ين

ىتي  CTSS مثىوالل علىى الحولىة السىوبنة،  لىون  CTSS-MULTICS يعتبى  الىزتج  

لىون النظىو  التىولي . نظو  عىو  للتعىو ك الزمنىي تلىون نجولىول هىوت ل بىول غم مىن محدتديىة تظوتيىه

 لونت األفىو  ويدة تلىن لونت تيود ىشيوء عديدة وديدة تبولتىولي عمىح. طميلول ودال تعونى لثي ال 

 .النظو  بضعف لسنيا  تلم يىن ىبدال نجولول تجو يول لبي ال 

 .لون ىلث  لذ ال تىلث  نجولول UNIX النظو  الثولث في يط التهللايي  هذا هي  

  اتجاهات تصميم نظم التشغيلاتجاهات تصميم نظم التشغيل  --11--6060

 Charles Hالتنبىىؤ ىمىى  صىىع  وىىدال يييصىىول فيمىىو يتعلىىق بولمسىىتنبح، فمىىث ل ادعىىى 

Duell     ايت اعه عد تىم ايت اعىه، تلىىن مىع ذلىك ظهى   منىذ ذلىك ىن لح مو يمىن  ،1111عو

لىذا نىدعيك إلىى شىحن . الحين الىثي  من االيت اعو  بدءال من ميبوا ىديسين إلى مىيك اليضوء

 .ييولك تالمضي معنو في التىهن  بوالتجوهو  المستنبلية لنظم التع يح

  شغيل ذات مساحات العنونة الضخمة شغيل ذات مساحات العنونة الضخمة نظم التنظم الت  --66--11--6060

بىت، ىصىبحت  14بىت إلىى ليىز العنىيان  02ليز العنىيان ذا  مع انتنوي الحياس  من

بىىت لىىيس لبيىى ال بولنىىد   02ليىىز العنىىيان ذت . الىىنن   ال تيسىىية فىىي تيىىميم نظىىم التعىى يح ممىنىىة

بويت على سىون األ ض بحيث تعهللاي لح شىخص بويتىول تالىدال، فلىن  2فإذا ى د  تنسيم .المهللالي 

وي ىو  0تن يبول  تبولتولي ستيبح ليىة لىح شىخص  تعلى العىس فإن   يسوتا. يىييك هذا الحيز

سىىنة، عبىح ىن نسىىتهلك ليىىز  5333ثىو لمىىدة / مي ىو بويىىت  133يمىىىن إنعىوء الىوتنىىو  بمعىىدي .بويىت

العنوتين بعىح لومح، سنحتوج إلى ع ص تخزين لبي  ودال لتخزين هذا النىد  مىن البيونىو ، تلىىن 

 .هي مسولة الن ص تليس ليز العنوتينألتي م ة في تو يخ صنوعة الحياس ، سييبح الحد 

سييىبح مىن المثيى  السىموا لهىذ  . مع تويد عدد لبيى  مىن الىوتنىو  فىي ليىز العنىوتين

سىينيد . العمليو  بولعمح في ليز العنوتين نيسه تبنيس اليعت لمعىو لة البيونىو  بولهللا ينىة العومىة

 .مثح هذا التيميم إلى نظو  تع يح مختلف عن الذا نملىه لوليول 

بىت هىي  14إلد  مسوتح نظو  التع يح التي يج  إعودة التيىي  بهو مع عنىوتين بهللاىيي 

ليلي بويت سييبح  1مع ليز عنوتين ظوه ا عد    بويت تلجم صيحة مسوت . الذال ة الظوه ية

ال تعتب  وداتي الييحو  التنليدية منوسبة لهذا الحجم، تبولتولي سىنحتوج إلىى شىيء . لدينو  صيحة

اإلمىونيىو  هىي وىداتي اليىيحو  المنليبىة تلىىن تيوىد العديىد مىن األفىىو  األيى   إلد   ،خي 

 .المنت لة

  التشبيكالتشبيك  --22--11--6060



 442 إدا ة تيميم نظو  التع يح

 

لىون التعىبيك فىي الد وىة الثونيىة تلىون . صممت نظم التع يح الحولة للحياس  المسىتنلة

 ىت  FTPاليلىيج إلىى لياسى  العىبىة يىتم بياسىهللاة بى امج يوصىة، مثىح مستع ضىو  الييى  ىت

Telnet. سييىبح الحوسى  المسىتنح . مسىتنبح عىد يىىين التعىبيك ىسىوس وميىع نظىم التعى يحفي ال

الىىذا ال يحىىيا اتيىىوي شىىبىة ىمىى ال نىىود ال مثىىح الهىىوتف غيىى  المتيىىح بولعىىبىة، تستيىىبح سىى عة 

 .ثو ىم ال عوديول / االتيوي بعدة وي و بت 

بىىين  عىىد يىىىين اليىىو  . نمىىيذج االنتنىىوي هىىذا تىى ء يجىى  ىن تت يىى  نظىىم التعىى يح لىىىي 

البيونو  المحلية تالبيونو  البعيدة ضبوبيول لد وة ىنه لىن يعى ف ىت يهىتم ىا شىخص بمىىون تخىزين 

. يمىن للحياس  في ىا مىون ىن تعولج البيونىو  الميوىيدة فىي ىا مىىون لبيونىو  محليىة. البيونو 

 ال تىلثى  يعتب  هذا األم  صحيحول بعىح محدتد في لولة نظو  المليو   تلىنه سييىبح ىلثى  تهللاىي

 .تىوم ل 

  النظم التفرعية والموزعةالنظم التفرعية والموزعة  --22--11--6060

نظىىىم التعىىى يح الحوليىىىة . ىلىىىد المجىىىوال  المتيىىىوعدة هىىىي الىىىنظم التي عيىىىة تالميزعىىىة

للمعولجو  المتعددة تالحياس  المتعددة هي مج د نظم تع يح الحياس  تليدة المعولج مع بعىض 

المسىتنبح نظىم تعى يح يىىين  عد نى   فىي .التعدي   على المجدتي لمعولجة التيازا بعىح ىفضح

 .التيازا فيهو ىلث  م لزية من اليضع الحولي

سيثو  هذا التثثي  بعىح لبي  إذا لىون للحياسى  الحوليىة معولجىون ىت ى بعىة ىت ىلثى  مىع 

عد ينيدنو هذا إلى العديد من الب امج الميممة للمعولجو  المتعددة مع . إعدادا  متعددة المعولجو 

تىود النظم المتعددة المعولجو  تهيمن علىى الحياسى  .ىفضح من نظو  التع يح الهللال  الحولي لدعم

تلىىن نظىو  التعى يح الخىوص بهىو مىو زاي بىداتيول، . العم عة العلمية تالهندسية في السىنيا  النودمىة

 .يحتوج تيازن الحمح تتيضع العمليو  تاالتيوال  إلى الىثي  من العمح

تسىيط ألن نظىم التعى يح الميوىيدة ال تنىد  التسىهي   بنيت معظم النظم الحوليىة لعتىود 

عىىد تيىىمم نظىىم التعىى يح المسىىتنبلية مىىع ىيىىذ الىىنظم الميزعىىة بعىىين . المنوسىىبة للتهللابينىىو  الميزعىىة

 .االعتبو ، تبولتولي ستيبح وميع المزايو المهللاليبة ميويدة في نظو  التع يح منذ البداية

  الوسائط المتعددةالوسائط المتعددة  --44--11--6060

لىن ييووىث ىلىد إذا . النجم اليوعد بيضيا في عولم الحياسى  نظم اليسوتط المتعددة هي

دمجت الحياسى  تالهياتىف تىوهىزة التليىوز تىوهىزة تعى يح األشى طة اليىيتية فىي وهىوز تالىد 

عود  على دمج اليي  الثوبتة العولية الدعة تاليي  تالييديي، تميصيي إلى شبىة عولية السى عة 

سىيىين . دة بسىهيلة، تتبودلهىو تاليصىيي إليهىو عىن بعىدبحيث يمىن تحميح مليو  اليسوتط المتعىد

نظىىو  تعىى يح هىىذ  األوهىىزة ىت لتىىى ىوهىىزة اليىىي  تالييىىديي مختلىىف بعىىىح وىىيه ا عىىن ذلىىك 

 .الحولي

سييىىبح . سىىنحتوج بولتحديىىد إلىىى ضىىمونو  الىىزمن الحنينىىي تهىىذ  سىىتنيد تيىىميم النظىىو 

لتليىوز ال عميىة، تهىىذا سىتظه  الحووىة المستهلىين ىلث  تذم ال من اإلييوعو  المتىى  ة ألوهىزة ا

لذلك تميح مليو  اليسوتط المتعددة لتيبح ىطيي تبولتىولي يجى  تعىديح . لب امج ىفضح تىعح يهللاث

 .نظم المليو  لتيبح عود ة على معولجتهو بىيوءة
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  الحواسب المغذاة بواسطة المدخرةالحواسب المغذاة بواسطة المدخرة  --00--11--6060

الحزمىة  بىت تتعىبيك عى يض 14ستيبح الحياس  النيية ذا  ليز العنوتين بعى ض 

تيجىى  ىن تىىىين نظىىم . تمعولجىىو  متعىىددة تصىىي  تفيىىديي عىىولي النيعيىىة بىى  شىىك شىىيئول مثليفىىول 

على ىا لوي ييود وزء ىلب  . تع يلهو مختلية إلى لد لبي  عن تلك الحولية لتعولج هذ  المتهللالبو 

 مىن السىىي  المتنوميىىة تهىىي الحياسىى  الم ىذاة بياسىىهللاة المىىدي ا ، تتتضىىمن الحياسىى  المحميلىىة

تالىيية تىلياا الييى  تبعىض الهياتىف الهجينىة، سىيىين لىبعض منهىو تصى   ال سىلىية بولعىولم 

سىنحتوج إلىىى نظىىم تعىى يح . الخىو وي تسىىيعمح بعضىىهو بىدتن اتيىىوي عنىىدمو نىىين يىىو ج المنىىزي

عد تتعىح هذ  النظم مىن ىنىياع . مختلية ىص   تىس ع تىلث  م تنة تىلث  تثيعية من تلك الحولية

 .األنيية الي ي ة تالنظم النوبلة للتيسع مختلية من

معىبىة سىلىيول ) يج  ىن تتعومىح نظىم التعى يح هىذ  مىع لياسى  ميصىيلة بعىىح لومىح 

تعمليىو  بىدتن اتيىوي، تتضىمن تخىزين ( اليصح ال سلىي ) ىت ميصيلة بعىح ضعيف ( مث ل 

. مىن الىنظم الحوليىةالبيونو  عبح عهللاع االتيوي، تتياصح دعيىق عنىد إعىودة االتيىوي بعىىح ىفضىح 

مىث ل، إيجىود طوبعىة ليز يىة تاليلىيج ) يج  عليهو ىن تعولج معولح التننح ىلث  مىن الىنظم الحوليىة 

تتضمن إدا ة الهللاوعة ليا ال تاسعول بين نظو  (. إليهو تإ سوي ملف إليهو بياسهللاة األمياج ال ادييية 

ة اسىتخدامهو بعىىح ىفضىح تيجى  ىن التع يح تالتهللابينو  عن المندا  المتبني من البهللاو يىة تليييى

ىيي ال يج  تويد نظم ديح تي ج وديدة تتضىمن الميىوفحة تالمحودثىة . يىين هذا األم  ىسوسيول 

 .تالتي عد تتهللال  تننيو  في نظو  التع يح لتحسين النيعية

  النظم المضمنةالنظم المضمنة  --11--11--6060

م سىتختلف نظى. ىلد االتجوهو  التي ستتيسع بوتجوههو نظم التع يح هىي الىنظم المضىمنة

تع يح ال سوال  ا لية تاألف ان الميى تية تىوهزة المذيوع تمسج   الييديي تالميوعد عن لح 

فمىن غيى  . تسىيعد لىح تالىد منهىو بحىذ  للتهللابيىق المحىدد مىن ىولىه. مو سبق تعن بعضهو البعض

طولمو ىن الىنظم . في وهوز عيوس الس عة لتع يله في ضوبط الميعد PCIالمعنيي ىن ننحم بهللاوعة 

مضمنة تع ح عددال محدتدال من الب امج المع تفىة عنىد التيىميم، فإنىه مىن الممىىن إوى اء ىمثلىة ال

 .ليست متيف ة في النظم العومة األغ اض

اليى ة الياعدة بعثن النظم المضىمنة هىي نظىم التعى يح النوبلىة للتيسىع، يمىىن ىن تىىين 

تبمىو ىن . ة متنوسنة لىح التهللابينىو هذ  النظم يييية ىت ثنيلة لس  متهللالبو  التهللابيق، تلىن بهللا ين

 .النظم المضمنة ستنتج بمئو  الم يين، فإنهو ستىين السي  ال تيسية لنظم التع يح الجديدة

  الخالصةالخالصة  --11--6060

يجىى  ىن تىىىين الياوهىىة بسىىيهللاة . يبىىدى تيىىميم نظىىو  التعىى يح بتحديىىد مىىو يجىى  ىن ييعلىىه

مىىىيذج تنييىىىذ تنمىىىيذج يجىىى  ىن يىىىىين لىىىه نمىىىيذج تاوهىىىة مسىىىتخد  تاضىىىح تن. تلوملىىىة تفعولىىىة

يج  ىن يىين النظو  مهيى ل بعىح ويد، بوستخدا  إلد  التننيىو  المع تفىة مثىح الهللابنىو  .بيونو 

يج  ىن تىين المىينىو  الدايليىة مسىتنلة إليىوتيول عىن بعضىهو الىبعض . المتعددة ىت ملنم ـ عميح

ح بنىىى المعهللايىىو  يجىى  االهتمىىو  بىىبعض المسىىوتح مثىى .تيجىى  الييىىح بىىين الىىنهج تا ليىىة بيضىىيا

 .السولنة تالحييية تالتسمية تزمن ال بط تت تي  تحنيق اليلدا  النمهللاية
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. األداء مهم تلىن يج  ايتيو  ىسلي  األمثلة بحذ  لىي ال يؤدا إلى تدمي  بنيىة النظىو 

تسىىتحق مسىىوتح التىىيازن بىىين الىىزمن تالمسىىولة تالتخىىزين المخبىىئ تالتلميحىىو  تاسىىتثمو  المحليىىة 

 .ولة العومة ىن يبذي وهد مو ألولهوتىمثلة الح

. شىخص 033تختلف لتوبة نظو  بعدد عليح من األشخوص عن إنتوج نظو  لبي  بياسهللاة 

 .في تلك الحولة تلع  هيىلية الي يق تإدا ة المع تع دت ال لسوسول في نجوا ىت فعح المع تع

وهىىو  الجديىىدة ىييىى ال، يجىى  ىن تت يىى  نظىىم التعىى يح فىىي السىىنيا  النودمىىة لت لىىق االتج

بىت تاالتيىوال   14عد تتضمن هذ  االتجوهو  فضىوءا  عنىوتين ذا  . تتنوبح التحديو  الجديدة

على نهللاو  تاسىع تالحياسى  المىتبيىة المتعىددة المعولجىو  تاليسىوتط المتعىددة تالحياسى  الىييىة 

ميىىممي نظىىم سىىتىين السىىنيا  النودمىىة ىتعوتىىول مثيىى ة ل. ال سىىلىية بوإلضىىوفة إلىىى الىىنظم المضىىمنة

 .التع يح
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  ..استنتاجات ومقترحات حول المشروعاستنتاجات ومقترحات حول المشروع    --6161

  ::اآلفاق املستقبلية والتطويراآلفاق املستقبلية والتطوير
لح شيء من صنع البع  ييتن  إلى الىمىوي الىذا ي يىد  هىذا الىىوتن، تبمىو ىن معى تعنو 

المتياضع هي من صنع البع  ىيضو، فإننو ى دنو ىن ننىي  هنىو عىن األمىي  التىي مىن الممىىن السىي  

 :لذين ي يدتن التهللايي  المنتج الذا تصلنو إليه لتى ا نفيهو من عبح ا

o  تحنيق ميهي  الـSwapping  لتعومح بين الذال ة تاألع اص اليلبة، تذلك

 .لتى يتم التعومح مع الب امج الضخمة التي ال تتسع الذال ة الييزيوتية لهو

o  إضوفة يلق المجلد تالملف إلى مىتبة الـEXT2. 

o ع ىنهللامىىة المليىىو  إضىىوفة مىتبىىو  التعومىىح مىىFAT32  تالىىـVFS  لتسىىهيح

 .تعومح المستخد  مع ىنهللامة المليو  المختلية

o  إضوفة إمىونية العمح في نمط الـGraphic Mode تتع يبه. 

o إديوي إمىونية تعومح المستخد  مع اليث ة، تتخديم ىلداثهو. 

o  بنوء تاوهةSocket لتسهيح تعومح المب مج مع العبىة. 

o  لتوبة سياعة(Driver)  للمىيد  ، تتضىمين ب تتيلىييPPP   لجعىح النظىو

 .عود ا على العمح مع االنت نت

o  وعح النظو  عود ا على العمح علىى معولجىو  ىيى   غيى  معىولج الىـIntel ،

 .بحيث يحنق نيعو من محميلية ىلب  على مختلف ىنياع المعولجو 
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  للمة شى للمة شى 
 

 

سىىنيا  ميعمىىة غنيىىة بىىولعلم  سىىنيا  ميعمىىة غنيىىة بىىولعلم    يمىىسيمىىسا ن ت بعىىد ا ن ت بعىىد 

يوه يوه ــىىىىىـــىىىىىـمع فة ال يسىىىىىعنو إال ىن نتمع فة ال يسىىىىىعنو إال ىن نتـىىىىىــىىىىىـ ة بول ة بولذايىىىىىذايىىىىى

تي تي ــىىىـــىىىـة الة الـىىىــىىىـى  إلىىىى تلىىىك العىىىميع المضيئى  إلىىىى تلىىىك العىىىميع المضيئـىىىــىىىـبولعبولع

تالتىىي تالتىىي   ،،دةدةـــىىــــىىـة العلىىم متنة العلىىم متنــىىـــىىـشعلشعل  إلبنىىوءإلبنىىوءالت عىىت الت عىىت 

 يق لنيىىح إلىىى  يق لنيىىح إلىىى ـىىــىىـلونىىت تال تىىزاي تمهىىد لنىىو الهللالونىىت تال تىىزاي تمهىىد لنىىو الهللا

  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحم فيهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتحم فيهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة للم م 

  ..ععــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىـــــــــــــىىىىىىىىىىىىىىىىـيا مىىىىىىىىىىىىىىىىع الياعيا مىىىىىىىىىىىىىىىىع الياعـىىىىىىىىىىىىىىىىــىىىىىىىىىىىىىىىىـالهللامالهللام

  

ي  ي  ــتىىىىتىىىىــــالدلالدلإلىىىىى إلىىىىى وص وص ــيىىىىيىىىى    ـــــىىىىــــــىىىىـىىــه بعه بعــنتيوىىىىنتيوىىىىتت

 اف  اف ــي ا بوإلشي ا بوإلشــي الذا تيضح معىي الذا تيضح معىــــ  بيش  بيشــعومعوم

  ..علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تععلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا المعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى تع

  

  



 

  املالحقاملالحق  ..①①  البابالباب
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  متطلبات التطويرمتطلبات التطوير  --أأ    ملحقملحق

إن عملية تهللايي  نظو  التع يح تبنوء  هي مثلهىو مثىح عمليىة تهللاىيي  ىا ب مجيىة ىيى   

تلمىو الحىوي فىي , تحتوج إلى بيئىة تل ىة ب مجىة مجميعىة مىن ىدتا  اليحىص ت الت ومىة تالتننىيح

فإننو غي  محيي ين بنىيع معىين مىن األدتا  تهنولىك مجميعىة مىن الخيىو ا  لىدينو الب مجيو  

للنيو  بعملية تهللايي  نظو  التع يح تسنلني في هذا الييح نظ ة س يعة على األدتا  التي اعتمدنو 

 .عليهو في تهللايي  نظو  األعيى

 :لمو ىسلينو سوبنو نحتوج لتهللايي  نظو  التع يح إلى

o  بيئة ىت منية عمحPlatform. 

o  ل ة ب مجةProgramming Language. 

o  مت ومCompiler. 

o  ال ابطLinker 

o  ىدتا  مسوعدة في تهللايي  النظو. 

o   مننح ىت محولي للتج بة ت االيتبوEmulator. 

 .سنثتي على لح عني  من هذ  العنوص  لىي نيضح الحووة تاليظيية إليهو

  ::منصة العملمنصة العمل  --66--أأ  

نت ت فىي الم اوىع العمليىة التىي تسىوعدك علىى إن النيو  بعملية بحث س يعة على االنت 

فنظىو  . بنوء نظو  تع يح فإن ىتي نييحة تند  لك لتهللايي  نظو  التع يح هي استخدا  نظو  ليىنىس

ت مىع ىنىه ال ييوىد ا تبىوط بىين . التع يح لينىس تم من ي لهو تهللايي  ىلب  عىدد مىن نظىم التعى يح

ليىىنىس فيىىه مىىن األدتا  ت التسىىهي   التىىي تهللاىىيي  نظىىو  التعىى يح تمنيىىة العمىىح إال ىن نظىىو  

 .تسوعدك بعىح لبي  على تهللايي  نظومك من ي ي لينىس

من المميزا  التي ت وح لية لنىس على غي   من ىنظمة التعى يح هىي انىه فىي الد وىة 

ت بوإلضىىوفة لىذلك فإنىىه مضىىمن بىىه , GNUاألتلىى نظىىو  ميتىىيا الميىىد  تمجىوني تحىىت  ييىىة 

عدا عن ذلك . ت التي سنثتي عليهو اللنو ++C ت الـ C المت ومو  لل ة الـتمتيافق تمو  مع ىعي  

 .لث ة اعتمود الم اوع العلمية ليي بنوء ىنظمة التع يح من ي ي نظو  لينىس

تنسىىخة نظىىو  الليىىنىس التىىي اعتمىىدنوهو فىىي تهللاىىيي  نظىىو  تعىى يلنو هىىي نسىىخة ليىىنىس 

Red Hat 9. 

  ::لغة البرمجةلغة البرمجة  --22--أأ  

 لحوليىىة سىىياء منهىىو نظىىم التعىى يح األلوديميىىة التىىي صىىممتىن معظىىم ىنظمىىة التعىى يح ا

بوإلضىوفة إلىى ىن بعىض ىوىزاء  Cب  ض الد اسة العلمية ىت نظم التع يح التجو ية مىتيبىة بل ىة 

 .Assemblyنظو  التع يح ال يمىن لتوبتهو إلى بل ة التجميع 

و  التع يح هي ل ىة عديمو في األويوي األتلى لنظم التع يح لونت الل ة المستخد  لبنوء نظ

عىد تىم لتوبتىه لىوم  بل ىة التجميىع تلىىن بعىض ظهىي   Unixالتجميع تلون ىتي نسىخة مىن نظىو  
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ل و  الب مجة عولية المستي  تلىن ا تيوع مستي  الل ة عن العتود اليىل  للحوسى  لىيس منوسىبو 

ت يتعىي لونىت مىن تيمبسىين  1173التي تم ابتىو هىو فىي  C في الىثي  من األليون تلىن ل ة الـ

لونت تند  تسهي   لبي ة . تمثح الل ة الهجينة ىت اليسيهللاية بين ل ة التجميع تل ة العولية المستي 

للتعومح الس يع مع العتود اليل  للحوس  من وهة تمن وهة ىي   لونىت سىهلة النى اءة ت التتبىع 

 يح التىي ىلىيج مىو تحتىوج لذا تم االعتمود عليهو بعىح لبي  لتهللايي  نظو  التع, من عبح المب مجين

 .إليه هي الس عة في التعومح مع العتود

ت لىن الل ة , ت التي يمىن استخدامهو في تهللايي  C ت هنولك العديد من إصدا ا  ل ة الـ

تهىي مىن . Ansi C standard التي اعتمدنو لتهللايي  نظىو  تعى يح األعيىى هىي الل ىة المعيو يىة

ألنهىو ل ىة مجونيىة ت ميتيلىة الميىد  ت م ييىة تحىت ىعي  ت ىفضح إصدا ا  هذ  الل ة تذلك 

تبوإلضوفة لذلك فهي تتميز بولمحميليىة تلننىح إنهىو ليسىت ميىزة منتيى  عليهىو ت . GNU يية 

لىن يمىن إضوفة هذ  الميزة إلى ميزا  استخدا  ل و  الب مجة العولية المستي  في ب مجة ىنظمة 

نىح ب نىومج المىتىي  بهىذ  الل ىة مىن لوسى   يى  تعني عد ة ن Portabilityالمحميلية . التع يح

 .تهذا مو يحتووه نظو  التع يح بعىح بديهي. بدتن ىا تعدي   ىت إعودة لتيليد العي ة

ت لمىو ذل نىىو فىىي البدايىىة ىن هنولىىك بعىىض مىن ىوىىزاء نظىىو  التعىى يح ت التىىي تحتىىوج إلىىى 

مثىىح إدا ة بىى امج تخىىديم السىى عة فىىي التعومىىح مىىع العتىىود ت التعومىىح مىىع مىدسىىو  المعىىولج مىىن 

المنوطعىىو  تبىى امج إدا ة اسىىتدعوءا  النظىىو  تعسىىم اإلعىى ع فإننىىو نحتىىوج لىتوبتهىىو بل ىىة التجميىىع 

Assembly . تىيضو هنولك العديد من اإلصدا ا  لل ة التجميع ت اإلصدا  المسىتخد  فىي نظومنىو

و  تهىىىي ل ىىىة معيو يىىىة ىيضىىىو متيافنىىىة مىىىع معولجىىى AT&T Assembly Standardهىىىي 

Intel 80x. 

  المترجمالمترجم  --22--أأ  

. لتهللايي  ت بنوء النظىو  Assemblyتل ة التجميع  C ممو سبق تودنو ىننو نحتوج لل ة الـ

. إلىى ت ميىز ل ىة ا لىة يت لمو نعلم ىن ل ة الب مجىة تحتىوج إلىى المتى وم لتحييىح الىنص البى  مجى

 .ت مت وم ل ة التجميع Cتنحن نحتوج لمت وم لل ة 

  ::  CCمترجم لغة مترجم لغة 

تهىىي مىىن ىعىىي   Cتذل نىىو ىن نظىىو  تعىى يح ليىىنىس مضىىمن مىىع متىى وم لل ىىة لمىىو سىىبق 

تيمىننىو ىن ننىي  بتنيىي  هىذا المتى وم , GCCمت ومو  هذ  الل ة على اإلطى   ت هىي متى وم 

إن لنىت ميى ا عزيىزا  Cross Compilingعلى منيو  عمح ىي   مثىح تنىدتز بوسىتخدا  

هىذا يتمتىع بثنىه ىيضىو مجىوني ت  GCCتى وم تم. فهىذا متىوا Windowsالنو ئ على البنوء عنىد 

 .للميود  الميتيلة GNUميتيا الميد  تم يص تحت  يية 

هىىي اإلصىىدا  المسىىتخد  فىىي تهللاىىيي  نظىىو  األعيىىى تهىىذا  GCC3.2.2إن اإلصىىدا  

بعىىىح تلنىىوتي ت يمىنىىك تهللاىىيي  هىىذا اإلصىىدا  مىىن  Redhat9اإلصىىدا  مضىىمن مىىع نظىىو  ليىىنىس 

 .المت وم

:\>gcc  flags -o output.o input.s 
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  ::مترجم لغة التجميع مترجم لغة التجميع 

تبولتىولي نحىن , لمو ذل  سوبنو ييود اوزاء من النظو  ال يمىىن لتوبتهىو إال بل ىة التجميىع

هنولىك العديىد مىن المت ومىو  المسىتخدمة فىي ت ومىة . بحووة إلى مت وم لهذ  الل ة إلى ل ىة ا لىة

فىي مجميعىة ىدتا   GNU مىة الىـالذا هي من ىلد اصىدا ا  منظ GNU asهذ  الل ة من مثح 

ليىث يسىتهللايع ت ومىة شىي ا  ل ىة . Binutils Packagesالتهللاىيي  المضىمنة مىع نظىو  ليىنىس 

يتم تحديىد المعيىو  المعتمىد مىن يى ي ) Intel Syntaxت  AT&Tالتجميع المىتيبة تفق لنحيية 

مجمىع لل ىة  لىيس متى وم ىت ASت فىي الحنينىة ىن متى وم (. asضبط ىلد الخيو ا  في المتى وم 

تالدة تإنمو يستهللاع ت ومة مجميعة من الل و  تهذ  الل و  هي الل و  المعتمىدة مىن المعولجىو  

تىومليىة عوليىة مىع األدتا  األيى   المتولىة مىن عبىح  AS لمو يند  الىـ. GCCالمدعيمة من عبح 

 .GCC Compilerت  Makeمن مثح  GNU Tools ىدتا  الـ

  ::  LLiinnkkeerrssأدوات الربط أدوات الربط   --44--أأ  

فنظىو  , من األدتا  المهللاليبىة إللمىوي دت ة التهللاىيي  لنظىو  التعى يح هىي بى امج الى بط

التع يح ليس مليو تالدا ت إنمو هي عبو ة عن مجميعة من المليىو  التىي يىتم ت ومتهىو فىي البدايىة 

الت ومة فىي ملىف تالىد من ي ي المت ومو  سوبنة الذل  تمن ثم يتم تجميع المليو  النوتجة عن 

 : هي Linker ت بولتولي مهمة ال ابط الـ. Linker, من ي ي ال ابط

 تحديد صي ة الملف النهوتي تمىون تيضع تتحميح العي ة تالمعهللايو  ت المىدس في الذال ة 

  Entry Pointتحديد ننهللاة بداية العي ة في الذال ة 

يو  مختلية تنيىس األمى  بولنسىبة للمتحىيال  ال بط بين التيابع تاستدعوءاتهو الميويدة في مل

 .العومة

 .لمو يني  بتجميع المليو  النوتجة عن الت ومة من ىلث  من ل ة

 :مجمعين ىلدهمو  GNUيند  لنو 

LD  :ت هي ىعي  المجمعو  المتىيف ة
2
ليىث يسىتهللايع ىيىذ التعليمىو  مىن ملىف دفعىي . 

Script File   بتع يف متحيال  يىتم اليصىيي تبوستخدا  هذ  الميزة يمىننو ىن نني

  . إليهو ت تعديلهو من عبح الب نومج الم اد  بهللاه

 

AR  : النوتجىىة عىىن الت ومىىة  مجمىىع بسىىيط ينىىي  بتجميىىع المليىىوobj files  إلىىى ملىىف

 .تنييذا نهوتي

يمىنك ذلىك مىن يى ي لتوبىة األمى  التىولي بولعىىح التىولي مىن  LDلتنييذ ب نومج ال ابط 

 .Shellفي اللينىس ي ي مح   األتام  

\:>ld –Tscriptfile  
  -o output   
  objfile1.o objefile0.o.….. objfileN.o  

 

output  : تمثح الملف الذا يتم تجميع المليو  فيه ىا ي جLD 

                                                 
2
 .www.mega-tokyou.com/osfaq2ميعع  

:\>as flags -o output.o input.s 
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objfilesN تمثح المليو  النوتجة عن عملية الت ومة ت التي ن يد تجميعهو في ملف تالد 

 : ARت بولنسبة لل ابط 

  أدوات مساعدة للتطويرأدوات مساعدة للتطوير  --00--أأ  

ن األدتا  المسىوعدة تذلىك لتسىوعدنو فىي إللموي دت ة تهللايي  النظو  فهنولك مجميعة مى

 :هذ  األدتا  هي . عملية تنييذ تايتبو  نظو  التع يح

  IImmaaggee  FFiilleessبرنامج إنشاء صورة عن القرص الصلب برنامج إنشاء صورة عن القرص الصلب   --66--00--أأ  

إن عمليو  االيتبو  لنظو  التع يح تتهللال  منو ان يىين لدينو عهللاوع لحع ع تويد عهللاوع 

ع ص فيزيوتي ىت عى ص مى ن للىتوبىة عليىه تييضىح للحع ع يعني اننو بحووة ألن يىين لدينو إمو 

تلىىن ىيضىو عمليىة , تويد الن ص الم ن تذلك إلن سع   ىييض تىعح تىلية من الن ص اليىل 

الىتوبة على الن ص المى ن تمىن ثىم اإلعى ع مىن ي لىه تسىت    تعتىو هىذا بوإلضىوفة إلىى إمىونيىة 

ا األسىوس فهنولىك بى امج تسىمح لىي تعلىى هىذ, لىدتث تلىف لىثى ة الىتوبىة المبوشى ة علىى النى ص

ليىث فىى ة هىذ  البى امج هىي إنعىوء ملىف تإعهللاوتىه تنسىيق . بولتعومح مع محوليو  للن ص الم ن

تيىىتم اسىىتخدا  بعىىض . النىى ص المىى ن ت الىتوبىىة علىىى هىىذا الملىىف تمومىىو لمىىو لىىي ىنىىه عىى ص مىى ن

ضىمن  ddنىومج في نظىو  تينىدتز ىت مىن يى ي ب  winimageاألدتا  إلنعوء هذ  اليي  مثح 

 .mtoolsمجميعة 

  برنامج الكتابة المباشرة على األقراص أو الصوربرنامج الكتابة المباشرة على األقراص أو الصور  --22--00--أأ  

فىنحن . ت يستخد  لنسخ الملف ت المجلد  التي ن يد تضعهو في صىي ة النى ص المى ن

ت هنولىك مجميعىة مىىن .,اعتب نىو اليىي ة هىي النى ص المى ن تسىنتعومح معهىىو لثنىه عى ص مى ن

 .mtoolsفي  mformatت   mcopyة األدتا  التي تمىننو من ذلك مثح تعليم

  برنامج استعراض محتويات األقراص التخزينيةبرنامج استعراض محتويات األقراص التخزينية  --22--00--أأ  

ت هىىي بىى امج تسىىتخد  لنىى اءة المحتييىىو  علىىى األعىى اص الييزيوتيىىة تعىى اءة محتىىي  

تيسىتخد  هىذا . فىي تينىدتز winhexمثح ب نىومج . النهللاوعو  ت المسو ا  ىا المحتييو  الثنوتية

 .األع اص لد  ايتبو  عمليو  التعومح مع انظمة المليو  الب نومج في عمليو  فحص محتييو 

  المحاكيالمحاكي  --11--أأ  

لمو في لح الب مجيو  فإن عملية تهللايي  الب مجية تحتوج لم للة االيتبو  ت التج بة ت 

. عمليىة االيتبىو  تالتج بىىة بولنسىبة لنظىىو  التعى يح فىإن عمليىىة التج بىة تحتىىوج إلىى ىدتا  يوصىىة

ا يتم تع يلهو مبوش ة ضمن نظو  التع يح ا يى  ت بولتىولي نحىن فنظو  التع يح ليس ب نومج تنييذ

ت مىن الياضىح ىن عمليىة التج يى  . نحتوج إلى لوس  في لح م ة نحتوج فيهىو إلىى تج بىة النظىو 

\:>ar –rcs archive.a objfile1.o objefile0.o.….. objfileN.o  
 

output  : تمثح الملف الذا يتم تجميع المليو  فيه ىا ي جLD 

objfilesN تمثح المليو  النوتجة عن عملية الت ومة ت التي ن يد تجميعهو في ملف تالد 
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فتخيح معي ىنىك فىي لىح مى ة ت يىد ايتبىو  نظومىك بعىد . بهذ  الهللا ينة صعبة ودا تمضيعة لليعت

بإطيىوء الحوسى  ت تحميىح نسىخة عىن النظىو  إلىى النى ص عملية ت ومة للنظىو  فإنىك سىيف تنىي  

 .الم ن تاإلع ع عن النظو 

ت لىىىذا هنولىىىك بىىى امج تحىىىولي عمىىىح الحوسىىى  تىىىدعى , إن هىىىذ  العمليىىىة طييلىىىة ت مملىىىة

 :بولمحوليو  تهنولك عدة ب امج ت ىنياع من هذ  المحوليو  مثح 

 Virtual Machine 

 VMWare 

 Bochs 

تذلىىك ألنىىه نظىىو  مجىىوني تميتىىيا . Bochsنو المحىىولي ت عىىد اعتمىىدنو فىىي نظىىو  تعىى يل

ىن يعمح على لح  Bochsتلمو ىنه يمىن للمحولي . Boch 2.1.1الميد  تعد اعتمدنو اإلصدا  

 .من نظومي التع يح لينىس ت تيندتز

علىى نظىو  تينىدتز فإنىه فنىط يتهللالى  ذلىك ىن تحيىح  Bochsللنيو  بتنيىي  المحىولي 

على نسخة عن المحولي
3
 .تلذلك بولنسبة لنظو  لينىس installنييذ نسخة تت, 

  ::سنياريو للعمل على األدوات سنياريو للعمل على األدوات   --11--أأ  

بعىد ىن عمنىو بوسىتع اض األدتا  السىوبنة بعىىح نظى ا سىيف ننىي  بتنىديم مثىوي بسىيط 

تنني  من ي له بوستخدا  هذ  االدتا  ت ذلك فنىط لتيضىيح مىد  ىهميىة هىذ  األدتا  تلتيضىيح 

 .ا لييية التىومح بين هذ  األدت

سنني  في مثولنو هذا بىتوبة ب نومج بسيط يني  بإع ع الحوس  ت لتوبة وملة بسيهللاة على 

 .تذلك بوإلستيودة ممو سبق ذل   في فيح إع ع. العوشة

الخهللاية األتلى هي عملية لتوبة النص الب مجي تسننتي  هنو فنط علىى ل ىة األسىمبلي 

مىة الملىف تلتوبتىه علىى النى ص المى ن تتحييلىه ت بعد ىن عمنو بىتوبة الب نومج مىن ثىم ننىي  بت و

 .لن ص إع ع

 configتيىتم ذلىىك مىن يى ي ملىىف  Bochs ا ن ننىي  بى بط عى ص اإلعىى ع بنظىو  الىـ

تهىذ  الخيىوتص هىي علىى العىىح . يحتيا على الخيوتص التي يج  على المحولي ىن يثيىذهو

 :التولي 

                                                 
3
 "http://bochs.sourceforge.net." 
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ا ن ننىي   bochsrc.txtيىين السوبق تحت اسم معين تييضح ىن  configنحيظ ملف 

 :بىتوبة األم  التولي  shellبوستدعوء المحولي من ي ي 

 

  مصادر علمية مفيدة مصادر علمية مفيدة   --00--أأ  

إن عمليىىة النيىىو  بتهللاىىيي  نظىىو  التعىى يح تتهللالىى  منىىو االطىى ع علىىى العديىىد مىىن الىتىى  ت 

لية عن لييية تيميم ت بنوء نظو  التعى يح الم الع ت مياعع االنت نت التي تند  لنو معليمو  تييي

 تمن هذ  الىت  مث 

 السنة اإلصدار المؤلف اسم المرجع

Understanding 

the Linux Kernel 
 

Daniel P. Bovet 

Marco Cesati 

 

First Edition 

 

October 2000 

ISBN: 0-596-

00002-2, 

Modern 

Operating 

Systems (with pdf 

index).pdf 

 

Andrew 

Tanenbaum 

second 

Edition 
1992 

Operating 

Systems Design 

and 

Implementation. 

 

Andrew 

Tanenbaum 

second 

Edition 
1992 

 مفاهيم نظم التشغيل
الجمعة العلمية 

 السورية للمعلوماتية
 2005 .اإلصدار األول

تصمتم وتنفيذ نظم 

 التشغيل الحديثة

& يمان اللبني 

 أسامة العبدهللا
 صدار األولاإل

2002 

 دا  شعوع للنع 

The IA-32 Intel 

Architecture 

Software 
Intel 

Order 

Number 

253665 

June 2005 
 

megs: 32 

Romimage : file=/user/local/share/bios-bochs-latest, address=0xf0000 
Vgaromimage : /user/vgabios-elpin-2.40 
Floppya:1_44=/dev/fd0 

Log:Bochs.txt 
Clock: sync=realtime 
 

 مي و 00يمثح لجم الذال ة التي سنحملهو للمحولي تهي هنو : السهللا  األتي 

 ملف م فق مع المحوليتمثح ملف صي ة نظو  اإلديوي تاإلي اج تهي يىين : السهللا  الثوني 

 .ايضو ملف يمثح ذل ة الخوصة ببهللاوعة العوشة: السهللا  الثولث 

 .لل بط المحولي مع الن ص الم ن: السهللا  ال ابع 

 السهللا  ال ابع ت الخومس يمثح ملف األيهللاوء التي تحيح ي ي عمح المحولي تت دد سوعة نظو  المحولي

:/>Bochs bochsrc.tct         
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Developer’s 

Manual, Volume 

1: Basic 

Architecture 

 

The IA-32 Intel 

Architecture 

Software 

Developer’s 

Manual, Volume 

2: Instruction Set 

Reference. 

 

Intel 

Order 

Numbers 

253666 and 

253667 

 

June 2005 
 

IA-32 Intel 

Architecture 

Software 

Developer’s 

Manual Volume 3: 

System 

Programming 

Guide. 

Intel 

Order 
Number: 
253668-

016 

June 2005 
 

ب مجة الحياسي  

 العخية بل ة التجميع
 الطبعة األولى حيان السيد

2773 
 .للنشردار شعاع 

 الطبعة األولى يحيى النجار لتو  المعولج المي  
2779 

 جامعة حلب

PC Intern 
Micle 

Ticher & prun

o jennrich 

 2775 
ISBN 1-5575-304-1 

C with Assembly 

language 
   

http://www.osdever.net 

http://www.gnu.org 

http://www.linuxchix.org/content/courses/kernel_hacking 
http://www.mega-tokyo.com/osfaq2 
http://members.lycos.co.uk/ 

http://www.osdever.net/
http://www.gnu.org/
http://www.linuxchix.org/content/courses/kernel_hacking
http://www.mega-tokyo.com/osfaq2
http://members.lycos.co.uk/
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  ول األسكي ول األسكي ااملحق جدملحق جد    --بب    ملحقملحق

  العربيةالعربيةاألسكي األسكي   --66--بب  

لىح لى ف يمىنىك , الجدتي التولي يحتيا على شي ة األسىي الع بية التي عمنو بتحميلهو

استخ ص شي ة األسىي التوبعة له من ي ي ت لي  العميد مىع السىهللا  الياعىع فيىه شىىح الحى ف 

 .1E: شي ة األسىي الخوصة به هي "  "الح ف مث  

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 ظ ا ظـ ا ـظـ ا ـظ ـو - - - - - - - - 0

 ع   عـ بـ ـعـ ـبـ ـع ـ  - - - - - - - - 1

     غـ تـ ـ ـ ـتـ ـغ ـت - - - - - - - - 2

 ف ث فـ ثـ ـيـ ـثـ ـف ـث - - - - - - - - 3

   ج عـ وـ ـنـ ـجـ ـق ـج - - - - - - - - 4

 ك ا لـ لـ ـىـ ـحـ ـك ـح - - - - - - - - 5

 ي خ لـ يـ ـلـ ـخـ ـح ـخ - - - - - - - - 6

   د مـ د ـمـ ـد ـم ـد - - - - - - - - 7

 ن ذ نـ ذ ـنـ ـذ ـن ـذ - - - - - - - - 8

     هـ   ـهـ ـ  ـه ـ  - - - - - - - - 9

A - - - - - - - - ت ز ت ز ـي ـز ـي ـز 

B - - - - - - - - ا س يـ سـ ـيـ ـسـ ـي ـس 

C - - - - - - - - ئ ش تـ شـ ـئـ ـعـ ـئ ـش 

D - - - - - - - - ة ص ء صـ  ـيـ ـة ـص 

E - - - - - - - - ض  ضـ  ـضـ ـى ـض   

F - - - - - - - - ؤ ط  طـ  ـهللاـ ـؤ ـط 



 451 وداتي األسىي  –الملحق   

 

  ة ة خريطة لوحة المفاتيح االنكليزيخريطة لوحة المفاتيح االنكليزي    --22--بب  

  

word regular [128] = { 
1x0000,0x011B,0x0231,0x0332,0x0433,0x0534,0x0635,0x0736,0x0837,0x0
938,0x0A39,0x0B30,0x0C2D,0x0D3D,0x0E08,0x0F09, 
  

1x1071,0x1177,0x1265,0x1372,0x1474,0x1579,0x1675,0x1769,0x186F,0x1
970,0x1A5B,0x1B5D,0x000D,0x1D00,0x1E61,0x1F73, 
  

1x2064,0x2166,0x2267,0x2368,0x246A,0x256B,0x266C,0x273B,0x2827,0x2
960,0x2A00,0x2B5C,0x2C7A,0x2D78,0x2E63,0x2F76, 
  

1x3062,0x316E,0x326D,0x332C,0x342E,0x352F,0x3600,0x372A,0x3800,0x3
920,0x3A00,0x3B00,0x3C00,0x3D00,0x3E00,0x3F00, 
  

1x4000,0x4100,0x4200,0x4300,0x4400,0x4500,0x4600,0x4700,0x48FE,0x4
900,0x4A2D,0x4BFD,0x4C00,0x4DFC,0x4E2B,0x4F00, 
  

1x50FF,0x5100,0x5200,0x5300,0x5400,0x5500,0x5600,0x8500,0x8600,0x0
000,0x0000,0x5B00,0x5C00,0x5D00 
;} 

  

 !// !// The keypad map. 

static 

byte keypad_char[] = {'7','8','9','-','4','5','6','+','1','2','3','0 ','.;}'  

 
 !//US keyboard keymap :: "with CTRL" keys. 

static 

word with_control[128  = ]{  

 
  

1x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0
000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x9400, 
  

1x1011,0x1117,0x1205,0x1312,0x1414,0x1519,0x1615,0x1709,0x180F,0x1
910,0x0000,0x0000,0x1C0A,0x1D00,0x1E01,0x1F13, 
  

1x2004,0x2106,0x2207,0x2308,0x240A,0x250B,0x260C,0x0000,0x0000,0x0
000,0x2A00,0x0000,0x2C1A,0x2D18,0x2E03,0x2F16, 
  

1x3002,0x310E,0x320D,0x0000,0x0000,0x9500,0x3600,0x9600,0x3800,0x3
920,0x3A00,0x5E00,0x5F00,0x6000,0x6100,0x6200, 
  

1x6300,0x6400,0x6500,0x6600,0x6700,0x4500,0x4600,0x7700,0x8D00,0x8
400,0x8E00,0x7300,0x8F00,0x7400,0x9000,0x7500, 

  1 x9100,0x7600,0x9200,0x9300,0x5400,0x5500,0x5600,0x8900,0x8A00 

;} 
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US keyboard keymap :: "with SHIFT" keys. 

static 

word with_shift[128  = ]{  

  

1x0000,0x011B,0x0221,0x0340,0x0423,0x0524,0x0625,0x075E,0x0826,0x0
92A,0x0A28,0x0B29,0x0C5F,0x0D2B,0x0E08,0x0F00, 
  

1x1051,0x1157,0x1245,0x1352,0x1454,0x1559,0x1655,0x1749,0x184F,0x1
950,0x1A7B,0x1B7D,0x000D,0x1D00,0x1E41,0x1F53, 
  

1x2044,0x2146,0x2247,0x2348,0x244A,0x254B,0x264C,0x273A,0x2822,0x2
97E,0x2A00,0x2B7C,0x2C5A,0x2D58,0x2E43,0x2F56, 
  

1x3042,0x314E,0x324D,0x333C,0x343E,0x353F,0x3600,0x372A,0x3800,0x3
920,0x3A00,0x5400,0x5500,0x5600,0x5700,0x5800, 
  

1x5900,0x5A00,0x5B00,0x5C00,0x5D00,0x4500,0x4600,0x4700,0x4800,0x4
900,0x4A2D,0x4B00,0x4C00,0x4D00,0x4E2B,0x4F00, 
  

1x5000,0x5100,0x5200,0x5300,0x5400,0x5500,0x5600,0x8700,0x8800,0x0
000,0x0000,0x5B00,0x5C00,0x5D00 
;} 

 

 !//US keyboard keymap :: "with ALT" keys. 

static 

word with_alt[128  = ]{  

  

1x0000,0x0100,0x7800,0x7900,0x7A00,0x7B00,0x7C00,0x7D00,0x7E00,0x7
F00,0x8000,0x8100,0x8200,0x8300,0x0E00,0xA500, 
  

1x1000,0x1100,0x1200,0x1300,0x1400,0x1500,0x1600,0x1700,0x1800,0x1
900,0x1A00,0x1B00,0x1C00,0x1D00,0x1E00,0x1F00, 
  

1x2000,0x2100,0x2200,0x2300,0x2400,0x2500,0x2600,0x2700,0x2800,0x2
900,0x2A00,0x2B00,0x2C00,0x2D00,0x2E00,0x2F00, 
  

1x3000,0x3100,0x3200,0x3300,0x3400,0x3500,0x3600,0x3700,0x3800,0x3
900,0x3A00,0x6800,0x6900,0x6A00,0x6B00,0x6C00, 
  

1x6D00,0x6E00,0x6F00,0x7000,0x7100,0x4500,0x4600,0x9700,0x9800,0x9
900,0x4A00,0x9B00,0x9C00,0x9D00,0x4E00,0x9F00, 

  1 xA000,0xA100,0xA200,0xA300,0x5400,0x5500,0x5600,0x8B00,0x8C00 
;} 
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  خريطة لوحة المفاتيح العربية خريطة لوحة المفاتيح العربية   --22--بب  

  

 

static 

word ar_regular_cutlast[128  ] ={  

  

1x0000,0x011B,0x0231,0x0332,0x0433,0x0534,0x0635,0x0736,0x0837,0x0
938,0x0A39,0x0B30,0x0C2D,0x0D3D,0x0E08,0x0F09, 
  

1x10EE,0x11ED,0x12E3,0x13F4,0x14F3,0x15F2,0x16F1,0x17F9,0x18E6,0x19
E5,0x1AE4,0x1BE7,0x000D,0x1D00,0x1EEC,0x1FEB, 
  

1x20FB,0x21E1,0x22F6,0x23E0,0x24E2,0x25F8,0x26F7,0x27F5,0x28EF,0x29
E8,0x2A00,0x2B5C,0x2CFC,0x2D78,0x2EFF,0x2FE9, 
  

1x3062,0x31FE,0x32FD,0x33FA,0x34EA,0x35F0,0x3600,0x372A,0x3800,0x3
920,0x3A00,0x3B00,0x3C00,0x3D00,0x3E00,0x3F00, 
  

1x4000,0x4100,0x4200,0x4300,0x4400,0x4500,0x4600,0x4700,0x4800,0x4
900,0x4A2D,0x4B00,0x4C00,0x4D00,0x4E2B,0x4F00, 
  

1x5000,0x5100,0x5200,0x5300,0x5400,0x5500,0x5600,0x8500,0x8600,0x0
000,0x0000,0x5B00,0x5C00,0x5D00 
;} 
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  األشكال والجداول األشكال والجداول   --جج    ملحقملحق

  األشكال األشكال   --66--جج  
 22 ........................................................................................................................... 1 العىح

 01 ........................................................................................................................... 2 العىح

 54 ........................................................................................................................... 3 العىح

 55 ........................................................................................................................... 4 العىح

 55 ...................................................................................... خلية العنينة في النمط المحمي 5 العىح

 51 ........................................................................................................................... 6 العىح

 57 ........................................................................................................................... 7 العىح

 13 ........................................................................................................................... 8 العىح

 Selector ......................................................................................... 11 نوي  الياصية 9 العىح

 14 ......................................................................................................................... 10 العىح
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 111 ....................................................................................................................... 36 العىح

 122 ....................................................................................................................... 07 حالعى
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 141 ....................................................................................................................... 45 العىح
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 153 ....................................................................................................................... 51 العىح

 151 ....................................................................................................................... 52 العىح

 152 ....................................................................................................................... 53 ىحالع

 150 ....................................................................................................................... 54 العىح

 154 ....................................................................................................................... 55 العىح

 155 ....................................................................................................................... 56 العىح

 157 ....................................................................................................................... 57 العىح

 151 ....................................................................................................................... 51 العىح

 151 ....................................................................................................................... 51 العىح

 115 ....................................................................................................................... 60 العىح

 111 ....................................................................................................................... 11 العىح

 111 ....................................................................................................................... 62 العىح

 171 ....................................................................................................................... 10 لعىحا

 177 ....................................................................................................................... 14 العىح

 117 ....................................................................................................................... 15 العىح

 111 ....................................................................................................................... 66 العىح

 113 ....................................................................................................................... 67 العىح
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 117 ....................................................................................................................... 11 العىح

 111 ....................................................................................................................... 70 العىح

 111 ....................................................................................................................... 71 العىح

 233 ....................................................................................................................... 72 العىح

 233 ....................................................................................................................... 70 العىح

 231 ....................................................................................................................... 74 العىح

 232 ....................................................................................................................... 75 العىح

 230 ....................................................................................................................... 76 العىح

 225 ....................................................................................................................... 77 العىح

 221 ....................................................................................................................... 71 العىح

 201 ....................................................................................................................... 71 العىح

 200 ....................................................................................................................... 80 العىح

 205 ....................................................................................................................... 11 العىح

 201 ....................................................................................................................... 12 العىح

 201 ....................................................................................................................... 83 العىح

 241 ....................................................................................................................... 84 العىح
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 215 ....................................................................................................................... 13 العىح
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 211 ....................................................................................................................... 10 العىح

 211 ....................................................................................................................... 14 العىح

 211 ....................................................................................................................... 95 العىح

 272 ....................................................................................................................... 11 العىح

 272 ...................................................................................................................... 17 العىح 

 270 ....................................................................................................................... 11 العىح

 211 ....................................................................................................................... 99 العىح
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 217 ..................................................................................................................... 102 العىح
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 211 ..................................................................................................................... 134 العىح
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 211 ..................................................................................................................... 106 العىح

 013 ..................................................................................................................... 107 العىح
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 003 ..................................................................................................................... 124 العىح

 003 ..................................................................................................................... 125 العىح
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 041 ..................................................................................................................... 132 العىح
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 045 ..................................................................................................................... 136 عىحال

 041 ..................................................................................................................... 137 العىح
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 041 ..................................................................................................................... 142 العىح

 053 ..................................................................................................................... 140 العىح

 052 ..................................................................................................................... 144 العىح

 057 ..................................................................................................................... 145 العىح

 051 ..................................................................................................................... 141 العىح

 051 ..................................................................................................................... 147 العىح

 051 ..................................................................................................................... 141 العىح

 013 ..................................................................................................................... 141 العىح

 012 ..................................................................................................................... 150 العىح
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 014 ..................................................................................................................... 152 العىح
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 011 ..................................................................................................................... 154 العىح

 011 ..................................................................................................................... 155 العىح

 073 ..................................................................................................................... 156 العىح

 071 ..................................................................................................................... 157 العىح

 071 ..................................................................................................................... 158 العىح
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 010 ..................................................................................................................... 111 العىح

 014 ..................................................................................................................... 163 العىح

 433 ..................................................................................................................... 461 العىح

 433 ..................................................................................................................... 115 العىح

 431 ..................................................................................................................... 111 العىح

 417 ..................................................................................................................... 117 العىح

 411 ..................................................................................................................... 168 العىح

 411 ..................................................................................................................... 169 العىح

 423 ..................................................................................................................... 170 العىح

 421 ..................................................................................................................... 171 العىح

 427 ..................................................................................................................... 172 العىح

 421 ..................................................................................................................... 170 العىح
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 403 ..................................................................................................................... 177 العىح
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 73 ........................................................................................... المنوطعو  ت االستثنوءا  7 ودتي

 17 ........................................................................................................................... 8 ودتي

 111 ......................................................................................................................... 9 ودتي

 251 ....................................................................................................................... 10 ودتي

 250 ....................................................................................................................... 11 ودتي

 212 ....................................................................................................................... 12 ودتي

 214 ....................................................................................................................... 13 ودتي

 213 ....................................................................................................................... 14 ودتي

 213 ....................................................................................................................... 15 ودتي

 211 ....................................................................................................................... 16 ودتي

 212 ....................................................................................................................... 17 ودتي

 212 ....................................................................................................................... 18 ودتي

 215 ....................................................................................................................... 19 ودتي

 211 ....................................................................................................................... 20 ودتي

 011 ....................................................................................................................... 21 ودتي

 012 ....................................................................................................................... 22 ودتي
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 010 ....................................................................................................................... 23 ودتي

 015 ....................................................................................................................... 24 ودتي

 004 ....................................................................................................................... 25 ودتي

 007 ....................................................................................................................... 26 ودتي

 015 ....................................................................................................................... 27 ودتي

 072 ....................................................................................................................... 28 ودتي

 410 ....................................................................................................................... 29 ودتي
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  ::العلمية العلمية المصطلحات المصطلحات   --دد    ملحقملحق
A 

 Abort إييو 

 Access تصيي

 Access تليج

 Access time زمن اليصيي

 Acknowledge إشعو 

 Adapter مياتم

 Address Space فضوء ذال ا

 Addressing عنينة

 Allocate لجز

 Application layer طبنة التهللابينو  

 ASCII ىسىي

 Assembly ىسمبلي

 Attribute سمة

B 

 Batch دفعية

 BIOS بييس

 Block لتلة

 Blocking تجميع

 Booting إع ع

 Buffer بي 

 Bus مم 

 Busy Wait انتظو  مع يي

 Byte بويت

C 

 Cache ذال ة مخبئية

 Cache لوش

 Call استدعوء

 Char مح ف

 Clock سوعة

 Code شي ة 

 Command ىم 

 Compile ت ومة

 Computer لوس 

 Console لينسيي

 Contiguous Allocation تخييص متجوت 

 Controller متحىم

 Copy On Write نسخ عند الىتوبة

 Counter عداد

D 

 Data بيونو  -معهللايو  
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 Data Link layer طبنة  بط البيونو  

 Datagram لزمة البيونو 

 Deadlock لولة ميتة

 Debug تننيح

 Debug مننح

 Descriptor تاصف

 Destination ميد 

 DOS دتس

 Drive سياعة

 Driver مع ح

E 

 Embedded مضمنة

 Encapsulate ت ليف

 Exception استثنوء

 Executable تنييذية 

 Executable and linking format صي ة  ال بط ت التنييذ

F 

 Fault يهللاث

 File System نظو  مليو  

 Flag علم 

 Floppy Disk ع ص م ن

 Flow تدفق

 Folder فه س

 Format تهيئة 

 Format صي ة

 Frame إطو 

 Free تح ي 

 Free هد 

G 

 Gate بيابة

 Graphical Mode نمط صي ا

 Graphical User Interface تاوهو  المستخد  ال سيمية

H 

 Handle منبض

 Handler ب نومج يدمة

 Hard Disk ع ص صل 

 Hardware عتوديو 

 Header ت تيسة 

 Heap ليمة

I 

 Implement تنييذ

 Inode عندة

 Input ديح
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 Install تنزيح

 Install تنيي 

 Interface تاوهة

 Interrupt منوطعة

K 

 Kernel نياة

 Keyboard ليلة الميوتيح

L 

 Layered طبنية

 Level مستي 

 Liner عنيان يهللاي

 Link List Allocation المت ابهللاة ةبول تحتخييص 

 Linux لينىس

 Load تحميح

 Loader محمح

 Local محلي

M 

 Macro مول ت

 Map ي يهللاة

 المسجح المتنيع

MISCELLANEOUS 

REGISTER 

 Mode نمط

 Mount  بط

 Multiboot تعدد اإلع ع

 Multimedia تسوتط متعددة

 Multiplexing تيزيع

 Multitasking تعددالمهو 

N 

 Netmask عنوع العبىة 

O 

 Output ي ج

P 

 Packet  زمة

 Paging تيييح

 Parallel تي عية 

 Parameter بو امت 

 Partition تجزتة

 Path مسو 

 Pixel عنيي ة

 Pooling استجيا 

 Port منيذ

  Privilege سمولية

 Procedure إو اتية 
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 Processes عمليو  

 Prompt محث

 Protected محمي

 Protection لموية

 Protocol ب تتيليي

 Pseudo Parallelism تيازا ظوه ا

Q 

 Queue  تح

R 

 Ram  ا 

 Real لنيني

 Real Time زمن لنيني

 Register مسجح

 Relocatable التنييذية 

 Remote بعيد

 Resetting إعودة تهيئة 

 Resource مي د

 root وذ 

 Router ميوه

S 

 Scan مسح

 Scheduler مجدتي

 Section منهللاع

 Sector عهللاوع

 Segment عسم

 Segment منهللاع

 Segmentation تنهللايع

 Segmenting تنسيم

 Selector نوي 

 Semaphore عيح

 Sequence سلسلة

 Servers مخدمو 

 Session layer طبنة الجلسة

 Shell ىتام مح   

 Source توهة

 Space فضوء

 Stack تىديس

 Static ستوتيىية

 Status لولة

 Super block لتلة لب  

 Swap تبديح

 Synchronize متزامنة

T 
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 Terminal ط فية

 Text Mode نمط نيي 

 نظو  المليو  الممتد الثوني

The Second Extended File 

System 

 Threads يييط التنييذ

 Timer المؤعت

 Token تيلن

 Transport layer طبنة الننح

 Transport layer طينة الننح 

 Trap فخ

 Trigger النودا

  Typematic س عة االستجوبة

U 

 Unicode يينىيد

V 

 VGA طبنة الع ض

 Video RAM ذال ة فيدييية 

 Virtual ظوه ية

 Virtual Memory ذال ة افت اضية
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