




ن اجرا ظٍدیک 
 
 .کامپیٍتر ظخػی همیتٍاهد ًیچ کاری کود مگر ایوکي صیشتم عامل بروی ا



 صیشتم عامل یک هرم افزار پایي می باظد کي بي عوٍان یک هاارر بارای برهاماي ًاای کااربردی

 .و بازی ًا و برهامي ًای دیگر عمل میکود

و دیگاار بخااض ًااای ، درایااٍ ًااا، صیشااتم عاماال مهمٍعااي یااٍاهیوی باارای اصااتهادى از  اف ااي

 .کامپیٍتر اصت



خااٍد راى اهاادازی هااام درصااتی اصاات کااي اهتخاااط ظاادى زیاارا بااي اااٍر کاماال خااٍد را در کااامپیٍتر راى 

البتااي عمایااات بااٍت کااار زیااادی اههااام .اهاادازی ماای کوااد باادون ًاایچ  ٍهااي صیشااتم عاماال خااارجی

و دیگاااری  POSTیکااای اجااارای برهاماااي : دروایااات، توٌاااا دو عماکااارد اههاااام مااای دًاااد.همیدًاااد

 .برای پیدا کردن صیشتم عامل اصتدیشک جشتهٍ 



ن صاادى تار اصاتویتی . 1
 
زمااهی کاي .صیشتم عامل از دیشک صخت لاٍد مای ظاٍد باروز رصااهی ا

را مای صاازد بارای باروز  Windowsو  MS-DOSیک ظرکت ماهود ماکروصاافت کاي 

هٌااا اصااتهادى از دیشااک صااخت بشاایار صااادى تاار اصاات
 
 اااًی ه ااع توٌااا در یااک فایاال از . رصاااهی ا

ارا اای یااک صیشااتم عاماال ارزان تاار اصاات از ارا اای یااک تراظااي و  تاای . صیشااتم عاماال اصاات

 .برای کاربران ًم تعٍیؼ صیشتم عامل صادى تر اصت از تعٍیؼ یک تراظي



کاي تماام تهٌیازات صاخت افازاری تشات مای ظاٍد، برهاماي  POSTاز اههاام عمایاات بعاد . 1

ا ار .ظروع بي چک کردن دیشک صاخت مای کواد Rom BOOTبٍت مٍجٍد در تراظي 

یک دیشک در درایاٍ هػاش ظادى باظاد برهاماي ظاروع مای کواد باي جشاتهٍ مکاان ًاای خاا  از 

 . دیشک برای پیدا کردن فایل ًایاای کي دو یشمت اول صیشتم عامل را می صازهد



هٌااا بااي یااک ه رااي خااا  از  اف ااي رم اهت ااال دادى ماای بعااد . 2
 
از پیاادا ظاادن فایاال ًااای بااٍت ا

بٍت رکاٍرد در ًار فرمات دیشاکی در ًماان .این ااالعات رکٍرد بٍت را تطکیل می دًود.ظٍهد
از اجارای برهاماي باٍت رکاٍرد ،در بعاد .باظادمای بایات  512بٍت رکٍرد توٌا .محل یافت می ظٍد
درس ًگزادیشمال 

 
عباٍر باٍت رکاٍرد از ظااخي ًاایاای از  BIOS.بار زاری مای ظاٍد 7C00ا

درس ًا را چک میکود
 
 .ا



فایاااال . را در رم بااااار زاری ماااای کوااااد IO.SYSکااااامپیٍتر را ماااای  یاااارد و رکااااٍرد بااااٍت کوتاااارل . 3

IO.SYS  ظااااملROM BIOS  و روتیوااای باااي هاااامSYSINIT  اصااات کاااي ادارى

باااٍت رکاااٍرد بااارای مااادت  IO.SYSبعاااد از باااار زاری فایااال . دوباااارى راى اهااادازی را برعٌااادى دارد

 .کٍتاًی هیاز اصت و بٍصیاي ی یرعي کدی در رم بار زاری می  ردد



4 .SYSINIT  عٌاااااااااااااادى دار کوتاااااااااااااارل عمایااااااااااااااات ظااااااااااااااروع بااااااااااااااي کااااااااااااااار اصاااااااااااااات و فایاااااااااااااال

MSDOS.SYS فایاااال .را در رم بر اااازاری ماااای همایاااادMSDOS.SYS   بااااي ًمااااراى

BIOS  کار مدیریت فایل ًا، اجارای برهاماي ًاا، پاصا  باي صایگوال ًاای دریاافتی از صاخت

 .افزار ًا را برعٌدى دارد



5 .SYSINIT  پٍظي ریطي را برای پیدا کردن فایلConfig.sys جشاتهٍ مای همایاد .

را باارای  MSDOS.SYSفایاال  SYSINIT مٍجااٍد بااٍد Config.sysا اار 

تٍصاااااار کاااااااربر ایهاااااااد  CONFIG.SYSفایاااااال .اجاااااارای دصااااااتٍراتض فرخااااااٍاهی میکوااااااد

این دصاتٍرات باي صیشاتم عامال مای  ٍیاد چگٍهاي عمایاات ًاای خاا  را رصاید ی کواد .میگردد

 .ماهود ایوکي چود فایل در یک زمان باز باظود



6 .SYSINIT  فایااااااالMSDOS.SYS  را اجااااااارا میکواااااااد بااااااارای باااااااار زاری فایااااااال

COMMAND.COM .یکای از .این فایل در صیشتم عامل ظامل صي بخاض اصات

هٌااا مربااٍ  بااي بخااض ورودی خروجاای اصاات
 
در رم بااار زاری  BIOSایاان یشاامت ًمااراى بااا . ا

 .میگردد و یشمتی از صیشتم عامل می ظٍد



ظاااااااااااامل دصاااااااااااتٍرات داس م ااااااااااال  COMMANT.COMدوم فایااااااااااال یشااااااااااامت . 7

Copy ،DIR  وTYPE این یشمت در باالترین یشمت رم بار زاری مای ظاٍد . میطٍد

 .تا در مٍایت هیاز تٍصر برهامي ًای کاربردی و یا برهامي ًای دیگر اصتهادى ظٍد



ف ریکبار بکار بردى می ظٍد و صپس  COMMAND.COMصٍم فایل یشمت . 8

ایااااااااااااان یشاااااااااااامت در پٍظاااااااااااااي اغااااااااااااای باااااااااااااي دهبااااااااااااال فاااااااااااااایای بااااااااااااي هاااااااااااااام . از بااااااااااااین ماااااااااااای رود

AUTOEXEC.BAT ایاان فایاال تٍصاار کاااربر ایهاااد میگااردد و ظااامل یااک . میگااردد

صااری کااد ًااا و دصااتٍرات داس و هااام برهامااي ًااای ماای باظااد کااي کاااربر ماای خٍاًااد ًوگااام روظاان 

 . کردن کامپیٍتر اجرا  ردد



...از  ضٍر و تٍجي ظما صپاصگزارم    


