
 

 

  

The Language of Assembly: 
Protected Mode 
 
Ասեմբլեր լեզու: 
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Հիմքում ընկած են Գ. Սարդարյանի 2010թ. ԻԿՄ 

ֆակուլտետում կարդացած 
դասախոսությունները 

 



 

ՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանված    ռեժիմռեժիմռեժիմռեժիմ    

Հիշենք, որ Intel 286 պրոցեսորներից սկսած կար պաշտպանված ռեժիմի 
հնարավորություն: Պաշտպանված ռեժիմի շնորհիվ հնարավոր դարձավ 
բազմախնդրային (multitask) օպերացիոն համակարգերի կառուցումը: Այս ռեժիմը, ի 
տարբերություն իրական ռեժիմի, ընձեռում է մեխանիզմներ հիշողության 
վերահսկման և տվյալների պաշտպանման համար: Ամեն անգամ համակարգիչը 
միացնելուց պրոցեսորը աշխատում է իրական ռեժիմում: Օպերացիոն համակարգը 
կատարելով նախնական քայլեր՝ շատ արագ «միացնում է» պաշտպանված ռեժիմը: 
Պաշտպանված ռեժիմում չեն թույլատրվում ծրագրերի կողմից ապարատի 
վտանգավոր փոփոխություններ: Այս պաշտպանությունը ապահովվում է ծրագրային 
մակարդակով՝ օպերացիոն համակարգի կողմից: Եթե ծրագրի իրականացման 
ժամանակ առաջանում են արտակարգ իրավիճակներ, սարքը դադարում է աշխատել: 
OS-ը փորձում է հասկանալ պատճառը և շտկել իրավիճակը:  
Ստորև շարադրված նյութը հիմնված է 386 պրոցեսորի աշխատանքի վրա: 

 

ՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանված    ռեժիմումռեժիմումռեժիմումռեժիմում    օգտագործվողօգտագործվողօգտագործվողօգտագործվող    ռեգիստրներըռեգիստրներըռեգիստրներըռեգիստրները    

Բացի իրական ռեժիմում առկա ռեգիստրներից, պաշտպանված ռեժիմում 
օգտագործվում են նաև հետևյալ ռեգիստրները՝ 

ՌեգիստրիՌեգիստրիՌեգիստրիՌեգիստրի    անունըանունըանունըանունը    ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը    ԵրկարությունըԵրկարությունըԵրկարությունըԵրկարությունը    
1. CR0, CR1, CR3, CR4    Ղեկավարման 

ռեգիստրներ (control 
registers): CR0-ի որոշ 
բիթեր ղեկավարում են 
պրոցեսորի աշխատանքը: 
Օրինակ, եթե դրա 0 
համարի բիթը 1 է, 
պրոցեսորն անցնում է 
պաշտպանված ռեժիմի: 
CR4-ը ավելացվել է 
Pentium-ներում և ինչ-որ 
իմաստով CR0-ի 
շարունակությունն է: 
 

Յուրաքանչյուրը 4 բայթ է: 

2. DR0, DR1, … , DR7    Ճշգրտման ռեգիստրներ 
(debug registers):  

Յուրաքանչյուրը 4 բայթ է: 

3. TR0, TR1, … , TR7    Տեստավորման 
ռեգիստրներ (test registers):  

Յուրաքանչյուրը 4 բայթ է: 



4. GDTR         

5. IDTR         

6. LDTR 

7. TR 

 
Պաշտպանված ռեժիմը միացնելուց
մակարդակներով՝ 0, 1, 2, 3
Այդ բիթերը կոչվում են CPL 
privilegy level): 0 մակարդակն

 

ՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանվածՊաշտպանված    ռեժիմումռեժիմումռեժիմումռեժիմում

1. Հիշողության կազմակերպման
2. Պաշտպանության մեխանիզմ
3. Մուտքի/ելքի մեխանիզմ
4. Բազմախնդիր մեխանիզմ

ՀիշողությանՀիշողությանՀիշողությանՀիշողության    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման

Հիշողության ղեկավարման
ենթամեխանիզմներով. 
1.1. Սեգմենտային մեխանիզմ

Գլոբալ նկարագրիչների 
աղյուսակի ռեգիստր 
(global descriptor table 
register):  

6 բայթ

Ընդհատումների 
նկարագրիչների 
աղյուսակի ռեգիստր 
(interrupt descriptor table 
register) 

6 բայթ

Լոկալ նկարագրիչների 
աղյուսակի ռեգիստր 
(local descriptor table 
register) 

2 + 8 բայթ
անհասանելի
ինժեներական
նպատակների

Խնդիրների ռեգիստր (task 
register) 

2 + 8 բայթ
անհասանելի
ինժեներական
նպատակների

միացնելուց պրոցեսորը կարող է աշխատել
, 1, 2, 3: Մակարդակը որոշվում է CS ռեգիստրի

CPL – ընթացիք նախապատվային մակարդակ
մակարդակն ամենաբարձրն է, հնարավորություններն

մակարդակում մեծ են: 0 մակարդակում
իրավունք ունի աշխատելու
համակարգի կորիզը (core/kernel
ամենացածր մակարդակը նախատեսված
ծրագրերի համար: 1 և 2 մակարդակները
օգտագործվում են ծրագրորդի
պահանջներ իրականացնելու

ռեժիմումռեժիմումռեժիմումռեժիմում    իրականացվողիրականացվողիրականացվողիրականացվող    մեխանիզմներըմեխանիզմներըմեխանիզմներըմեխանիզմները

կազմակերպման մեխանիզմ 
մեխանիզմ 

մեխանիզմ 
մեխանիզմ 

կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    

ղեկավարման մեխանիզմը իրականացվում է հետևյալ
 

մեխանիզմ  

0 - OS

1

2

3 

բայթ 

բայթ 

բայթ, 8 բայթը 
անհասանելի է, 

ներական 
նպատակների համար է 

բայթ, 8 բայթը 
անհասանելի է, 

ներական 
նպատակների համար է 

աշխատել չորս 
ռեգիստրի ներքևի 2 բիթով: 

մակարդակ (current 
հնարավորություններն այդ 

մակարդակում 
աշխատելու միայն օպերացիոն 

core/kernel): 3-րդ՝ 
նախատեսված է 

մակարդակները 
ծրագրորդի ծրագրի որոշակի 

իրականացնելու համար:  

մեխանիզմներըմեխանիզմներըմեխանիզմներըմեխանիզմները    

հետևյալ 



1.2. Էջային մեխանիզմ  
1.3. Խառը մեխանիզմ 
 

ՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտային    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ 

Սրանով տրամաբանական հասցեից ստացվում է 32 բիթ երկարությամբ գծային 
հասցե: Եթե էջային մեխանիզմը անջատված է, այդ դեպքում գծային հասցեն 
համընկնում է ֆիզիկական հասցեի հետ: Տրամաբանական հասցեն α:β տեսքի, 
հրամանից վերցվող հասցեն է, որտեղ α-ն սեգմենտային ռեգիստրն է, β-ն էֆեկտիվ 
հասցեն կամ շեղումը: 
Սեգմենտային մեխանիզմը օգտագործվում է, որպեսզի յուրաքանչյուր ծրագիր 
ունենա իր սեգմենտները և սեգմենտները մեկը մյուսի հետ չխառնվեն (այլապես 
կառաջանա տվյալների կորուստ): Պաշտպանված ռեժիմում սեգմենտային 
ռեգիստրներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը. 

TI – աղյուսակի ինդեքս (table 
index) 
RPL – կանչի նախապատվային 
մակարդակ (request priority level) 
CS-ի դեպքում RPL-ի փոխարեն կա 
CPL (տե՛ս նախորդ էջը): 

GDTR ռեգիստրի կառուցվածքը. 

 
Հասցեն ցույց է տալիս գլոբալ նկարագրիչների աղյուսակի տեղը: Եթե նշանակենք 
այդ աղյուսակի երկարությունը (բայթերի քանակը) A, ապա Limit-ը A-1 է:  

    

ՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտային    մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    երբերբերբերբ    TI = 0TI = 0TI = 0TI = 0    

Նախ հրամանից ընտրվում է տրամաբանական հասցեն: Այնուհետև սեգմենտային 
ռեգիստրի պարունակությունից ստուգվում է TI-ն, որը մեր դեպքում 0 էր: Առաջին 
քայլում գտնում է գլոբալ նկարագրիչների աղյուսակի տեղը, «նայելով» GDTR-ին: 
Սեգմենտային ռեգիստրից ընտրում է ինդեքսը, որը GDT աղյուսակում պահանջվող 
տողի համարն է: GDT-ի յուրաքանչյուր տողը 8 բայթ է, հետևաբար Address + Index * 8 
համարի բայթը պահանջվող տողի սկիզբն է: Տողի հասցեն ունենալով, տողից 
ընտրվում է բազան, որը 32 բիթ երկարությամբ թիվ է: Բազան ցույց է տալիս այն 
սեգմենտի սկիզբը, որը ուզում ենք օգտագործել հրամանում: Տողում գրված է նաև 



որոնվող սեգմենտի Limit-ը: Սեգմենտի տեղը գտնելուց հետո տրամաբանական 
հասցեից էֆեկտիվ հասցեն գումարվում է բազային: 

 

ՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտայինՍեգմենտային    մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    երբերբերբերբ    TI = TI = TI = TI = 1111    

Աշխատում է համանման ձևով, ինչպես TI = 0 դեպքում, միայն այս դեպքում 
աշխատանքը տարվում է LDT լոկալ նկարագրիչների աղյուսակի հետ, ինչպես 
ցուցադրված է գծագրում: Ենթադրվում է, որ mov ax, t հրամանով փորձում ենք 
տվյալների սեգմենտից բառ տեղափոխել ax ռեգիստր:    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

LDT աղյուսակի տեղը հիշողության մեջ օպերացիոն համակարգը գտնում է հետևյալ 
կերպ.  
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Ե՛վ LDTR-ը, և՛ GDTR-ը, և՛ TR-ը ունեն 2+8 բայթ երկարություն: 2-ին հարակից 8 բայթի 
մեջ գրվում է GDT-ի համապատասխան նկարագրիչը: GDT/LDT/IDT աղյուսակներում 
0 համարի տողը չի օգտագործվում: 

 

ՆկարագրիչիՆկարագրիչիՆկարագրիչիՆկարագրիչի    տտտտեսքըեսքըեսքըեսքը    
    

    
    

 

 

 

 

Access բայթի մեջ եթե P = 1, ապա սեգմենտը հիշողության մեջ է: P բիթն 
օգտագործվում է էջային մեխանիզմում: 6 և 5 համարի բիթերը կոչվում են DPL` 
նկարագրիչի նախապատվային մակարդակ (Descriptor Privilegy Level): Եթե S = 1, գործ 
ունենք սովորական նկարագրիչի հետ, իսկ եթե S = 0, համակարգային (system 
descriptor): Սովորական նկարագրիչներում եթե 3 համարի բիթը (որոշ գրականության 
մեջ այն անվանում են I բիթ) 0 է, ապա գործ ունենք տվյալների սեգմենտի հետ ու 2, 1 
և 0 բիթերը կոչվում են համապատասխանաբար E, W, A, իսկ եթե 1 է, գործ ունենք 
կոդի սեգմենտի հետ և վերը նշված բիթերի անուններն են C, R, A: E = 1 դեպքում 
ունենք ներքև ընդլայնվող ստեկ սեգմենտ, E = 0 դեպքում՝ սովորական տվյալնետի 
սեգմենտ: E = 1 դեպքում W բիթը անպայման 1 է: W = 1, նշանակում է սեգմենտում 
գրել կարելի է, W = 0` գրել չի կարելի (read only segment): A բիթին «նայելով» 
օպերացիոն համակարգը հասկանում է, նկարագրիչին դիմում կատարվել է, թե դեռ 
ոչ: Եթե A = 0, ապա չի կատարվել: Եթե C = 1, ապա կոդ սեգմենտը կոչվում է ենթակա 
(conform) սեգմենտ: Հակառակ դեպքում սեգմենտը ոչ ենթակա է (non-conform): R = 0, 
ուրեմն ծրագիրը (կոդ սեգմենտը) միայն իրականացնելու համար է: Եթե R = 1, ապա 
այն կարելի է նաև կարդալ: 
Նկարագրիչի 6 համարի բայթի ներքևի կեսը լիմիթի 16 – 20 բիթն է պարունկաում: Այդ 
բայթի 7 համարի բիթը կոչվում է G (granulation): Եթե այն 0 է, լիմիթը չափվում է 
բայթերով, իսկ եթե 1 է՝ 4 կիլոբայթերով (1kb = 210byte = 1024byte): 6 համարի բիթը՝ 
D/B-ն (տվյալների սեգմենտի դեպքում B, կոդ սեգմենտի դեպքում D) ցույց է տալիս 
սեգմենտի բիթայնությունը, 1-ի դեպքում 32 բիթ, 0-ի դեպքում՝ 16: 5 համարի բիթը 
միշտ 0 է: 4 համարի բիթը օգտագործում է օպերացիոն համակարգը: 
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Օրինակ, հետևյալ տողը նկարագրել որպես նկարագրիչ. 
db 20, 30, 5AH, 13, 0FH, DEH, 66, 12 
Բոլոր թվերը 16-ական համակարգ տանելով կունենանք 
 

 
Access բայթում գրված է 11011110, ուստի սեգմենտը գտնվում է հիշողության մեջ (P = 
1), սեգմենտին կարող են դիմել CPL≤2 ծրագրերը (DPL = 2), ունենք սովորական 
նկարագրիչ (S = 1), նկարագրիչով որոշվում է կոդ սեգմենտ (4 համարի բիթը 1 է), այն 
ենթակա սեգմենտ է (С = 1), կարելի է կարդալ (R = 1) և նկարագրիչին դիմում չի եղել 
(A = 0): Նկարագրիչի 6 համարի բայթի ավագ մասում գրված է 0100, այսինքն G = 0, 
լիմիթը չափվում է բայթերով և D = 1, ուրեմն սեգմենտը 32 բիթանի է:  
Բազան 0C 0F 0D 5A է: Լիմիթը 21E14 է, այսինքն սեգմենտի երկարությունը 21E15 բայթ 
է (հաշվի առնելով, որ G = 0):  
Ներքև ընդլայնվող stack սեգմենտը նշանակում է, որ էֆեկտիվ հասցեն գտնվում է 
լիմիթ + 1-ից սկսած, մինչև առավելագույն չափը: Առավելագույն չափը 16 բիթանի 
սեգմենտի համար 64kb է, 32 բիթանի սեգմենտի համար՝ 4gb: 

 

ՀամակարգայինՀամակարգայինՀամակարգայինՀամակարգային    ննննկարագրիչներկարագրիչներկարագրիչներկարագրիչներ    

Այն դեպքում, երբ Access բայթի S բիթը 0 է, 4, 5, 6, 7 բիթերը կոչվում էին TYPE: 
Կախված դրա արժեքից, գործ ունենք տարբեր տիպի համակարգային 
նկարագրիչների հետ: 

SSSS----իիիի    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը    ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը    
0000    կամկամկամկամ    8888    Չի օգտագործվում, այսպիսի դեպքերը բացառվում են 
1 1 1 1 կամկամկամկամ    9999    Ազատ TSS 286/386+ 
2 2 2 2 կամկամկամկամ    AAAA    LDT նկարագրիչ, A դեպքը չի օգտագործվում 
3 3 3 3 կամկամկամկամ    BBBB    Զբաղված TSS 286/386+ 
4 4 4 4 կամկամկամկամ    CCCC    Կանչի անցախուց (call gate) 
5 5 5 5 կամկամկամկամ    DDDD    Խնդրի անցախուց (task gate) 
6 6 6 6 կամկամկամկամ    EEEE    Ընդհատման անցախուց (interrupt gate) 
7 7 7 7 կամկամկամկամ    FFFF    Բռնիչի անցախուց (trap gate) 
Բացի անցախուցներից մյուս դեպքերում նկարագրիչի տեսքը չի փոխվում: 
Կանչի անցախուցը ունի հետևյալ տեսքը. 
 

 
Շեղման 0-15 բիթերը գրվաղ են 1 և 0 բայթերում, 16-31 բիթերը՝ 6 և 7 բայթերում: 
4 համարի բայթի ավագ 3 բիթերը 0 են, ներքևի 5 բիթում փոխանցվող բառերի քանակն 
է: Սա նշանակում է, որ ֆունկցիա/պրոցեդուրա կանչելուց կարելի է փոխանցել 
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շեղում S=0  selector շեղում 



առավելագույնը 25 պարամետր: 
Ստորև շարադրված է անցախուցի աշխատանքի սկզբունքը: Հիշենք, որ 
տրամաբանական հասցեն ուներ xS:xS:xS:xS:էֆէֆէֆէֆ. . . . հասցեհասցեհասցեհասցե տեսքը, որտեղ xS-ը որևէ սեգմենտային 
ռեգիստր է: Նախ xS-ից որողվում է, թե որ աղյուսակի (LDT կամ GDT) հետ է տարվում 
աշխատանքը: Եթե համապատասխան աղյուսակի պահանջվող տողի մեջ S = 0 և 
TYPE = C/D/E/F, ապա տողը կոչվում էր անցախուց (gate, դարպաս) : Անցախուցի 
selector-ով որոշվում է մեկ այլ նկարագրիչ, որը կարող է լինել և՛ GDT-ում, և՛ LDT-ում: 
Այդ նկարագրիչով որոշվող սեգմենտի սկզբի հասցեին գումարվում է անցախուցի 
շեղումը: Անցախուցերի հետ աշխատելու դեպքում տրամաբանական հասցեի 
էֆեկտիվ հասցեն անտեսվում է: 
Ընդհատման և բռնիչի անցախուցերի դեպքում նկարագրիչի տեսքը նույնն է, ինչ որ 
կանչի անցախուցինը, միայն 4 համարի բայթն այստեղ չի օգտագործվում՝ 0 է: Խնդրի 
անցախուցի դեպքում չեն օգտագործվում 0, 1, 4, 6, 7 բայթերը, այսինքն փոխանցվող 
բառերի քանակն ու շեղումը: 

 

ՀիշողությանՀիշողությանՀիշողությանՀիշողության    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման    հարթհարթհարթհարթ    մոդելմոդելմոդելմոդել    

Այն դեպքում, երբ սեգմենտը որոշելուց բազան 0 է, լիմիթում գրված է մաքսիմալ 
արժեքը և 6 բայթում G = 1, կասենք, որ ունենք հիշողության հարթ (flat) մոդել: Դժվար 
չէ համոզվել, որ սեգմենտի չափը այս դեպքում 4gb է: Ուշադրություն դարձնենք, որ 
հնարավոր է այսքան հիշողություն ֆիզիկապես հասանելի չլինի: Կարելի է ասել, որ 
հարթ մոդելում սեգմենտային մեխանիզմը «չի աշխատում»: 
Այն դեպքում, երբ բազան 0 էր, իսկ լիմիթը առավելագույն ֆիզիկապես հասանելի 
հիշողության չափ էր, հիշողության մոդելը կոչվում է պաշտպանված հարթ մոդել: 
Հարթ մոդելի դեպքում եթե փորձ է կատարվում դիմել հիշողության հասցեի, որը 
ֆիզիկական հիշողությունից դուրս է, կառաջանա սխալ՝ ընդհանուր 
պաշտպանության խախտում կոդով: Պաշտպանված հարթ մոդելի դեպքում նույն 
իրավիճակում կառաջանա սխալ՝ սահմանի խախտում կոդով: 

 

ԱղյուսակներումԱղյուսակներումԱղյուսակներումԱղյուսակներում    պահվողպահվողպահվողպահվող    նկարագրիչներինկարագրիչներինկարագրիչներինկարագրիչների    տեսակներըտեսակներըտեսակներըտեսակները    

Այսպիսով, ամփոփելով վերը ասվածը, կարելի է տալ աղյուսակներում պահվող 
նկարագրիչների ցուցակը. 
 
1. GDT 1. GDT 1. GDT 1. GDT աղյուսակումաղյուսակումաղյուսակումաղյուսակում    պահվպահվպահվպահվողողողող    նկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներ    
1.1. Կոդ սեգմենտի նկարագրիչ 
1.2. Տվյալների սեգմենտի նկարագրիչ 
1.3. Ստեկ սեգմենտի նկարագրիչ 



1.4. Կանչի անցախուցի նկարագրիչ 
1.5. Խնդրի անցախուցի նկարագրիչ 
1.6. LDT նկարագրիչ 
1.7. TSS նկարագրիչ 

2. LDT 2. LDT 2. LDT 2. LDT աղյուսակումաղյուսակումաղյուսակումաղյուսակում    պահվողպահվողպահվողպահվող    նկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներ 
Լոկալ նկարագրիչների աղյուսակում կարելի է պահել բոլոր նկարագրիչները, որոնք 
թվարկված էին GDT-ի դեպքում, բացի վերջին երկուսից: 

3. IDT 3. IDT 3. IDT 3. IDT աղյուսակումաղյուսակումաղյուսակումաղյուսակում    պահվողպահվողպահվողպահվող    նկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներնկարագրիչներ    
Ընդհատումների նկարագրիչների աղյուսակում կարելի է պահել ընդհատման 
անցախուց, բռնիչի անցախուց և խնդրի անցախուց: 
LDT և GDT աղյուսակներում առաջին տողը չի օգտագործվում, IDT-ում 
օգտագործվում է: 

 

ԻրականԻրականԻրականԻրական    ռեժիմիցռեժիմիցռեժիմիցռեժիմից    պաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանված    ռեժիմռեժիմռեժիմռեժիմ    ևևևև    հակառակըհակառակըհակառակըհակառակը    անցնելուանցնելուանցնելուանցնելու    
քայլերըքայլերըքայլերըքայլերը    

1. RM 1. RM 1. RM 1. RM ----> PM > PM > PM > PM     ((((անցումանցումանցումանցում    իրականիրականիրականիրական    ռեժիմիցռեժիմիցռեժիմիցռեժիմից    պաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանված    ռեժիմռեժիմռեժիմռեժիմ))))    
1.1. Ստեղծել համապատասխան աղյուսակներ (GDT, և եթե հարկ կա LDT/IDT) 
1.2. Բեռնել համապատասխան ռեգիստրները (GDTR, …) 
1.3. Բացել A20 դարպասը 
1.4. Փակել ընդհատումները 
1.5. Միացնել պաշտպանված ռեժիմը՝ CR0 ռեգիստրի 0 բիթը դարձնելով 1 
1.6. Բեռնել սեգմենտային ռեգիստրները 
1.7. Շարունակել 1.1. և 1.2. կետերում կիսատ մնացածը (որոշ գործողություններ չեն 
թույլատրվում նախքան 1.5 քայլը) 
1.8. Աշխատանք պաշտպանված ռեժիմում 
 
2. PM 2. PM 2. PM 2. PM ----> RM (> RM (> RM (> RM (անցումանցումանցումանցում    պաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանվածպաշտպանված    ռեժիմիցռեժիմիցռեժիմիցռեժիմից    իրականիրականիրականիրական    ռեժիմռեժիմռեժիմռեժիմ))))    
2.1.    Նախապատրաստական աշխատանքներ 
2.2. Փակել A20 դարպասը 
2.3. Փակել ընդհատումները 
2.4. Միացնել իրական ռեժիմը՝ անջատելով CR0 ռեգիստրի 0 բիթը 
2.5. Բեռնել սեգմենտային ռեգիստրները 
2.6. Աշխատանք իրական ռեժիմում 

Բացի CS սեգմենտային ռեգիստրից, մնացածը կարելի է բեռնել հետևյալ 
եղանակներով. 
Ենթադրենք ուզում ենք dseg տվյալների սեգմենտը կապել ds-ի հետ: 



ա)  mov ax, dseg 
      mov ds, ax 
բ)   push ax 
    pop ax 
գ) lds հրամանի միջոցով 

CS-ը փոխելու համար պետք է գրել հետևյալ հրամանները. 
   db 0EAH ;սա իրենից ներկայացնում է երկար թռիչքի կոդ 
  dw <արժեք1> ;արժեքը կգրվի ip-ի մեջ, eip-ն փոխելու համար պետք է գրել dd 
  dw <արժեք2> ;այս արժեքը կգրվի CS-ի մեջ 
Եթե CS-ը փոխելու արդյունքում անցում է կատարվում մի սեգմենտի, որի 
բիթայնությունը տարբեր է, ապա հրամաններից առաջ պետք է գրել db 66H: 
Արտաքին սարքերից ընդհատումները բացելու/փակելու համար պետք է օգտվել sti/cli 
հրամաններից: Բացի արտաքին սարքերից ստացվող ընդհատումներից, կան նաև 
NMI (Non Mask Interrupts) չդիմակավորվող ընդհատումներ: Դրանք փակելու համար 
պետք է 70H համարի պորտի բարձր բիթը սարքել 1, բացելու համար՝ 0: 
  in al, 70H 
  or al, 80H ;NMI-ի փակում 
  out 70H, al 
 
  in al, 70H 
  and al, 07FH  ;NMI-ի բացում   
  out 70H, al 
 
A20 դարպասը բացելը թույլ է տալիս աշխատել 1mb-ից մեծ հասցեների հետ: 
  in al, 92H 
  or al, 2  ;բացել A20-ը 
  out 92H, al 

 

RMRMRMRM---->PM>PM>PM>PM---->RM >RM >RM >RM ծրագրիծրագրիծրագրիծրագրի    կոդըկոդըկոդըկոդը    
Այս ծրագիրը անցնում է պաշտպանված ռեժիմի, էկրանին տպում է Hello PM!, 
վերադառնում է իրական ռեժիմ և ավարտվում է: 
 
 

 

  

 

.386p ;այս հրամանով թույլատրվում են նախապատվային հրամանները 
data segment 'data' use16 
message db 'H', 7, 'e', 7, 'l', 7, 'l', 7, 'o', 7,  
  db ' ', 7, 'P', 7, 'M', 7, '!', 7 
message_l = $ - message ;message-ի երկարությունը 
rest_scr = 25*80 ; 
GDT  label byte ;այստեղից սկսվում է GDT աղյուսակը 
  db 8 dup(0) ;GDT-ի առաջին տողը չի օգտագործվում 
GDT_flatCS db 0FFH, 0FFH, 0, 0, 0, 10011010b, 11001111b, 0 
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GDT_flatDS db 0FFH, 0FFH, 0, 0, 0, 10010010b, 11001111b, 0 
GDT_16bitCS db 0FFH. 0FFH, 0, 0, 0, 10011010b, 0, 0 
GDT_16bitDS db 0FFH. 0FFH, 0, 0, 0, 10010010b, 0, 0 
GDT_l = $ - GDT 
gdtr  dw GDT_l-1 
  dd ? 
data  ends  
 
RM_seg segment para public 'code' use16 
 assume CS:RM_seg, DS:data, SS:RM_stack 
start: mov ax, data 
 mov ds, ax 

 in al, 92h 
 or al, 2  ;բացում ենք A20 դարպասը 
 out 92h, al 

 xor eax, eax  
 mov ax, PM_seg 
 shl eax, 4 ;ստանում ենք PM_seg-ի գծային հասցեն 
 add eax, offset PM_entry 
 mov dword ptr cs:pm_entry_off, eax 

 xor eax, eax 
 mov ax, ds 
 shl eax, 4 
 push eax ;ստանում ենք GDT_16bitDS-ի բազան  
 mov word ptr GDT_16bitDS + 2, ax 
 shr eax, 16 
 mov byte ptr GDT_16bitDS + 4, al 

 xor eax, eax 
 mov ax, cs 
 shl eax, 4 
 mov word ptr GDT_16bitCS + 2, ax 
 shr eax, 16 
 mov byte ptr GDT_16bitCS, al 

 pop eax 
 add eax, offset GDT 
 mov dword ptr gdtr + 2, eax 
 lgdt fword ptr gdtr ;բեռնում ենք gdtr ռեգիստրը 

 cli  

 in al, 70h 
 or al, 80h ;փակում ենք չդիմակավորվող ընդհատումները 
 out 70h, al  
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mov eax, cr0 
 or al, 1  ;անցում պաշտպանված ռեժիմի 
 mov cr0, eax  

           db 66h  ;անցում է կատարվում 16 բիթանի սեգմենտից 32-ի 
            db 0Eah ;թռիչք դեպի պաշտպանված ռեժիմի սեգմենտ 
  pm_entry_off dd ? 
 dw SEL_flatCS 
 

RM_return:  ;պաշտպանված ռեժիմից վերադարձի կետը 
 mov eax, cr0 
 add al, 0Feh ;անցում իրական ռեժիմի 
 mov cr0, eax  

 db 0Eah 
 dw $ + 4 ;սեգմենտային ռեգիստրի ճշգրտում 
 dw RM_seg 

 in al, 70h 
 and al, 07FH ;բացում ենք չդիմակավորվող ընդհատումները 
 out 70h, al  

 sti  ;թույլատրում ենք սովորական ընդհատումները 

 mov ah, 0 ;սպասում ենք մինչև օգտագործողը ստեղն սեղմի 
 int 16h 
 
 mov al, 4Ch ;ծրագրի ավարտը 
 int 21h 

 SEL_flatCS  equ 00001000b ;ընտրիչների արժեքները 

 SEL_flatDS  equ 00010000b ;սրանք գրվելու են համապատասխան 

 SEL_16bitCS equ 00011000b ;սեգմենտային ռեգիստրներում 
 SEL_16bitDS equ 00100000b 
RM_seg  ends 

PM_seg segment public 'CODE' use32 
 assume CS:PM_seg 
PM_entry: 
 mov ax, SEL_16bitDS 
 mov ds, ax 
 mov ax, SEL_flatDS 
 mov es, ax 

 mov edi, 0B8000h ;վիդեո բուֆերը սկսվում է B8000 հասցեից 
 mov ecx, rest_scr  

 mov ax, 720h  ;մաքրում ենք բուֆերը 
 rep stosw 
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ԾրագրիԾրագրիԾրագրիԾրագրի    նկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունընկարագրությունը 
Դիտարկվում են Intel ֆիրմայի միկրոպրոցեսորների աշխատանքային ռեժիմների 
ղեկավարման որոշ հարցեր: Ինչպես գիտենք, միկրոպրոցեսորի աշխատանքը միշտ 
սկսվում է իրական ռեժիմից, և նրա հնարավորությունները սահմանափակ են: Այդ 
պատճառով օպերացիոն համակարգը, կատարելով նախապատրաստական 
աշխատանք, միկրոպրոցեսորին բերում է պաշտպանված ռեժիմի, որում գործում են 
մի շարք մեխանիզմներ (տե՛ս էջ 3): 
Բերված է ծրագիր, որն իրականացնում է անցումն իրական ռեժիմից պաշտպանված 
ռեժիմին և վերադարձը նորից իրական ռեժիմին: Առաջարկված ծրագիրը նմանատիպ 
ծրագրերից տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում սեգմենտներն առանձնացված 
են՝ իրական և պաշտպանված ռեժիմներում աշխատող կոդերը գտնվում են տարբեր 
սեգմենտներում: Տվյալների և ստեկի սեգմենտները նույնպես առանձնացված են: 
Ծրագիրը պաշտպանված ռեժիմում ընդհատումներ չի մշակում, քանի որ մինչև 
պաշտպանված ռեժիմին անցնելը ընդհատումները փակվում են և, հետագայում, 
բացվում՝ իրական ռեժիմ վերադառնալուց հետո: Պաշտպանված ռեժիմում 
ընդհատումները մշակելու համար պետք է կատարել որոշակի աշխատանք. կառուցել 
ընդհատումերը մշակող ծրագրեր, ստեղծել IDT աղյուսակ և այլն: Ելնելով այն 
հանգամանքից, որ տեսասարքի վրա տվյալներ կարելի է դուրս բերել ոչ միայն 
ընդհատումների միջոցով, այլ նաև համապատասխան հիշողության տիրույթում՝ 
տեքստային ռեժիմի վիդեո բուֆերում (text-mode video buffer) տեղեկատվություն 
գրելով, պաշտպանված ռեժիմում որոշ տվյալներ նույնպես կարելի է 
արտապատկերել տեսասարքի վրա առանց ընդհատումներ օգտագործելու: 
Տեքստային ռեժիմում տեսասարքին հատկացված հիշողության հասցեն սկսվում է 
0B8000h-ից, որում պահվում է էկրանի վերին ձախ անկյան սիմվոլի ASCII կոդը: 
0B8002հ-ում պահվում է տեսասարքի առաջին տողի հաջորդող սիմվոլի ASCII կոդը և 

RM_stack segment stack 'STACK' use16 
 db 100h dup(?) 
RM_stack ends 

end start  

096 
097 
098 

099 
 

mov esi, offset message 

 mov edi, 0B8800h ;տպում ենք message-ը 
 mov ecx, message_l 
 rep movsb 

 db 0Eah 

 dd offset RM_return ;վերադառնում ենք RM_seg 
 dw SEL_16bitCS  

PM_seg ends 

088 
089 
090 
091 

092 
093 
094 

095 



այսպես շարունակ: Կենտ հասցեներում պահվում են սիմվոլների ատրիբուտները 
(գույն, ձև և այլն): 
Ծրագիրը կարելի է օգտագործել այնպիսի խնդիրների լուծման համար, որոնցում 
պետք է կատարել որոշակի գործողություններ իրական ռեժիմում՝ տվյալների մուտք, 
ելք և այլն: Այդ գործողությունները պետք է իրականացնել 21 – 50 տողերի միջև, իսկ 
եթե դրանք կապված են ընդհատումների հետ՝ ապա 21 – 45 տողերի միջև (մինչև 
ընդհատումերը փակելը): Եթե հարկ կա կատարել որոշակի գործողություններ 
պաշտպանված ռեժիմից իրական ռեժիմ վերադառնալուց հետո, ապա դրանք պետք է 
կատարել 64 – 68 տողետի միջև, իսկ եթե դրանք կապված են ընդհատումների հետ՝ 68 
տողից հետո: Պաշտպանված ռեժիմում գործողությաոնները պետք է կատարել 84 – 91 
տողերի փոխարեն: Ծրագրին անհրաժեշտ տվյալները կարելի է պահել տվյալների 
սեգմենտում՝ 15 տողից հետո: 

 

ԷջայինԷջայինԷջայինԷջային    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    

Էջային մեխանիզմը Intel-ներում հանդիսանում է հիշողության վիրտուլ 
կազմակերպման կոնկրետ իրականացում: Սրա օգնությամբ գծային հասցեների 
տարածությունը արտապատկերվում է ֆիզիկական հասցեների տարածության մեջ: 
Դրա համար պատասխանատու է օպերացիոն համակարգը: 386+ պրոցեսորներից 
մինչև Pentium-ները հիշողությունը բաժանվում էր 4kb տիրույթների՝ էջերի: Pentium-
ներից մինչև Pentium 2-ները հնարավոր էր բաժանել նաև 4mb տիրույթների: Ավելի 
նոր պրոցեսորներում հնարավոր է բաժանել նաև 2mb տիրույթների: Էջային 
մեխանիզմի աշխատանքը տեսանելի չէ ծրագրորդի կողմից: 
 

4444kb kb kb kb մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմիիիի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    

Սրան անվանում են նաև երկմակարդականի թարգմանություն: Մեխանիզմի 
աշխատանքի ժամանակ օգտագործվում է էջային գրադարան՝ PD (page directory) և 
էջային աղյուսակ՝ PT (page table):  
 
 

 

 

 

PD-ն բաղկացած է 1024 տողից, որոնցից յուրաքանչյուրը զբաղեցնում է 4 բայթ 
հիշողություն: PD-ի հասցեն գրվում է CR3 ռեգիստրի 12 – 31 համարի բիթերում 
(վերջում գրվում է 12 հատ 0): PD-ի պահանջվող տողը՝ PDE-ն (page directory entry) 

PD CR3  

PDE 

PT 

PTE 

β γ α 

գծային հասցե 

Էջ 



որոշվում է գծային հասցեի վերևի 10 բիթը 4-ով բազմապատկելով և ստացվածը 
գումարելով PD-ի սկզբին: PDE-ի բարձր 20 բիթերին կցելով 12 հատ 0, ստանում ենք 
PT-ի հասցեն: PT-ի մեջ պահանջվող տողի տեղը՝ PTE-ն (page table entry) որոշվում է 
գծային հասցեի հաջորդ 10 բիթերով՝ β-ով: PTE-ի վերևի 20 բիթը բազմապատկվում է 
4kb-ով և ստացվում է էջի սկզբի հասցեն: Վերջապես, էջի մեջ կոնկրետ հասցեն 
ստացվում է գծային հասցեի ներքևի 12 բիթերը էջի սզբի հասցեին գումարելով: 
Էջային մեխանիզմը միացնում են CR0-ի 31 համարի բիթը 1 դարձնելով: CR3 
ռեգիստրն անվանում են նաև էջային գրադարանի բազային ռեգիստր՝ PDBR (page 
directory base register): PTE/PDE-ի կառուցվածքը հետևյալն է 
    

 

P = 1, նշանակում է էջը հիշողության մեջ է: Եթե P = 0, մնացած բիթերը չեն 
դիտարկվում: 
W = 1, նշանակում է էջում/էջային աղյուսակում կարելի է գրել: 
U = 0, գտնվում է supervisor վիճակում, U = 1, ուրեմն գտնվում է user վիճակում: 
Supervisor վիճակը համապատասխանում է CPL = 0, 1, 2 դեպքերին, իսկ U = 1-ը` CPL = 
3 դեպքին: 
4 և 3 բիթերն օգտագործվում են քեշի (cache) կողմից:  
Նախապես A = 0, եթե էջին/էջային աղյուսակին դիմում կատարվել է, ուրեմն A = 1: 
D = 0, ուրեմն էջում դեռ չի գրվել, եթե D = 1, ուրեմն գրվել է: D-ն PDE-ում չի 
օգտագործվում: 
PS-ը օգտագործվում է միայն PDE-ում և որոշում է մեխանիզմը: PS = 0, ուրեմն 
ակտիվացած է 4kb մեխանիզմը, PS = 1` 2mb/4mb մեխանիզմը:  
G-ն օգտագործվում է Pentium 2-ներից սկսած, չի օգտագործվում PDE-ում և 
նշանակում է էջը գլոբալ է: 386+ պրոցեսորներում cache հիշողության մեջ պահվում է 
TLB աղյուսակ՝ հասցեների թարգմանության բուֆեր, որի էլեմենտները իրենցից 
ներկայացնում են գծայինգծայինգծայինգծային    հասցեհասցեհասցեհասցե    ----> > > > ֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկականֆիզիկական    հասցեհասցեհասցեհասցե համապատասխանություն: 
Pentium-ներից սկսած TLB-ները 2 հատ են, մեկը տվյալների համար, մյուսը՝ 
հրամանների: Pentium 2-ներից սկսած TLB աղյուսակները բաժանվում են երկու 
մասի՝ 2mb և 4 mb: Եթե G = 1, ուրեմն TLB-ն մաքրելուց գլոբալ աղյուսակները չեն 
մաքրվի: 

 

4444mbmbmbmb    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմիիիի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    

Այս մեխանիզմի դեպքում հիշողությունը դիտարկվում է որպես 4mb-անոց էջեր: 
Գծային հասցեից ֆիզիկական հասցեն ստացվում է հետևյալ կերպ՝ CR3-ով որոշվում 
է էջային գրադարանի աղյոսակի տեղը, դրա 12-31 համարի բիթերին կցելով 12 հատ 0: 
PD-ի մեջ PDE-ն որոշվում է գծային հասցեի բարձր 10 բիթը 4-ով բազմապատկելով և 

                 11 10 9    8     7     6     5     4    3      2     1  0 
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ստացվածը PD աղյուսակի սզբին գումարելով: PDE-ի 22 – 31 համարի բիթերին կցելով 
22 հատ 0, ստանում ենք էջի սկզբի հասցեն: Էջի մեջ կոնկրետ պահանջվող հասցեն 
ստացվում է էջի սկզբի հասցեին գծային հասցեի ներքևի 22 բիթը գումարելով: PDE-ի 
տեսքը նույնն է, ինչ որ 4kb մեխանիզմի ժամանակ: Բոլոր բիթերն օգտագործվում են, 
բացի 12 – 21 համարի բիթերից: 
 
 
 

 

 

 

 

36 36 36 36 բիթանիբիթանիբիթանիբիթանի    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    

Pentium 2-ներից սկսած համակարգչի հիշողությունը կարող է լինել 64gb, սակայն 
պրոցեսորի ճարտարապետությունը պահպանվում է, մնալով 32 բիթանի: 64gb 
հիշողություն հասցեավորելու համար պահանջվում է 36 բիթ, այլ կերպ ասած՝ 
հասցեների ֆիզիկական տարածությունը (64gb) ավելի մեծ է, քան գծայինը (4gb): 
Առաջացած խնդիրը լուծվում է 36 բիթանի մեխանիզմի օգնությամբ: Սա տրոհվում է 
4kb և 2mb մեխանիզմների: Քննարկենք դրանք առանձին-առանձին: 

4kb 4kb 4kb 4kb մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    (36 (36 (36 (36 բիթիբիթիբիթիբիթի    համարհամարհամարհամար))))    

Այս դեպքում հիշողությունը տրոհվում է 4kb էջերի: CR3-ի 5 – 31 համարի բիթերին 
կցվում է 5 հատ 0, և ստացվածը ցույց է տալիս էջային գրադարանի ցուցիչների 
աղյուսակի՝ PDPT (page directory pointer table) սկզբի հասցեն: Այն 4 տող ունեցող 
աղյոսակ է, որի յուրաքանչյուր տողը 8 բայթ է (ընդհամենը 32 բայթ):  Աղյուսակի մեջ 
պահանջվող տողի տեղը որոշվում է գծային հասցեի բարձր 2 բիթով: Այդ տողից՝ 
PDPTE-ից որոշվում է էջային գրադարի սկզբի հասցեն, PDPTE-ի 12 – 35 համարի 
բիթերին կցվում է 12 հատ 0: PD-ի մեջ PDE-ն որոշվում է գծային հասցեի հաջորդ 9 
բիթով՝ β-ով: PDE-ից որոշվում է PT-ի հասցեն, 12 – 35 համարի բիթերին կցվում է 12 
հատ 0:  PT-ի մեջ տողի հասցեն որոշվում է γ-ով: Եվ վերջապես, էջում կոնկրետ 
ֆիզիկական հասցեն որոշվում է σ-ով: 
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Այս մեխանիզմում PDE/PTE-ի մեջ 0 – 11 համարի բիթերը նույնն են, հասցեն գրվում է 
12 – 35 համարի բիթերում, 36 – 63 բիթերը չեն օգտագործվում, 0 համարի բիթը միշտ 1 
է, քեշը միշտ 4 է, OS-ը օգտագործվում է, մնացածը չեն օգտագործվում: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2mb 2mb 2mb 2mb մեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմիմեխանիզմի    աշխատանքըաշխատանքըաշխատանքըաշխատանքը    (36 (36 (36 (36 բիթիբիթիբիթիբիթի    համարհամարհամարհամար))))    

Հիշողությունը այս դեպքում բաժանվում է 2mb էջերի: Նախ CR3-ից որոշվում է PDPT-
ի հասցեն: PDPT-ի մեջ PDPTE-ն (կոնկրետ տողը) որոշվում է α-ով: PDPTE-ից PD-ի 
հասցեն որոշվում է 21 – 35 համարի բիթերին 21 հատ 0 կցելով: PD-ի մեջ PDE-ն 
որոշվում է գծային հասցեի β-ով: PDE-ով որոշվում է էջի տեղը, դրա 21 – 35 համարի 
բիթերը բազմապատկելով 2mb-ով: Էջի մեջ կոնկրետ ֆիզիկական հասցեն որոշվում է 
γ-ով, վերջինիս արժեքն ուղղակի գումարելով էջի սկզբի հասցեին: 

 

 

 

 

 
PDE-ի տեսքն ամբողջությամբ նույնն է: Օգտագործվում են 0 – 11 համարի բլոր 
բիթերը, 36 – 64 համրի բիթերը չեն օգտագործվում: Հասցեն գրվում է 21 – 35 բիթերում: 
PDPTE-ի մեջ 21 – 35 համարի բիթերում գրվում է հասցեն: Օգտագործվում է նաև 
P/Cache/OS բիթերը: 
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ՄեխանիզմիՄեխանիզմիՄեխանիզմիՄեխանիզմի    ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը    

CR4 համարի ռեգիստրի 4 համարի բիթը կոչվում է PSE (page size extension), 5 համարի 
բիթը կոչվում է PAE (page address extension): 
Եթե PAE = 1, աշխատում է 36 բիթանի մեխանիզմը: Այս դեպքում PSE-ի արժեքն 
անտեսվում է: Եթե PDE-ի մեջ PS բիթը 0 է, ուրեմն գործ ունենք 4kb մեխանիզմի հետ, 
իսկ եթե PS = 1՝ 2mb մեխանիզմի: 
Եթե PAE = 0, մինչև Pentium պրոցեսորները աշխատում էր 4kb մեխանիզմը: Pentium-
ներից սկսած հաշվի է առնվում PSE-ն: Եթե PSE = 0, աշխատում է 4kb մեխանիզմը: 
Եթե PSE = 1, ապա PDE-ի PS բիթի 1 լինելու դեպքում 4mb մեխանիզմն է աշխատում, 
իսկ PS-ի 0 լինելու դեպքում՝ 4kb մեխանիզմը: 

 

ԿանչիԿանչիԿանչիԿանչի    անցախուցանցախուցանցախուցանցախուց    

Կանչի անցախուցն օգտագործում են ոչ նախապատվային ծրագրերին ավելի 
նախապատվային մակարդակի ենթածրագրեր կատարել թույլ տալու համար: Ստորև 
բերված է կանչի անցախուցի աշխատանքի սխեման. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծրագրի մեջ եթե կա CALL/JMP հրաման, ապա դրա օպերանդով՝ սեգմենտային 
ռեգիստրով որոշվում է GDT/LDT աղյոսակի տողի տեղ, որը կանչի անցախուց է: Այդ 
նկարագրիչում 2, 3 համարի բայթերով որոշվում է GDT/LDT-ի մեկ այլ նկարագրիչի՝ 
նպատակային նկարագրիչի տեղ, որով պետք է որոշվի հրամանների սեգմենտ: 
Նպատակային սեգմենտի մեջ կոնկրետ հասցեն ոտոշվում է սեգմենտի սկզբի 
հասցեին կանչի անցախուցի 0, 1 և 7, 6 բայթերը (շեղումը) գումարելով: 

 

GDT/LDT CALL/JMP xS 

call gate 

Code Segement 

շեղում  ինդեքս շեղում 

7        6       5        4       3         2       1         0 

descriptor 
+ 

շեղ
ում 



    
ԿանչիԿանչիԿանչիԿանչի    անցախուցիանցախուցիանցախուցիանցախուցի    ֆունկցիաներըֆունկցիաներըֆունկցիաներըֆունկցիաները    

1. Որոշում է նպատակային սեգմենտը 
2. Այդ սեգմենտում որոշում է մուտքի կետը 
3. Որոշում է պրոցեդուրային փոխանցվող պարամետրերի քանկը 
4. Դիմողների թույլատրելի բազմությունն է որոշում 
5. Որոշում է ստեկ սեգմենտը, եթե դրա կարիքը կա 
6. Զուգահեռ իրականացնում է պաշտպանության մեխանիզմ 

 

 

 
Մուտքի կետը որոշելուց էֆֆեկտիվ հասցեն չի օգտագործվում: Եթե CALL հրաման է, 
ապա պահանջվում է, որ CPL≥DPL: JMP-ի դեպքում երբ նպատակային նկարագրիչի C 
բիթը = 1, ապա պահանջվում է, որ CPL ≥ DPL′′′′:    C = 0 դեպքում պահանջվում է  
CPL = DPL′′′′: Կոնֆորմի դեպքում նոր ծրագրի անցնելու ժամանակ CPL-ը չի փոխվում: 
Եթե անցում է կատարվում ավելի նախապատվային ծրագրի, այդ դեպքում 
ստեղծվում է նոր ստեկ: Սա իրականացվում է հետևյալ ձևով. Կամայական խնդրի 
համար կա նրա վիճակը նկարագրող TSS սեգմենտ (task state segment): TSS սեգմենտի 
4 շեղում ունեցող դաշտում գրված է արժեք, որը ցույց է տալիս նոր 0 մակարդակի esp-
ի հասցեն՝ esp[0]: 8 շեղումն ունեցող դաշտում գրված է ss[0], 12 շեղումն ունեցող 
դաշտում՝ esp[1], 16-ում՝ ss[1]: 20 շեղումով դաշտում՝ esp[2], 24-ում՝ ss[2]: Կախված նոր 
ծրագրի/ենթածրագրի աշխատանքի մակարդակից (0/1/2) նոր ստեկը կորոշվի TSS-ի 
համապատասխան զույգով:  
Նոր ծրագրի անցնելուց կատարվում են հետևյալ քայլերը՝ 
1. Հիշվում են ss-ի և esp-ի ընթացիկ արժեքները 
2. TSS-ից համապտասխան զույգի արժեքները գրվում են ss:esp-ի մեջ 
3. Նոր ստեկի մեջ հիշվում է հին ստեկի ss:esp-ն 
4. Եթե փոխանցվող պարամետրերի քանակը 0 չէ, հին ստեկից պարամետրերը նույն 
կարգով տեղափոխվում են նոր ստեկ 
5. Ստեկի մեջ հիշվում է վերադարձի հասցեն` cs:eip, եթե հրամանը jump չէր 
6. Սկսվում է նոր ծրագրի աշխատանքը 
Ենթածրագրից վերադարձի պահին կատարվում են հետևյալ քայլերը՝ 
1. Ստեկից CS-ի արժեքը գրելուց պարտադիր ստուգվում է, որ CS-ի արժեֆի ներքևի 2 
բիթերը ավելի մեծ լինեն, քան ընթացիկ CPL-ը: 
2. Ստեկից դուրս է նետվում փոխանցված պարամետրերի քանակով պարամետր 
3. Ստեկից բեռնվում են ss-ի, esp-ի արժեքները: Բեռնման ժամանակ չի ստուգվում, 
esp-ն  ss-ի ցույց տրված տիրույթից դուրս է նետվում, թե ոչ: 

սեգմ. ռեգիստր 

 RPL 

կանչի անց. 

 DPL  

CS ռեգիստր 

 CPL 

նպատակ. սեգմ. 

 DPL′′′′  



Վերադառնալուց հետո երբ ստեկի հետ աշխատանք կատարվի, այդ ժամանակ նոր 
կստուգվի esp-ն տիրույթի մեջ է, թե ոչ: 
Վերադարձի պահին ստուգվում է նաև տվյալների, սեգմենտային ռեգիստրների RPL-
ները: Եթե նրանք ավելի նախապատվային են (փոքր են), քան վերադարձի ծրագրի 
CPL-ը, ապա համապատասխան սեգմենտայաին ռեգիստրը զրոյացվում է: 
Հետագայում այն օգտագործելու փորձ անելու դեպքում պրոցեսորը կդադարի 
աշխատել: 

    
ՏվյալներիՏվյալներիՏվյալներիՏվյալների    ներկայացումներկայացումներկայացումներկայացում    

Intel պրոցեսորներում կարող են ներկայացվել հետևյալ տիպի տվյալներ. 
1.1.1.1. ամբողջ 
2.2.2.2. տողային 
3.3.3.3. ցուցչային 
4.4.4.4. երկուական/տասական 
5.5.5.5. սահող տեսքի 
Հին պրոցեսորներում ոչ բոլորը կային, ավելի նոր պրոցեսորներում այլ տիպեր ևս 
կան: 

1.1.1.1. Ամբողջ տիպի թվերը կարող են լինել նշանով և առանց նշանի: Նշանով թվերը 
պահվում են լրացուցիչ կոդով: Թվերը կարող են ունենալ 1/2/4/8 բայթ երկարություն:  

2.2.2.2. Տողային տվյալները կարող են լինել բիթային տվյալներ և սիմվոլային տվյալներ: 
Բիթային տողային տվյալները իրենց հերթին բաժանվում են բիթային դաշտ և 
բիթային տող խմբերի: Բիթային դաշտը առավելագույնը 32 իրար կից բիթերի 
հաջորդականություն է, որը զբաղեցնում ե առավելագույնը 4 բայթ: Բիթային տողը 
իրար կից բիթերի հաջորդականություն է, որը կարող ե լինել առավելագույնը 4gbit: 
Սիմվոլային տողը իրար կից բայթերի հաջորդականություն է, առավելագույնը 4gb: 
Այն կարող ե դիտարկվել նաև որպես բառերի (word) կամ կրկնակի բառերի (double 
word) հաջորդականություն: 

3.3.3.3. Ցուցիչները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 

3.1.3.1.3.1.3.1. Սովորական ցուցիչ – օգտագործվում են միայն իրական ռեժիմում: Տեսքը՝                    
2x16 բիթ թվեր (α:β): 
3.2.3.2.3.2.3.2. Կարճ ցուցիչ – 32բիթ երկարությամբ արջեք է, ցույց է տալիս սեգմենտի 
շեղումը: 
3.3.3.3.3.3.3.3. Երկար ցուցիչ – 16բիթ + 32բիթ տեսքի թիվ է, առաջինը որոշում է սեգմենտը 
(ընտրիչը), երկրորդը՝ սեգմենտում շեղումն է: 

4.4.4.4. Երկուական/տասական տվյալները բաժանվում են հետևյալ խմբերի 



4.1.4.1.4.1.4.1.    Ութանիշ երկուական/տասական զոնային տեսքի թվեր 
 4.2.4.2.4.2.4.2.    Ութանիշ երկուական/տասական խտացված տեսքի թվեր 
 4.3.4.3.4.3.4.3.    10 բայթ երկարությամբ խտացված տեսքի թվեր, որոնց ամենաբարձր բայթի 
բարձր բիթը թվի թվանշանն է, այդ բայթի մնացած բիթերը չեն օգտագործվում: 
Մյուս բայթերում գրվում են թվի թվանշանները, յուրաքանչյուր բայթում 
խտացված տեսքի երկու թվանշան: Արդյունքում ստանում ենք 18-անիշ թիվ: 

5.5.5.5. Սահող տեսքի թվերի հետ աշխատանքն իրականացնում են համապրոցեսորները 
(coprocessor): Մինչև 486 պրոցեսորները, համապրոցեսորները առանձին սարքեր էին 
և վաճառվում էին առանձին: 486-երից սկսած, երկուսն էլ գտնվում են նույն բյուրեղի 
վրա: 

5.1.5.1.5.1.5.1.    Կարճ իրական սահող տեսքի թվեր (single) – 1 ճշտությամբ (4 բայթ) 

 

 
Ընդհանրապես սահող կետով թիվը համակարգչային ներկայացմանը բերելու 
համար օգտվում են հետևյալ բանաձևից՝ � � ������	�
����	��� � : Մյուս կողմից 
սահող կետով թիվը կարելի է բերել � � ��� տեսքի, որտեղ m-ը կոչվում է 
մանտիսսա (mantiss), p-ն՝ հիմք: Օրինակ՝ 3,75 = 0,375 x 101 = 0,0375 x 103 և այլն: 
Առաջին տեսքը կոչվում է նորմալիզացված տեսք: Այս դեպքում մանտիսսան 
ընկած է [0, 1) տիրույթում (a > 0): Ասվածը ճիշտ է, եթե e ≠ 0 և e ≠ 255: 
Դիտարկենք այդ մասնավոր դեպքերը՝ 
Եթե e = 0, f = 0, հետևաբար a = 0: 
Եթե e = 0, f ≠ 0, հետևաբար � � ������	�
���	��� �: 
Եթե e = 255, f = 0, գերհագեցում է (overload), թիվը չի տեղավորվել: 
Եթե e = 255, f ≠ 0 չկա այդպիսի թիվ (none): 
 
5.2.5.2.5.2.5.2.    Երկար իրական սահող տեսքի թվեր (double) – կրկնակի ճշտությամբ (8 
բայթ) 
    
                    � � ������	�
�����	��� � 

Եթե e = 0, f ≠ 0, ուրեմն � � ������	�
����	��� � : Մնացած մասնավոր դեպքերը 
նույնն են: 
    
5.3.5.3.5.3.5.3.    Աշխատանքային/գերճշգրտված (10 բայթ) – ծրագրորդին հասանելի չէ: 
Օգտագործվում է միայն համապրոցեսորի կողմից: 
 

       � � ������	�
������	��� � 

1         8                         23 

s e f 

1         11                      52 

s e f 

1         15        1                  63 

s e f i 



ՏվյալներիՏվյալներիՏվյալներիՏվյալների    հետհետհետհետ    աշխատողաշխատողաշխատողաշխատող    հրամաններըհրամաններըհրամաններըհրամանները    

1.1.1.1. Ամբողջ տեսքի թվերի հետ աշխատում են add-ը և իր խմբի հրամանները: 
2.2.2.2. Տողիային տվյալների հետ աշխատում են movs-ը և իր խմբի հրամանները: 
3.3.3.3. Ցուցիչնետի հետ աշխատում են call/jmp-ը: 
4.4.4.4. 10-ական/2-ական տվյալների հետ աշխատում են aad, dad, և այդ խմբի մնացած 
հրմանները 
5.5.5.5. Սահող տեսքի տվյալները օգտագործվում են համապրոցեսորի կողմից: 
Համապրոցեսորի բոլոր հրամանները սկսվում են f տառով: Համապրոցեսորում կան 8 
հատ 10 բայթ երկարությամբ ռեգիստր՝ R0, R1, …, R7: Ծրագրորդը դրանց դիմում է 
ST(0), ST(1), …, ST(7) անուններով: Հրամանների կատարման ընթացքում այդ 
ռեգիստրների արժեքները կարող են փոխվել: top-ը կոչվում է պահունակի գագափ և 
հրամանից կախված կարող է ընդունել նախկին արժեք + 1 արժեք: Այն ցուցիչ է R0, R1, 
…, R7 ռեգիստրներից մեկի վրա: Այն, որի վրա տվյալ պահին ցույց է տալիս, 
համարվում է ST(0), դրա հաջորդը՝ ST(1) և այլն: Հնարավոր է նաև, որ հրամանի 
կատարման ընթացքում ST(0)-ն դառնա անորոշ (none): 
Ստորև բերված է սահող թվերի հետ աշխատող հրամանների համակարգը. 

ՀրամանըՀրամանըՀրամանըՀրամանը    ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը    
1. fadd m32/m64    Այս հրամանով st(0)-ին գումարվում է 

հիշողության պարունակությունը 
2. fadd st(i), st(j)    Սրանով st(i) += st(j): Պահանջվում է, որ կա՛մ i-ն, 

կա՛մ j-ն 0 լինի: 
 

3. fadd    Համարժեք է fadd st(0), st(1)-ին 
4. faddp st(i), st(j)    st(i) += st(0): st(0)-ն անորոշ է դառնում: top-ը 

մեկով մեծանում է: 
 

5. faddp    Համարժեք է faddp st(1), st(0) հրամանին 

    

ՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանության    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ    

Երբ պրոցեսորն անցնում է պաշտպանված ռեժիմի, ինքնստինքյան սկսում է 
աշխատել պաշտպանության մեխանիզմը: Այն ունի վեց ենթամեխանիզմ. 
1. Լիմիթի ստուգում 
2. Տիպերի ստուգում 
3. Նախապատվային մակարդակների ստուգում 
4. Պրոցեդուրայի մուտքի կետի սահմանափակում 
5. Հասցեների դոմենների սահմանափակում 
6. Հրամանների բազմության սահմանափակում 



1. 1. 1. 1. ԼիմիթիԼիմիթիԼիմիթիԼիմիթի    սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում////ստուգումստուգումստուգումստուգում    
Այս ենթամեխանիզմն ապահովում է, որ պահանջվող հասցեն սահմանից դուրս չգա: 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Երբ բեռնվում են սեգմենտային ռեգիստրները և դրանց նման ռեգիստրները 
(ldtr, tr), պարտադիր ստուգում է կատարվում, որ ինդեքսը համապատասխան 
աղյուսակի սահմաններից դուրս չգա: Օրինակ, եթե TI = 0, ապա ստուգվում է, 
որ ինդեքսը GDT-ի լիմիթից մեծ չլինի: 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Եթե հրամանում օգտագործվում է հիշողության հասցե, ապա այդ հասցեն 
ամբողջությամբ պետք է ընկած լինի համապատասխան սեգմենտի մեջ: 

2. 2. 2. 2. ՏիպերիՏիպերիՏիպերիՏիպերի    ստուգումստուգումստուգումստուգում    

    2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Կապված սեգմենտային ռեգիստրի բեռնման հետ. 

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.    Երբ բեռնվում է CS ռեգիստրը, այդ դեպքում նրան 
համապատասխանող սեգմենտը պետք է անպայման հրամանների 
սեգմենտ լինի:  

2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. Երբ բեռնվում է SS ռեգիստրը, այդ դեպքում նրան 
համապատասխանող սեգմենտը պետք է անպայման գրելու 
հնարավորություն ունենա: 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.    Երբ բեռնվում է տվյալների որևէ սեգմենտային ռեգիստր, և 
համապատասխան նպատակային սեգմենտը տվյալների սեգմենտ է, 
ապա հարց չի առաջանում: Բայց եթե սեգմենտը հրամանների սեգմենտ 
է, ապա այն պարտադիր պետք է ունենա    կարդալու հնարավորություն: 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Կապված 0 արժեքի բեռնման հետ: Երբ SS/CS ռեգիստրներից որևէ մեկը 
բեռնվում է 0 արժեքով, առաջանում է արտակարգ իրավիճակ: Երբ տվյալների 
սեգմենտային ռեգիստրն է բեռնվում 0 արժեքով, ապա այդ սեգմենտային 
ռեգիստրն օգտագործելուց կառաջանա արտակարգ իրավիճակ: 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Կապված LDTR/TR ռեգիստրների բեռնման հետ 

2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. Երբ բեռնվում է LDTR ռեգիստրը, նրան համապատասխանող 
նկարագրիչը պետք է պարտադիր լինի LDT նկարագրիչ: 

2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. Երբ բեռնվում է TR ռեգիստրը, այդ դեպքում նրան 
համապատասխանող նկարագրիչը պետք է լինի TSS նկարագրիչ: 

    2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Կապված գրել-կարդալու հետ 

2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.    Եթե հրամանների սեգմենտում կարդալու հնարավորություն չկա, 
ապա այնտեղից կարդալ չի թույթատրվում: 



2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. 2.4.2. Պահունակի սեգմենտը պետք է անպայման ունենա գրելու 
հնարավորություն 

2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. 2.4.3. Եթե սեգմենտային ռեգիստրը կապվում է տվյալների սեգմենտի 
հետ, ապա հարցեր չեն առաջանում: Իսկ եթե տվյալների սեգմենտային 
ռեգիստրը կապվում է հրամանային սեգմենտի հետ, ապա հրամանային 
սեգմենտը անպայման պետք է ունենա կրադալու հնարավորություն: 

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Կապված հրամանի օպերանդի հետ 

2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. 2.5.1. call/jmp հրամանների օպերանդը պարտադիր պետք է որոշի կա՛մ 
հրամանային սեգմենտ, կա՛մ կանչի/խնդրի անցախուց, կա՛մ TSS 
նկարագրիչ կա՛մ TSS սեգմենտ: 

2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. 2.5.2. LAR հրամանի երկրորդ օպերանդը պարտադիր պետք է որոշի 
սովորական նկարագրիչ, LDT նկարագրիչ, TSS նկարագրիչ, կանչի 
անցախուց կամ խնդրի անցախուց: 

2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. 2.5.3. LSL հրամանի երկրորդ օպերանդը պարտադիր պետք է որոշի 
սովորական նկարագրիչ, LDT նկարագրիչ, կամ TSS նկարագրիչ: 

    2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Կապված անցախուցի հետ 

2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.    Կանչի անցախուցով որոշվող նպատակային սեգմենտը 
պարտադիր պետք է լինի հրամանային սեգմենտ: 

    2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. 2.6.2. Խնդրի անցախուցով որոշվող նկարագրիչը պարտադիր պետք է 
լինի TSS նկարագրիչ: 

3. 3. 3. 3. ՆախապատվայինՆախապատվայինՆախապատվայինՆախապատվային    մակարդակներիմակարդակներիմակարդակներիմակարդակների    ստուգումստուգումստուգումստուգում    
Տվյալների և հրամանային սեգմենտների համար կիրառվում են տարբեր 
ստուգումներ: 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Տվյալների սեգմենտի համար: Եթե պահունակի սեգմենտ չէ, այդ դեպքում 
պահանջվում է, որ EPL≤DPL, իսկ եթե պահունակի սեգմենտ է, ապա CPL=DPL: 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Հրամանային սեգմենտի համար: Եթե պահանջվող հասցեն գտնվում է նույն 
սեգմենտի սահմաններում, այդ դեպքում պաշտպանություն չի իրականացվում: 
Իսկ եթե հասցեն գտնվում է պահանջվող սեգմենտից դուրս, ապա հետևյալ 
հրամանների համար իրականցավում է պաշտպանություն՝ jmp/call/ret/int/iret: 

3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Եթե անցումը կատարվում է միանգամից (առանց անցախուցի): 
Եթե ենթակա (conform) սեգմենտ չէ, ապա պահանջվում է, որ CPL=DPL: 
Իսկ եթե ենթակա սեգմենտ չէ, ապա CPL≥DPL: 



3333.2.2. .2.2. .2.2. .2.2. Եթե անցումն իրականացվում է անցախուցով, ապա call հրամանի 
համար պահանջվում է, որ անցախուցի EPL≤DPL և նպատակային 
սեգմենտի CPL≥DPL: jmp հրամանի դեպքում անցախուցի EPL≤DPL, 
ենթակա նպատակային սեգմենտի համար CPL≥DPL, ոչ ենթակայի 
համար՝ CPL = DPL: Նշենք նաև, որ ենթակա սեգմենտից ավելի 
նախապատվային մակարդակի ացնելիս CPL-ը չի փոխվում: 

4. 4. 4. 4. ՊրոցեդուրայիՊրոցեդուրայիՊրոցեդուրայիՊրոցեդուրայի    մուտքիմուտքիմուտքիմուտքի    կետիկետիկետիկետի    սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում    
Սա կապված է անցախուցից պրոցեդուրայի մուտքի կետը որոշելու հետ, այլ ոչ թե 
հրամանի էֆեկտիվ հասցեի հետ: Սա ավելի ապահով է դարձնում պրոցեդուրայի ինչ 
որ կետ հասցեավորելը, քան եթե դա կատարվեր անմիջապես էֆեկտիվ հասցեի 
միջոցով: 

5.5.5.5.    ՀասցեներիՀասցեներիՀասցեներիՀասցեների    դոմեններիդոմեններիդոմեններիդոմենների    սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում    
Այս ենթամեխանիզմը աշխատում է հիշողության կազմակերպման էջային 
մեխանիզմը պաշտպանելու համար: 

 5.1.5.1.5.1.5.1.    Տիպերի ստուգում: Սա կապված է գրել-կարդալու հետ: 

5.2.5.2.5.2.5.2.    Հասցեների դոմենների սահմանափակում: Սա կապված է U բիթի հետ, որը 
որոշում էր user կամ supervisor վիճակները: 3xx/4xx ընտանիքների 
պրոցեսորներում էջի համար U-ն որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝  
U = min(UPDE, , , , UPTE), W բիթի արժեքը ևս կախված է U-ից, այսպիսով, եթե U = 0, 
ապա W = 1, եթե U = 1, ապա W = min(UPDE, , , , UPTE):  
Pentium-ներից սկսած, եթե CR0-ի 16 համարի բիթը՝ WP = 0, ապա աշխատում է 
համանման ձևով, ինչ որ 3xx/4xx-ի դեպքում, իսկ եթե WP = 1, ապա 
U = W = min(UPDE, UPTE):  
Ամբողջը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 
1. Եթե CPL = 3, ապա supervisor էջերին դիմելուց կառաջանա սխալ: 
2. Եթե CPL = 3, W = 0, ապա գրելուց կառաջանա սխալ: 
3. Եթե WP = 1, W = 0, ապա գրելուց կառաջանա սխալ: 

6. 6. 6. 6. ՀրամաններիՀրամաններիՀրամաններիՀրամանների    բազմությանբազմությանբազմությանբազմության    սահմանափակումսահմանափակումսահմանափակումսահմանափակում    
Հրամանների բազմության սահմանափակումը կապված է հրամանների որոշ խմբի 
օգտագործումը արգելելու հետ: Հրամանները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի. 
1. Հրամաններ, որոնք կարելի է օգտագործել առանց որևէ սահմանափակումների: 
2. Հրամաններ, որոնք կարելի է օգտագործել միայն պաշտպանված ռեժիմում, 
մասնավորապես խոսքը գնում է ստուգումներ անցկացնող հրամանների հետ: 
3. Հրամաններ, որոնք կատարվում են իրական ռեժիմում կամ պաշտպանված ռեժիմի 
CPL = 0 վիճակում: 
4. Զգայուն հրամաններ: 



Ստորև կնկարագրվեն մի շարք հրամաններ, որոնց քննարկումը բաց է թողնվել 
իրական ռեժիմի հրամանների համակրագը ուսումնասիրելու ժամանակ: 

 

ԼրացուցիչԼրացուցիչԼրացուցիչԼրացուցիչ    հրամաններհրամաններհրամաններհրամաններ    

Հիշենք, որ GDT/LDT/IDT/TSS աղյուսակների հետ կարելի է աշխատել միայն CPL = 0 
վիճակում: 4/5/6 հրամաններն աշխատում են միայն պաշտպանված ռեժիմում: L 
տառով սկսվող հրամանների դեպքում պահանջվում է, որ CPL = 0: Բոլոր 
հրամանները օգտագործվում են 286 և ավելի նոր պրոցեսորներում, եթե այլ բան 
նշված չէ: Երկրորդ հրամանից սկսած բոլորը նախապատվային հրամաններ են:    

ՀրամանըՀրամանըՀրամանըՀրամանը    ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը    
1. lgdt m48    Բեռնել GDTR ռեգիստրը: Այս հրամանով m48 վեց 

բայթ երկարությամբ հիշողության տիրույթը 
կգրվի ռեգիստրի մեջ: Հրամանը իրականացնել 
կարելի է իրական ռեժիմում և պաշտպանված 
ռեժիմի CPL = 0 վիճակում: 

2. sgdt m48    Այս հրամանով GDTR ռեգիստրի 
պարունակությունը գրվում է հիշողության մեջ: 

3. lidt m48    Սրանով հիշողության պարունակությունը 
գրվում է IDTR ռեգիստրի մեջ: 

4. sidt m48    Այս հրամանով IDTR ռեգիստրի 
պարունակությունը գրվում է հիշողության մեջ: 

5. lldt r16/m16    Օպերանդով որոշվող նկարագրիչը գրվում է 
LDTR ռեգիստրի թաքնված մասում: 

6. sldt r16/m16/r32/m32 LDTR ռեգիստրի բացահայտ մասի 
պարունակությունը գրվում է օպերանդի մեջ: 
m32/r32-ի դեպքում հին պրոցեսորների LDTR-ի 
վերևի մասը անորոշ է, իսկ Pentium II-ից սկսած 
լրացվում է զրոներով: 

7. ltr r16/m16 Այս հրամանի օպերանդով որոշվող TSS 
(պարտադիր պերք է լինի TSS) նկարագրիչը 
գրվում է TR ռեգիստրի թաքնված մասում: Այս 
հրամանը սովորաբար իրականացվում է մեկ 
անգամ, հետագայում բազմախնդիր մեխանիզմի 
աշխատանքի շնորհիվ իրականացվում է խնդրից 
խնդիր անցումը: 

8. str r16/m16/r32/m32 Նման է sldt-ին: 
9. mov օպ1, օպ2 Օպերանդներից մեկը ղեկավարման ռեգիստր է 

կամ TR0/TR1/…/TR7, իսկ մյուսը 4 բայթանի 
ընդհանուր օգտագործամ ռեգիստր: Այս 
հրամանը կարելի է իրականացնել իրական 
ռեժիմում, կամ պաշտպանված ռեժիմի CPL = 0 



վիճակում: 
10. clts Այս հրամանով CR0 ռեգիստրի 3 համարի բիթը՝ 

TS-ը դառնում է 0: Երբ կատարվում է խնդրի 
փոխանջատում, պրոցեսորը TS-ը դարձնում է 1: 
Եթե դրանից հետո կատարվի համապրոցեսորի 
հրաման, կառաջանա ընդհատում: Օպերացիոն 
Համակարգը, ելնելով այդ ընդհատումից, 
աշխատեցնում է այն մշակող ծրագիրը, որը և 
կատարում է պրոցեսորի և համապրոցեսորի 
աշխատանքների համաձայնեցում: Այդ ծրագրի 
վերջում է օգտագործվում clts հրամանը, որը էլ TS 
բիթն անջատում է: Հետագայում 
համապրոցեսորին դիմելուց ընդհատում այլևս չի 
առաջանում: 

11. hlt Կանգառի հրաման: Նախապատվային հրաման է 
և օգտագործվում է 8086-երից սկսած: Այն կարելի 
է օգտագործել իրական ռեժիմում և 
պաշտպանված ռեժիմի CPL = 0 վիճակում: 
Հրամանն օգտագործելուց պրոցեսորի 
աշխատանքը դադարում է: Պրոցեսորը կվերսկսի 
աշխատել, եթե արտաքին սարքերից լինի 
ընդհատում կամ վերաբեռնվի համակարգիչը: 

 

ՍտուգումներՍտուգումներՍտուգումներՍտուգումներ    իրականացնողիրականացնողիրականացնողիրականացնող    հրամաններհրամաններհրամաններհրամաններ    

Այս խմբի հրամաններն օգտագործելով կարելի է իմանալ, ինչ-որ հրաման 
կատարելուց սխալ կառաջանա, թե ոչ: Եթե այս խմբի հրամաններն օգտագործելուց 
սխալ չկա, ապա ZF = 1: Եթե սխալ կա, ապա ZF = 0: 

ՀրամանըՀրամանըՀրամանըՀրամանը    ՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունըՆկարագրությունը    
1. lar r16/r32, r16/m16/r32/m32    Երկրորդ օպերանդով որոշվում է 

նկարագրիչի տեղը, որի տիպերը մենք արդեն 
գիտենք: Եթե առաջին օպետանդը r16 է, ապա 
նկարագրիչի 4, 5 համարի բայթերը 
բազմապատկվում են FF00 թվի հետ և 
արդյունքը գրվում է r16-ում: Եթե առաջին 
օպերանդը r32 է, ապա նկարագրիչի վերևի 4 
բայթերն են բազմապատկվում 00FXFF00 թվով 
և արդյունքը գրվում է r32-ում: X-ը 
սովորական նկարագրիչի դեպքում 0 է, իսկ 
համակարգային նկարագրիչի դեպքում՝ 1: 

2. lsl r16/r32, r16/m16/r32/m32    Սրանով երկրորդ օպերանդով որոշվող 
նկարագրիչի լիմիթը (նկարագրիչի տիպերը 
մեզ հայտնի են), գրվում է առաջին 



օպերանդում: Չտեղավորվելու հարցի մասին 
պետք է մտածի հրամանն օգտագործողը: 

3. verr r16/m16    Կարդալու ստուգման հրաման: Օպերանդը 
որոշում է նկարագրիչի տեղը: Հրամանով 
որոշվում է, թե նկարագրիչը կարդալու 
հնարավորություն ունի, թե ոչ: 

4. verw r16/m16    Գրելու ստուգում: Նման է verr-ին: 
 

    

ԶգայունԶգայունԶգայունԶգայուն    հրամաններհրամաններհրամաններհրամաններ    

Հետևյալ հրամանները համարվում են զգայուն հրամաններ՝ in/out/cli/sti/ins/outs: 
Դրանք իրականացվում են հատուկ պայմաններում:  
Մուտք-ելքի հրամանները կատարվում են, եթե CPL ≤ IOPL (Input Output Priority 
Level): 386 և ավելի նոր պրոցեսորներում հակառակ դեպքում ևս հնարավոր է 
կատարվի մուտքի-ելքի հրամանը, եթե խնդրի TSS սեգմենտում կա 
համապատասխան պորտի հետ աշխատելու թույլտվություն: TSS սեգմենտի 
ստանդարտ մասի վերջին 2 բայթերում գրված է թիվ, որը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի 
քարտեզի շեղումը (I/O Map offset) TSS-ում: Քարտեզում յուրաքանչյուր բայթի 
յուրաքանչյուր բիթ ցույց է տալիս, համապատասխան պորտի հետ աշխատանքը 
հնարավոր է, թե ոչ (0 – թույլատրվում է, 1 – չի թույլատրվում): Սակայն հիշենք, որ 
պորտերը կարող էին լինել ոչ միայն մեկ բայթանի, այլ կարող էին լինել նաև 2/4 
բայթերի շարաններ: Այս դեպքում պահանջվում է, որ պորտի բայթերին 
համապատասխան բոլոր բիթերը քարտեզում լինեն 0, որպեսզի թույլատրվի 
աշխատանքն այդ պորտի հետ: Քարտեզը վերջանում է բայթով, որում գրված է 0FFH: 
Պարտադիր չէ քարտեզը ցույց տա բոլոր պորտերի թույլատրելիությունը: Այն 
պորտերը, որոնց համար քարտեզում բիթեր չկան, համարվում են անհասանելի: 
Sti/cli հրամաններն աշխատում են, եթե CPL ≤ IOPL: IOPL-ը կարելի է փոխել միայն 
CPL = 0 մակարդակում: IF ընդհատումների դրոշի վրա ազդող մյուս հրամանները 
կիրառելուց եթե թույլտվությունը չի բավարարված, IF-ը չի փոխվում, և այդ մասին 
զգուշացում չի տրվում օգտագործողին: Sti/cli հրամանները թույլտվություն 
չունենալու դեպքում օգտագործելիս բերվում է սխալի մասին հաղորդագրություն: 

 

ԲազմախնդիրԲազմախնդիրԲազմախնդիրԲազմախնդիր    մեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմմեխանիզմ, , , , TSS TSS TSS TSS սեգմենտներսեգմենտներսեգմենտներսեգմենտներ    

Intel պրոցեսորները կարող են ապահովել ծրագրերի աշխատանքի բազմախնդիր 
միջավայր, այսինքն հաջորդաբար կարող են սպասարկել մեկից ավելի խնդիրների: 
Օգտագործողի մոտ տպավուրություն է ստեղծվում, որ ծրագրերն աշխատում են 
միաժամանակ: Իրականում խնդիրները գտնվում են ակտիվ հերթում (queue), մեկը 
ընթացիկ է: Խնդրից խնդիր անցման ժամանակ անհրաժեշտ է հիշել հին խնդրի 



հասցեների 
աճման կարգը 0 շեղում 

Back Link (2B) 000….000 

ESP0 

SS0 000….000 

ESP1 

SS1 000….000 

ESP2 

. . . . . . .  

. . . . . . . 

. . . . . . . 

CR3 

EIP 

EFLAGS 

. . . 
Ռեգիստրներ 

. . . 
EAX 

 

վիճակը, ապա նոր բեռնվի/վերաբեռնվի նոր խնդիրը և այդ ցիկլը անընդհատ 
կրկրնվում է: Այս պրոցեսի համար պատասխանատու են TSS սեգմենտները. 
Ռեգիստրները դասավորված են հետևյալ կարգով՝ EAX, ECX, EDX, EBX, ESP, EBP, ESI, 
EDI: Դրանց հետևում են սեգմենտային ռեգիստրները հետևյալ կարգով՝ ES, CS, SS, DS, 
FS, GS: Եթե անցում կատարվի խնդրի, որում TSS-ի T բիթը միացած է, կառաջանա 
ընդհատում: Սա օգտագործում են ճշգրտման (debug) նպատակներով: 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խնդրից խնդիր անցումը կարող է կատարվել call/jmp/int/iret հրամանների 
իրականացման ժամանակ: Խնդիրների փոխանջատաման ժամանակ անցում է 
կատարվում նոր դեսկրիպտորի՝ TSS-ի: 
Խնդրից խնդիր ացնման քայլերը. 

1.1.1.1. Որոշում է ընտրիչը (selector), որով պետք է կատարվի խնդրի փոխանջատումը: 
Հնարավոր է օպերանդը որոշի TSS նկարագրիչ կամ խնդրի անցախուց, որի ընտրիչը 
պարտադիր պետք է որոշի TSS նկարագրիչ: Jmp/call հրամանների դեպքում խնդրի 
անցախուցը GDT/LDT-ի մեջ է, իսկ int-ի դեպքում՝ IDT-ի մեջ: 
2.2.2.2. Կատարվում է նախապատվային մակարդակների ստուգում՝ EPL ≤ DPL: 
3.3.3.3. Ստուգում է TSS նկարագրիչի limit-ը: 

հասցեների 
աճման կարգը 

000….000 ES 

. . . 

. . . 

Սեգմենտային Ռեգիստրներ 
. . . 
. . . 

000….000 LDTR 

000….000 T 

. . . 

Ընդհատումների 
վերահասցեավորում 

. . . 

. . . 

Մուտքի/ելքի քարտեզ 
. . . 

 



4.4.4.4. Ստուգում է նոր խնդրի զբաղվածության բիթը: call/jmp/int-ի համար 
զբաղվածության բիթը 0 է, իսկ iret-ի համար 1 է: Այդ բիթը գտնվում է TSS-ի մեջ: 
5.5.5.5. Կատարում է զբաղվածության բիթի հետ կապված ստուգումներ և 
վերաարժեքավորումներ: 
6.6.6.6. Ստուգում է, թե հին/նոր TSS-ները հիշողության մեչ են, թե ոչ: 
7.7.7.7. Լուծում է eflags-ի NT բիթի հարցը: 
8.8.8.8. Հին TSS-ում հիշում է ընթացիկ խնդրի վիճակը: 
9.9.9.9. Բեռնում է TR-ը նոր ընտրիչով: 
10.10.10.10. CR0-ի TS բիթը դարձնում է 1: 
11.11.11.11. Նոր TSS-ից բեռնում է ռեգիստրները, կատարելով բոլոր ստուգումները: 
12.12.12.12. Նոր խնդիրը սկսում է աշխատանքը: 


