
  APIالتعريف بدوال الـ
ة  صار  APIآلم ي إخت ة  Application Programming Interface ه ة برمج  أي واجه

ات                ي مجموعة إجراءات يمكن تصديرها للتطبيق التطبيقات ومعناها أن أحد التطبيقات يحتوي عل

ي                     ات إل ة برمجة التطبيق شير مصطلح واجه ستدعيها وي األخري بحيث يمكن لهذه التطبيقات أن ت

ن             مك د م ي العدي وي عل ي تحت دوز والت سخه وين ل ن ع آ د م ي توج ديناميكي الت ربط ال ات ال تب

توجد  " الفيجوال بيسيك "فمثًال برنامج   . اإلجراءات التي يستخدمها المبرمجون عند آتابة برامجهم      

ديناميكي الموجوده في              ربط ال ات ال ة الموجوده في مكتب فيه إمكانية إستدعاء اإلجراءات الخارجي

داد         الوي ديناميكي باإلمت ربط ال ات ال ا تنتهي مكتب ًا م دوز ودائم ذه       "  dll." ن م ه وسوف أذآر أه

  -:المكتبات 

Kernel32 :    رامج شغيل الب ة بت راءات المتعلق ذاآرة ، اإلج يم ال رامج  ، وتنظ ين الب ال ب ، واإلنتق

  .والتعامل مع موارد النظام

User32 :      نع النوافذ وإظهارها وإخفائها واإلجراءات     ص: اإلجراءات التي تتعامل مع النوافذ مثل

ه          راءات الخاص ري واإلج ات األخ ه للتطبيق ذه المكتب لها ه ي ترس ائل الت ع الرس ل م ي تتعام الت

  .بالقوائم

Gdi32 :    راءات ات وإج شاشة والطابع ي ال صور والعرض عل م وال راءات الخاصه بالرس اإلج

  التعامل مع الخطوط

advapi32 :   اح               اإلجراءات الخاصة با ر مفت اح أو تحري ه مفت ل آتاب لتعامل مع سجالت النظام مث

  .أو حذف مفتاح

امج   تخدمنا برن و إس ف  PEBrowseول ا مل م إختارن سم   Kernel32.dll ث ي ق ذهب إل م ن  ث

  : سوف تري هذه الدوال Exportالـ

  
ات األخري أو     دل  ++Visual Cآما تري فهذه هي الدوال التي يتم تصديرها للتطبيق ة ال في  أو لغ

ل        ة مث ات معروف ستخدم ملف سيك في وال بي ا الفيج دار    msvbvm60.dllأم ف لإلص ذا المل وه



ستخدم ملف  ا اإلصدار الخامس في سيك أم سادس من الفيجوال بي ثال msvbvm50.dllال و م  ول

  : سوف تري في الجهة المقابلة هذه البيانات lstrcmpوقفنا علي دالة 

  
دوال         فكما تري فهذه السطور البرمجية الخ      وإذا قمت   . اصة بهذه الدالة وآذلك الحال بالنسبة لكل ال

ضًا                          ا ويوجد أي ستخدمة له دوال الم ري ال األعلي سوف ت ات التي شرحناها ب بإختيار أي من الملف

دوال وهو       ذه ال ة  Import Addresses Tabels وهي إختصار   IATمسمي أخر له  أي قائم

سمي أن    ذا الم صود به ستوردة والمق اوين الم ات     العن ن الملف تيرادها م م إس اوين ت ذه العن  ه

Kernel32.dll , User32.dll , Gdi32.dll  Advapi32.dll    ر مسمي ذلك يعتب  و API ل

IATمجازًا مسمي واحد .  



  شرح موجز عن لغة األسمبلي
ا تحول                            األسمبلي ة فيه ة آل تعليم سلة من التعليمات المتتابع ة برمجة تتكون من سل ي  هي لغ  إل

  .ة بلغة اآللتعليمة مقابلة

رمجين              ن المب ر م رمجين فكثي دي المب عبية ل ر ش ات الغي ن اللغ ًا م مبلي حالي ة األس ر لغ وتعتب

وي              ة األسمبلي من أق سيك ولكن لغ يستخدمون اللغات عالية المستوي مثل لغة السي والفيجوال بي

ا   اللغات في التعامل مع عتاد الكمبيوتر ويمكن إنشاء برنامج صغير باألسمبلي فميزة         ة أنه هذه اللغ

ا                       ر به امج آبي ة برن ه وال يمكن آتاب ضًا بالمرون از أي ود  خالية من األخطاء وسريعة وتمت ألن الك

 ولكن يمكن    أخطائه مما يفقد السيطرة علي برنامج مكتوب من آالف األسطر          سيفقد مرونته وتكثر  

.  إلي لغات أخري      يتم تصديرة  DLL مثًال أو آتابة ملف      Cآتابة برنامج صغير ودمجة مع لغة الـ      

ستخدم المقاطعات آوظائف                 دوس ت ويوجد إختالف بين برامج الدوس وبرامج الويندوز فبرامج ال

دك يناديك فإنك                   المقاطعةوقد تسأل ما هي      وتر تعمل وجاء وال  ؟ فمثًال إذا آنت جالس أمام الكمبي

م                       ده ث ا يري ذ م دك لكي تنف ي وال تحضر إلستكمال    سوف تقطع وقتك وتذهب من أمام الكمبيوتر إل

ا                      ًا م ا طلب ذ لن ه نحن أن ينف عملك وهذه هي المقاطعة فالمعالج يكون مشغول في أمر ما ونطلب من

ذهب إلستكمال االمر                             فيقطع م ي ا ث ا طلبن ذ لن م يحضر لينف ه ث ان مشغول في  المعالج األمر الذي آ

ه    ان مشغول في ذي آ ـ   ، ال ستخدم دوال ال دوز ت رامج الوين ا ب ل APIأم  و  MessageBoxA مث

CreateWindowEx.   

الرق     دأنا ب  سوف  0م في نظام العد المتداول بين الناس نستخدم أصابعنا العشره لكي نعد عليها فلو ب

الرقم  ي ب ام  9ننته ذا النظ ي ه ق عل ذلك يطل شري "  ول ام الع ابعنا  " النظ تخدام أص ي إس سبه إل ن

ـ          ذا النظام بال ضُا ه سمي أي ه    ويوجد نظام أخ   Decimalالعشره وي ق علي  Hexadecimalر يطل

نحن           16وينتهي هذا النظام عند الرقم       ام ف  والهدف من ذلك تمثيل النظام الثنائي بأقل عدد من األرق

ا          ين فقط هم ائي يتكون من رقم م أن النظام الثن ر من        0 , 1نعل ين يأخد عدد آبي م مع ه رق  فكتاب

ذه        ست العشري أو من الممكن            في ا   89 = 10001001: األرقام الثنائية فمثًال األرقام ه لنظام ال

الرقم     0أن نطلق عليه النظام السداسي عشر ويبدأ هذا النظام بالرقم             ولكن نظرًا ألن      15 وينتهي ب

ام من   ي  10األرق ي    15 إل ا ف ا بحروف آم م التعويض عنه د ت ددين فق  تتكون من وحدتين أي ع

  :الجدول التالي 

  

  

  



( Decimal ( النظام العشري   ( Hexadecimal  النظام الست العشري)  

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 A 

11 B 

12 C 

13 D 

14 E 

15 F 

 

  .hيشار للرقم في نظام الست العشري بالحرف 

ثًال حرف       8البايت يساوي :  )Byte(البايت  اس فم ل بايت   A بت وهذه هي أصغر وحدة قي  يمث

ه  ل ل رقم المقاب د وال ـواح ام ال ي نظ و Decimalف ـ65 ه ام ال ي نظ و Hexadecimal وف  41 ه

  . بت أي بايت واحد8 بت ألنه يتكون من 8وبذلك يطلق علي هذا النظام نظام الـ

ل  16 بت فإن الكلمة تساوي    8بما أن البايت يساوي      : )word(الكلمة    2 بت ألن الكلمه علي األق

  . بايت أي آلمه واحده2 بت أي 16نه يتكون من  بت أل16بايت ويطلق علي هذا النظام نظام الـ

وع   : )Double Word أو DWord(الكلمة المضاعفة  ذلك   4تشغل الكلمه من هذا الن  بايت ل

ـ              32 بايت يمثلون    4يطلق عليها الكلمة المضاعفة والـ     ذا النظام نظام ال ي ه ق عل  32 بت لذلك يطل

  .بت

  

  



  أساسيات األسمبلي

   -) :Registers(الت سّجالُم

   :)General Purpose Registers( الت األغراض العامةسّجُم

ة أي   16  طول آل منها DX و CX و BX و AXوهي عبارة عن آل من الُمسّجالت   بت أي آلم

رف  2 ا يع ساري فيهم ت الي ت الباي العلوي  باي رف   ) High(ب ا فيع ن فيهم ت األيم ا الباي أم

وي وهو       يتألف من ُمس   AXفمثًال الُمسّجل   ) Low(بالمنخفض نخفض وهو      AHّجلين العل   ALوالم

 بت مع بقاء الُمسّجالت نفسها ولكن آل منها أصبح جزء من             32ـتم توسيع الُمسّجالت في معالجات ال     

سّجل  سّجل EAX,EBX,ECX,EDXبت وهي   32موسع بطول   ُم  هو بطول  EAX ، أي أن الُم

 و  ALآلخر من ُمسّجلين هما     بت والذي يتألف هو ا    16بطول   AXبت وآجزء منه هناك الُمسّجل      32

AH   ا حرف     32 ولو الحظت فالمسجالت في نظام الـ بت لكل منهما   8 بطول تم إضافة له  "E" بت ي

ـ         ـ  أي توسيع المسجالت لتصبح في نظام             Extendedوهذا الحرف هو إختصار ل  بت وإليك    32ال

  -:المثال التالي 

 

EAX  = EA 78 23 BB    (32 – bit) 

AX = EA 78 23 BB       (16 – bit) 

AH = EA 78 23 BB       (8 – bit) 

AL = EA 78 23 BB       (8 – bit) 

ـ         إن مسجل ال ري ف ـ        EAXفكما ت سابقة والمسجل            32 وهو في نظام ال ة ال ساوي القيم  AX بت ي

ـ                2يساوي الـ  ة وهو في نظام ال ون آلم م يمثل ا المسجل        16 بايت وه ساوي البايت     AH بت أم  في

   فيساوي البايت األيمنAL اليساري والمسجل



  

  ) :AX) Accumulator Registerالُمسّجل 

تجري من خالله  بت القديمة جدًا حيث آانت 8الـهذا الُمسّجل آان من أهم الُمسّجالت في معالجات 

  .آل العمليات الرياضية والمنطقية ولذلك آان يسمى بُمسّجل المرآم لتراآم النواتج فيه

  ) : BX) Base Registerالُمسّجل 

، ) INDEX(ستخدامه آدليلإهو الُمسّجل الوحيد من بين ُمسّجالت األغراض العامة الذي يمكن 

  .الرياضية والمنطقية ستخدام هذا الُمسّجل للعملياتإيمكن 

  ) :CX) Counter Registerالُمسّجل 

 يعمل آعداد  حيثLOOPيستخدم عادة آعداد ويستخدم هذا الُمسّجل بشكل خاص مع تعليمة التكرار 

  .العمليات الرياضية والمنطقية لها وبالطبع يمكن استخدامه في

  ) : DX) Data Registerالُمسّجل 

يفضل إستخدام هذا الُمسّجل لتخزين المعطيات في عمليات الدخل والخرج والمقاطعات وبالطبع فأنه 

  .ةفي العمليات الرياضية والمنطقي ستخدامه آباقي الُمسّجالتإيمكن 

  ) :Segment Registers(الت األقسام مسج

Code Segment -CS : البرنامجيحمل هذا الُمسّجل عنوان بداية القسم الخاص بالشفرة في.  

Data Segment -DS:   البرنامجيحمل هذا الُمسّجل عنوان بداية قسم البيانات في.  

Stack Segment -SS:   لبرنامجايحمل هذا الُمسّجل عنوان بداية قسم المكدسة في.  

Extra Segment -ES:   سم إيحمل هذا الُمسّجل عنوان بداية قسم  ضافي يمكن أن يستعمل هذا الق

  .آخر  آقسم بياناتاإلضافي



   :)Index Registers(الت الدليلية سّجالُم

Source Index -SI:   ك ألجراء نص المصدر وذل ى ال ي التأشير عل سّجل ف ذا الُم ستخدم ه ي

  .نصوصالل مع العمليات التي تتعام

Destination Index -DI:     ك ألجراء يستخدم هذا الُمسّجل في التأشير على النص الهدف وذل

  .نصوصالالعمليات التي تتعامل مع 

Instruction Pointer - IP:     سّجل وي الُم تنفذ ،       IPيحت ة التي س ة التالي ى إزاحة التعليمي  عل

ي مقطع  ودة ف ة الموج ة التالي ي التعليمي ارة عن مؤشر إل سّجل عب شفرة  أي أن الُم  CS-Codeال

Segmentالمنفذ حاليًا .  

  ) :Stack Registers(مسجالت المكدسة 

Base Pointer -BP:   تراتالبارم(الوسيطات إلييعمل هذا الُمسّجل على تسهيل الوصول (

 المكدسه عند إليمؤقت    بشكلPUSHوالتي تحتوي على عناوين ومعطيات والتي دفعت 

  .استدعاء روتينات فرعية من البرامج

Stack Pointer -SP:    سّجل وي الُم ذاآرة الحالي  SPيحت ة ال ى آلم ي   ة عل تعالج ف ي س  الت

دس ع    . المك ة دف ع عملي الج م طة المع ًا بواس دل آلي سّجل يع ذا الُم ي POPأو سحب  PUSHه  ف

  . قمة المكدسإليليشير دومًا  المكدس

  : هي بتات موجوده داخل المعالج وهذه قائمة الرايات  :(Flags) الرايات أو األعالم

CF :  في األعداد( إذا آان نتيجة أخر عملية آبيرة جدًا علي الهدف ١ قيمة هذا العلم  

  وإليك هذا المثال ) التي بدون إشارة فقط

Mov ch, 250 

Add ch, 100 

   وبما أن القيمة 256 بت أي بايت واحد فإن أقصي قيمة يتحملها ch 8بما أن الُمسّجل 

   فإن النتيجة أآبر من الهدف لذلك العلم100 ثم إضفنا لها 250 هي chفي الُمسّجل 

CF ١ سوف يساوي.  



 PF:   اضية  إذا آان عدد الوحايد في ناتج آخر عملية ري١  هذا العلميساويببساطة  

  = جواب آخر عملية   لو آانًالمثفأو منطقية زوجيًا وبصفر إذا آان فرديًا ، 

   ٢تساوي  ألن عدد البتات التي تحوي وحايد ١ يساوين العلم سوف إ ف٠٠١٠٠٠١٠

  ن العلم يصفر ألن إ ف١١١٠٠٠٠٠ يساويالجواب مثًال  وهو عدد زوجي أما إذا آان

  .فردي  وهو عدد٣ يساوي عدد البتات التي تحوي وحايد

  

AF:  إذا تسببت آخر عملية رياضية أو منطقية حمل من البت الثالثة ١ يضبط العلم   

  .الثالثة  البت الرابعة أو استالف من البت الرابعة إلي البتإلي

ZF: ويإذا آانت نتيجة آخر عملية رياضية أو منطقية تسا ١  هذا العلم يساوي   

  .صفر

SF: آان ناتج آخر عملية رياضية أو منطقية سالب ويصفر إذا إذا ١  يضبط هذا العلم   

  . موجبآان

OF:   هو نفس علم الحمل لكن مع العمليات ذي اإلشارة أي أنه يضبط إذا آان ناتج  

  .آخر عملية أآبر أو أصغر من حدود الهدف

  

  

  

  

  

  

  



  أوامر االسمبلي أو التعليمات

يم         لغة األسمبلي تستخدم مجموعة من التعليمات لكي تن         ل ق ي تحوي الج يعمل عل ا والمع ذ أمر م في

ة                hexcodesالتعليمات إلي    ل لغ ة المستوي مث  لكي يقرأها المعالج ويقوم بتنفيذها أما اللغات عالي

Cيتم تحويلها إلي لغة األسمبلي ثم إلي لغة الـ Binary Code  سمين رمز  :  والتعليمة تنقسم إلي ق

ة هو جزء من       ، operandsوالت  والمتح operation code = opcodeالعملية  ورمز العملي

ل  الجمع والطرح والضرب مث ة آ ارة MUL و SUB و ADDالتعليم ا المتحوالت فهي عب  أم

  :عن المعطيات التي سوف ُتعالج بواسطة المعالج وهي الجزء األخر من التعليمة فمثال 

ADD CX, DX 

و الجزء  ة ه ز العملي ة إضافةADDرم ا المتحوالت هي نتيج سجل  أم ة الم ة DX قيم ي قيم  إل

سجل  ر CXالم ذلك يعتب صدر وDX ول ول الم ي  CX متح والت ه دف أي أن المتح ول اله  متح

  :وإليك أهم التعليمات . الجزء األخر من التعليمة

  

   ADDالتعليمة 

ADD EAX, EDX 

   EDX مع ثبات قيمة EAX إلي قيمة المسجل EDXهذه التعليمة تضيف قيمة المسجل 

ADD EAX, EDX = (EDX + EAX), EDX 

  MOVالتعليمة 

MOV Destination, Source 

ي أخر  ان إل ة من مك ل قيم ستخدم لنق ة ت ذه التعليم ة ( ه ذه القيم سخ ه ان ) أو باألصح ن ذا المك ه

  : فمثًال Memoryممكن أن يكون مسجل أو موقع معين في الـ

MOV EDX, ECX 



د من أن يكون نفس          EDXي المسجل     إل ECXهذه التعليمة تستخدم لنقل محتويات المسجل         والب

  :الحجم أي ال ينفع أن تكون التعليمة آالتالي 

MOV AL, ECX 

ر ممكن      BYTE(8–bit) إلي   DWORD(32–bit)فالتعليمة السابقة تحاول نسخ قيمة        وهذا غي

 ثم وضعها    memoryمن الممكن الحصول علي قيمة محددة في الـ       .فالبد من أن يكون نفس الحجم     

  :معين وإليك الجدول التالي آمثال في مسجل 

42 41 40 3F 3E 3D 3C 3B 3A 39 38 37 36 35 34 offset 
C7 AD FF 7D EF 72 5E 7A 25 57 44 32 50 0A 0D data 

  

  :فمثًال لو آتبنا 

 MOV EAX, DWORD PTR [0000003Ah] 

ـ        3Ahالتعليمة السابقة تعني وضع قيمة       ين في ال  EAXلمسجل    داخل ا   memory وهو موقع مع

ة المسجل            DWORD(32–bit)وبما إننا نستخدم     ذلك سوف تصبح قيم  EAX 725E7A25 ل

يم هي              ولكن  257A5E72ربما الحظت أننا عكسنا هذه القيم فكما تري في الجدول السابق أن الق

ـ      725E7A25نحن عكسناها لتصبح     ة في         Memory ويرجع السبب إلي ان ال ذه الهيئ ستخدم ه  ت

ات ولكن                      hexcodeالتعامل مع    ة البايت ك بقي د ذل ه بع م تلي ستخدم أوًال ث  فالبايت األيمن هو الذي ي

  .من الناحية اليمني

 CALLالتعليمة 

CALL (Procedure) 

  .تعمل هذه التعليمة علي نداء بعض اإلجراءات للتأآد من شئ معين

 RETالتعليمة 

RET (Return from procedure) 



ان ي       داء       العوده من اإلجراءات الذي آ ا أمر الن ي             (CALL)ناديه ة التي تل ي التعليم ال إل م اإلنتق  ث

  .أمر النداء

  CMPالتعليمة 

CMP EAX, EDX 

 ومن الممكن أن تكون        EDX بقيمة الُمسّجل    EAXهذه التعليمة تعمل علي مقارنة قيمة الُمسّجل        

صحيح و        سيريال ال ين ال ة ب ة مقارن ذه التعليم ون ه ًا تك صوص وأحيان ين ن ة ب سيريال المقارن ال

.الخاطئ  

 SUBالتعليمة 

SUB Destination, Source 

       (Destination = Destination – Source) 

 وُتخزن قيمة الطرح في     Source من الـ  Destinationآما تري فهذه التعليمة تعمل علي طرح الـ       

  . آما هيSource مع بقاء قيمة الـDestinationالـ

  MULالتعليمة 

MUL Destination, Source 

        (Destination = Destination × Source) 

ـ        رب ال ة ض ي عملي ة ه ذه التعليم ري فه ا ت ـ Destinationآم ي ال ة   Source ف اء قيم ع بق  م

  . آما هيSourceالـ

  DIVالتعليمة 

DIV Source ( EAX = EAX / Source,  EAX = Remainder (الباقي) ) 

  -:    وهذا بيان نتيجة القسمة 



  

سمة في                    آم ي أال وهو البايت األيمن ونتيجة الق ا تري فإن حاصل القسمة يوضع في البايت األدن

  .البايت األعلي أال وهو البايت اليساري

 DECREMENT و  INCREMENTالتعليمة 

ة  ـ  INCREMENTالتعليم ي ال ين ف ع مع سجل أو موق ادة الم ي زي ل عل دار memory تعم  بمق

ـ    تعمDECREMENTوالتعليمة .  "١" ين في ال  memoryل علي نقصان المسجل أو موقع مع

  " .١"بمقدار 

INC reg -----  reg = reg + 1 

DEC reg ----  reg = reg -1 

INC DWORD PTR [103405] -- " ١"سوف يتم زيادة القيمة بمقدار   

DEC DWORD PTR [103405] -- " ١"سوف يتم نقصان القيمة بمقدار   

  NOPالتعليمة 

  .ة ال تساوي شيئًا والغرض منها شغل مساحة فقط بدون فائدةهذه التعليم

  XCHGالتعليمة 

EAX = 237h 

ECX = 978h 

XCHG EAX, ECX 



EAX = 978h 

ECX = 237H 

ي      ين ف ع مع سجل وموق ة م ين قيم ا أو ب ا بينه سجالت فيم يم الم ادل ق ي تب ل عل ة تعم ذه التعليم ه

  .memoryالـ

 AND , OR , XOR , NOTبعض التعليمات مثل 

instruction AND OR XOR NOT 

Source Bit 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Destination Bit 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X X 

Output Bit 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

  Sourceإذا آان قيمة الـ" ١" تجعل قيمة البت الناتج ANDالتعليمة 

  إذا آانت " ١" تجعل قيمة البت الناتج ORالتعليمة . "١" تساوي Destinationوالـ

   تجعل البت الناتج XORالتعليمة " .١" تساوي Destination أو الـSourceقيمة الـ

   مختلفين أما إذا آان Destination والـSourceإذا آانت قيمة الـ" ١"يساوي 

   تعكس أو تقلب قيمة NOTالتعليمة .متساويين فإن قيمة البت الناتج تساوي صفر

    فسوف يصبح قيمة البت الناتج"٠" تساوي Source فإذا آان قيمة الـSourceالـ

  ."١"تساوي 

   القفزتعليمات

  -: القفز غير المشروط تعليمة

JMP Target 

لكن عملية القفز غير مشروطة بأمر ما بمعني أن عملية القفز و. تقوم هذه التعليمة بالقفز إلي مكان ما

 .ر متبوعة بشرطًا ماسوف تتم في آل االحوال وغي



  - :تعليمات القفز المشروطة

  حالة الراية أو العلم Jump IF  األمر
JA/JNBE Above / not below or equal CF or ZF = 0 

JAE/JNB Above or equal / not below CF = 0 

JB/JNAE/JC Below / not above or equal / carry CF = 1 

JBE/JNA Below or equal / not above CF or ZF = 1 

JE/JZ Equal / zero ZF = 1 

JNC No carry CF = 0 

JNE/JNZ Not equal / not zero ZF = 0 

JNO Not overflow OF = 0 

JNP/JPO No parity / parity odd PF = 0 

JNS No sign SF = 0 

JO Overflow OF = 1 

JS sign SF = 1 

JG/JNLE Greater / not less not equal ZF = 0 and SF = OF 

JGE/JNL Greater or equal / not less SF = OF 

JL/JNGE Less / not greater or equal SF <> OF 

JLE/JNG Less or equal / not greater ZF = 1 or SF <>OF 

ا من شرح التعليمات المه                     د إنتهين ه  وتوجد تعليمات أخري ولكنها ليست مهمه لنا وبذلك نكون ق م

  .بالنسبة لنا

 


