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BAB IV 
PENGGUNAAN DOS 7.0  

OLEH WINDOWS 95 
 

Dalam proses memulai sistem Windows 95 menggunakan DOS sebagai pemuat kernel sistem 

dan driver-driver pendukung. Kompatibilitas terhadap driver-driver berbasis DOS tetap 

dipertahankan, yang tujuannya untuk membantu peralihan sistem. Walaupun secara teknis 

Windows 95 tidak membutuhkan konfigurasi sistem untuk lingkungan DOS (misal lewat 

CONFIG.SYS atau AUTOEXEC.BAT), tetapi hal tersebut masih dijaga kompatibilitasnya. 

1.  Analisa DOS 7.0 

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada DOS 7.0, yang kita bisa lihat pada hal-hal 

berikut: 

• Penggabungan IO.SYS+MSDOS.SYS menjadi IO.SYS. MSDOS.SYS tetap ada tetapi 

berupa file teks konfigurasi untuk DOS 7.0. 

• Pemuatan driver-driver yang dibutuhkan oleh Win95 (untuk menjaga kompatibilitas dengan 

program-program DOS), yaitu HIMEM.SYS, IFSHLP.SYS dan SETVER.EXE. Juga 

terdapat tambahan driver built-in CONFIG$. 

• Beberapa tambahan fungsi internal DOS, yaitu untuk dukungan logo saat boot, 

membaca/mengganti path file registry dan beberapa pengesetan parameter untuk kernel. 

• Proses eksekusi file WIN.COM dilakukan secara otomatis. 

 
Dengan bantuan debugger Soft-Ice saat pemuatan sistem / booting sistem DOS dapat kita 

lihat urut-urutan seperti di bawah ini. Cara melihat urut-urutan ini dengan mengeset breakpoint 

pada fungsi DOS untuk membuka file (AH=3Dh) dan menjalankan program/driver (AH=4Bh). 
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Soft-Ice mempunyai fasilitas untuk melakukan warmboot lokal yang dapat digunakan untuk 

mengamati proses pemuatan sistem DOS. 

1. Program pada ROM BIOS membaca MBR (Master Boot Record) pada hard disk dan 

menjalankannya. 

2. Program MBR membaca tabel partisi dan mencari lokasi rutin boot DOS (DOS boot 

record). 

3. Rutin boot mencari kernel DOS, yaitu IO.SYS, membacanya dan menjalankannya. 

4. Tahap awal inisialisasi dengan membaca file konfigurasi berikut: WINBOOT.INI, 

MSDOS.W40 dan MSDOS.SYS. File WINBOOT.INI dan MSDOS.W40 digunakan internal 

oleh Win95, antara lain ketika instalasi sistem. Konfigurasi sistem DOS yang permanen 

terletak pada MSDOS.SYS. Berikut isi file MSDOS.SYS: 

[Paths] 
WinDir=C:\WIN 
WinBootDir=C:\WIN 
HostWinBootDrv=C 
 
[Options] 
BootDelay=0 
BootGUI=0 
DoubleBuffer=1 
Network=0 
Logo=0 
 

5. Inisialisasi driver kompresi DBLSPACE / DRVSPACE, yaitu dengan membaca file 

konfigurasi DRVSPACE.INI atau DBLSPACE.INI serta memuat driver yang bersangkutan 

(DBLSPACE.BIN atau DRVSPACE.BIN). 

6. Inisialisasi driver internal untuk sistem DOS, yaitu pada file WINBOOT.SYS dan IO.SYS. 

File WINBOOT.SYS hanya digunakan pada saat-saat tertentu, seperti ketika instalasi 

sistem. 
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7. Initialisasi sistem, membaca konfigurasi sistem (registry pada file SYSTEM.DAT, driver 

CONFIG$, dan file CONFIG.SYS), dan memuat driver-driver tambahan. Bila ditemukan 

file AUTOEXEC.BAT maka dipanggil COMMAND.COM untuk mengeksekusinya. 

Driver-driver yang dibutuhkan oleh Win95 secara otomatis dimuat walaupun tidak 

tercantum dalam CONFIG.SYS, yaitu HIMEM.SYS, DBLBUFF.SYS, IFSHLP.SYS dan 

SETVER.EXE. Driver-driver ini diperlukan oleh Win95 untuk menjaga kompatibilitas 

sistem dengan program/driver berbasis DOS. 

8. Bila pilihan sistem tidak bermaksud menjalankan Win95, maka COMMAND.COM akan 

menjadi shell perintah, dan sistem hanya berupa MS-DOS 7.0. Bila diinginkan memuat 

Win95, maka WIN.COM akan dicari dan dijalankan. 

9. WIN.COM melakukan penysuaian sistem secukupnya, menjalankan VMM32.EXE, yang 

kemudian membaca registry untuk sistem Windows, memuat driver Windows dan VxD. 

Registry telah diperluas hingga meliputi file .INI, .PIF dan .GRP (Windows 3.x). 

10. Setelah semua driver termuat, VMM32 beralih ke mode protected, memuat komponen 32-

bit (User, GDI, dan Kernel), sumber daya (font, dsb), dan memuat program shell Windows 

(EXPLORER.EXE). Menu Start muncul dan siaplah Windows 95 beroperasi. 

2.  Analisa Menurut Program Yang Ada 

Untuk melakukan analisa sistem pertama-tama program TRAP21.COM harus dijalankan 

lewat DOS 7.0 murni, sebelum Win95 dimuat. Untuk mempermudah hal ini maka pada 

MSDOS.SYS diset BOOTGUI=0 untuk memaksa sistem DOS berakhir pada prompt. Program 

TRAP21.COM dimuat dan Windows 95 dapat dijalankan dengan memanggil program 

WIN.COM. Dalam kondisi awal maka setting pencatatan adalah pasif, yang berarti tidak 

dilakukan pencatatan. 
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Setelah Windows 95 berjalan maka dapat dipanggil program TRAP21.EXE untuk 

memantau proses pencatatan. Dimulai dengan menekan tombol [PASIF/AKTIF] untuk memulai 

atau mengakhiri pencatatan. Untuk melihat fungsi-fungsi DOS yang dipanggil ketika Win95 

sedang dalam keadaan diam/menganggur, maka dilakukan pengaktifan pencegat dan ditunggu 

hingga 5 menit tanpa mengerjakan apa-apa. Berikut hasilnya: 

Fn (Hex)          Bn     Keterangan 
-----------         ---     ---------- 
Int 21,2A00 = 238  Get date 
Int 21,2C00 = 238  Get time 
Int 21,5000 = 002  Set current process id 

 
 

Hal yang sangat dominan adalah fungsi ambil tanggal/waktu. Kemungkinan hal ini 

dilakukan Win95 untuk melakukan sinkronisasi dengan tanggal/waktu dari DOS, yang juga 

membaca dari fungsi BIOS (Int 1Ah), yang oleh BIOS membaca langsung ke port Real Time 

Clock dari PC. Proses sinkronisasi juga tampaknya dilakukan untuk mengeset process/program 

yang aktif. 

Untuk mengetahui pemanggilan fungsi yang dilakukan oleh program Windows atau DOS, 

maka dilakukan pengetesan menggunakan 2 buah program, yaitu C:\WIN\NOTEPAD.EXE 

(Windows) dan C:\WIN\COMMAND\EDIT.COM (DOS). Kedua program dijalankan 3 kali 

dan membuka/membaca file GENERAL.TXT. Dari program-program ini minimal diharapkan 

pemanggilan 3 fungsi yang pokok: 

• Menjalankan Program 

• Operasi Memori 

• Operasi File 

Dari hasil TRAP21.LST untuk program Windows terlihat fungsi-fungsi DOS yang 

dipanggil oleh Win95. 
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Fn (Hex)         Bn      Keterangan 
-----------         ---     ---------- 
Int 21,2C00 = 294  Get time 
Int 21,2A00 = 294  Get date 
Int 21,5000 = 081  Set current process id 
Int 21,3E00 = 060  Close file using handle 
Int 21,4C00 = 003  Terminate process with return code 
Int 21,5500 = 003  Create PSP 
Int 21,1900 = 003  Get current default drive 
Int 21,0E00 = 002  Select disk 

 
 

Menurut 3 kategori fungsi di atas, dapat diambil penjelasan sbb: 

• Menjalankan Program, terdapat fungsi yang termasuk kategori ini yang dipanggil, yaitu 

Create PSP dan Terminate Process/Program. Tampaknya ini merupakan suatu sinkronisasi 

dengan kernel DOS atau program-program DOS/Windows yang lain. PSP (Program 

Segment Prefix) merupakan suatu daerah kecil sebesar 256 byte untuk menyimpan beberapa 

variable sistem yang berguna untuk sistem operasi dan nilai awal/parameter bagi program. 

Fungsi untuk menjalankan program tidak dipanggil karena struktur program DOS berbeda 

dengan struktur program Windows. 

• Operasi Memori, fungsi ini juga tidak dipanggil karena fungsi-fungsi manajemen memori 

versi DOS (mode real) jelas tidak dapat digunakan dalam lingkungan Win95 (mode 

protected). 

• Operasi File, terdapat fungsi file yang dipanggil, yaitu Close File Using Handle sebanyak 

60X.  Operasi tutup file ini sebagai bagian dari fungsi Terminate Program yang juga 

menutup 20 handle setiap kali dipanggil. Meskipun demikian operasi file lainnya yaitu Buka 

File dan Baca File tidak terdapat dalam log, walau dalam pengujian program membuka, 

membaca dan menutup 3 file. 

Dari hasil TRAP21.LST untuk program DOS terlihat seperti berikut: 
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Fn (Hex)          Bn    Keterangan 
-----------         ---    ---------- 
Int 21,2C00 = 248  Get time 
Int 21,2A00 = 248  Get date 
Int 21,3E00 = 060  Close file using handle 
Int 21,1900 = 049  Get current default drive 
Int 21,5000 = 045  Set current process id 
Int 21,4409 = 042  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,2500 = 033  Set interrupt vector 
Int 21,4800 = 021  Allocate memory blocks 
Int 21,3500 = 021  Get vector 
Int 21,4400 = 015  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,0E00 = 014  Select disk 
Int 21,2900 = 006  Parse filename for FCB 
Int 21,4A00 = 006  Modify allocated memory blocks 
Int 21,4C00 = 006  Terminate process with return code 
Int 21,0C06 = 003  Clear buffer, invoke keyboard function 
Int 21,5500 = 003  Create PSP 
Int 21,6506 = 003  Get extended country information 
Int 21,6601 = 003  Get/set global code page 
Int 21,4D00 = 003  Get return code of a sub-process 
Int 21,6502 = 003  Get extended country information 
Int 21,4000 = 003  Write file or device using handle 
Int 21,4B00 = 003  EXEC load and execute program 
Int 21,3000 = 003  Get DOS version number 

 
 

Secara umum terjadi peningkatan pemanggilan fungsi-fungsi DOS. Berikut penjelasan 

menurut 3 kategori di atas: 

• Menjalankan Program, fungsi-fungsi ini dipanggil secara lengkap, yaitu Create PSP dan 

Execute Program (satu kesatuan), dan Terminate Program. Untuk fungsi Terminate 

Program tidak diketahui mengapa dipanggil sebanyak 6X. 

• Operasi Memori, untuk fungsi-fungsi ini juga mengalami pemanggilan, yaitu Allocate 

Memory Blocks dan Modify Alocated Memory Blocks. 

• Operasi File, seperti halnya program Windows maka terjadi 60X pemanggilan fungsi Close 

File (sebagai bagian dari Terminate Program). Yang cukup mengherankan adalah tidak 

terdapatnya fungsi Open File dan Read File walaupun terjadi pembacaan file sebanyak 3X. 
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Sedangkan terdapatnya operasi Write File kemungkinan ada hubungannya dengan operasi 

device, karena dalam uji coba tidak dilakukan penyimpanan file. 

Untuk memperjelas bagaimana sesungguhnya pemanggilan fungsi-fungsi DOS oleh 

program DOS, maka perlu diadakan pengamatan bila program tersebut dijalankan pada 

lingkungan aslinya, yaitu DOS murni bukan DOS Box. Untuk hal ini maka Windows 95 hanya 

diaktifkan hingga prompt DOS, dan rutin pencegat dibuat aktif (melalui pemanggilan 

TRAP21.COM dengan parameter 1) dan hasilnya dianalisa kemudian dengan TRAP21.EXE. 

Berikut hasil file lognya: 

Fn (Hex)           Bn    Keterangan 
-----------          ---    ---------- 
Int 21,4F00 = 2800  Find next matching file 
Int 21,0200 = 080  Display output 
Int 21,4409 = 078  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,3E00 = 072  Close file using handle 
Int 21,1A00 = 069  Set disk transfer address 
Int 21,2500 = 045  Set interrupt vector 
Int 21,1900 = 039  Get current default drive 
Int 21,4E00 = 034  Find first matching file 
Int 21,3F00 = 033  Read file or device using handle 
Int 21,4800 = 033  Allocate memory blocks 
Int 21,2F00 = 024  Get disk transfer address 
Int 21,0800 = 024  Wait for console input without echo 
Int 21,3500 = 021  Get vector 
Int 21,4700 = 017  Get current directory 
Int 21,7100 = 017   
Int 21,2900 = 016  Parse filename for FCB 
Int 21,4400 = 015  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,4200 = 015  Move file pointer using handle 
Int 21,3D00 = 012  Open file using handle 
Int 21,4000 = 012  Write file or device using handle 
Int 21,0E00 = 010  Select disk 
Int 21,3B00 = 010  Change current subdirectory (chdir) 
Int 21,4900 = 008  Free allocated memory blocks 
Int 21,4A00 = 007  Modify allocated memory blocks 
Int 21,4D00 = 004  Get return code of a sub-process 
Int 21,3800 = 004  Get/set country dependent information 
Int 21,0A00 = 004  Buffered keyboard input 
Int 21,4B00 = 004  EXEC load and execute program 
Int 21,5D09 = 004  Critical error information 
Int 21,6506 = 003  Get extended country information 
Int 21,6601 = 003  Get/set global code page 
Int 21,0900 = 003  Print string 
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Int 21,4C00 = 003  Terminate process with return code 
Int 21,3000 = 003  Get DOS version number 
Int 21,6502 = 003  Get extended country information 

 
 

Sebagai tambahan analisa sebelumnya, maka kali  ini operasi file yang terjadi benar-benar 

lengkap, yaitu Open File, Read File, Move File Pointer dan Close File. Mengingat cara 

interrupt berfungsi di mode protected, bisa kita lihat bahwa tidak semua pemanggilan Int 21h 

diteruskan ke kernel DOS, walaupun itu dilakukan dalam DOS Box. Windows 95 

berkepentingan memproses secara internal fungsi-fungsi DOS untuk keperluannya sendiri 

(misal untuk optimasi sistem atau sinkronisasi operasi file). 

Program Fungsi Menjalankan 

Program 

Fungsi Memori Fungsi File 

- DOS pada DOS - Membuat PSP 

- Eksekusi Program 

- Menghentikan 

Program 

- Alokasi Memori 

- Modifikasi 

Memori 

- Membebaskan 

Memori 

- Tulis File 

- Tutup File 

- Baca File 

- DOS - Membuat PSP 

- Eksekusi Program 

- Menghentikan 

Program 

- Modfikasi Memori - Tulis File 

- Tutup File 

- Win32 - Membuat PSP 

- Menghentikan 

Program 

 - Tutup File 

 
Tabel 4-1. Hasil uji coba terhadap program yang ada 
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Untuk contoh lebih lanjut pencegatan secara internal fungsi DOS oleh Win95 dapat dilihat 

pada tambahan antar muka untuk pemrosesan fungsi-fungsi Long File Name (LFN), yaitu 

AH=71h dan sub fungsi pada AL. Fungsi-fungsi LFN ini hanya aktif saat DOS Box Windows 

95 dan ditujukan untuk program-program berbasis DOS agar dapat memanfaatkan secara 

maksimal kemampuan Windows 95. 

Untuk contoh program dapat dilihat di bawah ini. 

mulai: 

  mov ax,3521h 

  int 21h   ; ambil vektor DOS  ES:BX 

  mov word ptr DOS+2,es 

  mov word ptr DOS,bx 

  xor di,di 

  mov es,di   ; ganti vektor DOS langsung di IVT 

  mov es:[21h*4+2],cs 

  mov es:[21h*4],offset Int21h 

;-- test fungsi buka file -- 

  mov ax,3D00h  ; AH=3Dh fungi buka file 

  int 21h 

  mov dx,offset Komen1 ; tulis komen ‘bekerja’ 

  cmp ax,1234h  ; apakah pencegat bekerja? 

  jz Prg_1 

  mov dx,offset Komen2 ; tulis komen ‘tidak’ 

Prg_1: 

  mov ah,09h  
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  int 21h   ; tulis komentar hasil 

   mov ax,2521h 

  lds dx,DOS 

  int 21h   ; kembalikan vektor DOS, DS:DX 

  int 20h   ; selesai 

;-- rutin pencegat Int 21h -- 

Int21h: 

  cmp ah,3Dh        ; fungsi buka file? 

  jnz I21_A         ; tidak = langsung 

  sti                ; set flag intr 

  mov ax,1234h      ; set hasil fungsi 

  retf 0002h         ; kembali ke pemanggil 

I21_A: 

  jmp dword ptr cs:DOS   ; teruskan ke kernel DOS 

 
Inti dari program di atas adalah melakukan pencegatan vektor DOS langsung melalui IVT 

(Interrupt Vector Table) dan melakukan pemanggilan fungsi DOS untuk mengecek apakah 

pencegatan itu berhasil. Dalam rutin pencegatannya hanya mengecek apakah fungsi yang 

dikirim adalah fungsi membuka file, bila ya maka fungsi berakhir dengan keluaran AX=1234h, 

bila tidak maka langsung diteruskan ke rantai interrupt berikutnya. Dalam pengujian terlihat 

bahwa pencegatan berjalan normal pada DOS murni, tetapi tidak bekerja pada DOS Box 

Windows 95. Hal ini memperjelas bahwa pemrosesan instruksi Interrupt pada mode protected 

berbeda dengan mode real. 
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3.  Analisa Melalui Program Test 

Untuk proses analisa dan pengujian sistem maka diperlukan program-program untuk keperluan 

tersebut. Program-program ini sifatnya sederhana dan hanya meliputi beberapa hal yang ingin 

dianalisa. Berikut program-program uji coba tersebut yang listingnya dapat dilihat pada bagian 

lampiran: 

• TEST1.EXE, program test ini terutama untuk menguji hal-hal berikut: 

• Menjalankan program 

• Operasi memori 

• Operasi file 

Program secara sederhana melakukan operasi buat file, tulis file, tutup file, buka file, dan 

membaca ulang file dan menutupnya. Dalam proses eksekusi file minimal diharapkan terjadi 

operasi eksekusi file yang juga terjadi alokasi memori untuk program. Program ini 

dikompilasi untuk 3 target file eksekusi, yaitu program DOS, Win16 dan Win32, yang 

masing-masing dijalankan untuk dianalisa hasilnya. Untuk kompilasi program DOS dan 

Win16 menggunakan Borland Pascal v7.0, sedangkan untuk program Win32 menggunakan 

Borland Delphi v3.0. Berikut inti program test tersebut: 

Assign(F1,'TEST1.TXT'); 

Rewrite(F1); 

for I := 1 to 100 do 

   Writeln(F1,'Test...test...test...'); 

 Close(F1); 

 Reset(F1); 

 while not EoF(F1) do 
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    Readln(F1,S); 

 Close(F1); 

 
Berikut hasil yang didapat bila program TEST1.EXE berformat DOS dijalankan pada 

lingkungan DOS murni: 

Fn (Hex)     Bn   Keterangan 
-----------   ---  ---------- 
Int 21,2500 = 081  Set interrupt vector 
Int 21,0200 = 077  Display output 
Int 21,4000 = 069  Write file or device using handle 
Int 21,3E00 = 066  Close file using handle 
Int 21,3500 = 057  Get vector 
Int 21,3F00 = 057  Read file or device using handle 
Int 21,0800 = 022  Wait for console input without echo 
Int 21,1A00 = 021  Set disk transfer address 
Int 21,2900 = 016  Parse filename for FCB 
Int 21,4F00 = 013  Find next matching file 
Int 21,4800 = 012  Allocate memory blocks 
Int 21,7100 = 008   
Int 21,4700 = 008  Get current directory 
Int 21,4900 = 008  Free allocated memory blocks 
Int 21,1900 = 008  Get current default drive 
Int 21,4400 = 006  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,4A00 = 004  Modify allocated memory blocks 
Int 21,3800 = 004  Get/set country dependent information 
Int 21,4D00 = 004  Get return code of a sub-process 
Int 21,4E00 = 004  Find first matching file 
Int 21,4B00 = 004  EXEC load and execute program 
Int 21,0A00 = 004  Buffered keyboard input 
Int 21,5D09 = 004  Critical error information 
Int 21,5D08 = 004  Critical error information 
Int 21,4C00 = 003  Terminate process with return code 
Int 21,0900 = 003  Print string 
Int 21,3C00 = 003  Create file using handle 
Int 21,3D00 = 003  Open file using handle 

 
 

Pemanggilan fungsi-fungsi yang dilakukan akan menjadi bahan perbandingan untuk 

eksekusi program lainnya di lingkungan Windows 95. Sedikit catatan pada daftar di atas, yaitu 

pemanggilan fungsi AH=71h yang hanya berlaku bila Windows 95 aktif. 

Berikut hasil yang didapat pada eksekusi program TEST1.EXE berformat DOS: 
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Fn (Hex)          Bn     Keterangan 
-----------         ---     ---------- 
Int 21,4000 = 306  Write file or device using handle 
Int 21,5000 = 196  Set current process id 
Int 21,2500 = 069  Set interrupt vector 
Int 21,3E00 = 060  Close file using handle 
Int 21,3500 = 057  Get vector 
Int 21,2C00 = 030  Get time 
Int 21,2A00 = 030  Get date 
Int 21,1900 = 009  Get current default drive 
Int 21,4C00 = 006  Terminate process with return code 
Int 21,2900 = 006  Parse filename for FCB 
Int 21,0E00 = 005  Select disk 
Int 21,5500 = 003  Create PSP 
Int 21,4400 = 003  I/O control for devices (IOCTL) 
Int 21,4D00 = 003  Get return code of a sub-process 
Int 21,4B00 = 003  EXEC load and execute program 
Int 21,0C06 = 003  Clear buffer, invoke keyboard function 
Int 21,4A00 = 003  Modify allocated memory blocks 

 
 

Hal yang perlu mendapat penekanan adalah digunakannya fungsi DOS Write File untuk 

operasi penulisan file. Sebagaimana terjadi 3X eksekusi program, yang tiap-tiap eksekusi 

menuliskan 100 baris kalimat, sehingga terjadi 300X lebih pemanggilan. Pemanggilan fungsi 

lainnya tidak banyak berbeda dengan uji coba sebelumnya. 

Berikut hasil yang didapat pada eksekusi program TEST1.EXE berformat Win16: 

Fn (Hex)          Bn     Keterangan 
-----------         ---    ---------- 
Int 21,3E00 = 060  Close file using handle 
Int 21,5000 = 056  Set current process id 
Int 21,2C00 = 030  Get time 
Int 21,2A00 = 030  Get date 
Int 21,4C00 = 003  Terminate process with return code 
Int 21,5500 = 003  Create PSP 
Int 21,1900 = 003  Get current default drive 
Int 21,0E00 = 002  Select disk 

 
 

Hasil di atas tidak banyak berbeda dengan uji coba terhadap program Windows yang ada. 

Tidak terlihat penggunaan fungsi-fungsi DOS secara signifikan, meskipun pada program Win16 

ini masih disediakan antarmuka interrupt untuk memanggil fungsi-fungsi DOS atau BIOS. 
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Berikut hasil yang didapat pada eksekusi program TEST1.EXE berformat Win32: 

Fn (Hex)     Bn   Keterangan 
-----------   ---  ---------- 
Int 21,3E00 = 060  Close file using handle 
Int 21,5000 = 044  Set current process id 
Int 21,2C00 = 033  Get time 
Int 21,2A00 = 033  Get date 
Int 21,4C00 = 003  Terminate process with return code 
Int 21,5500 = 003  Create PSP 
Int 21,1900 = 003  Get current default drive 
Int 21,0E00 = 002  Select disk 

 
 

Bisa kita lihat bahwa tidak terdapat perbedaan berarti dengan program berformat Win16. 

Pada program-program berformat Win32 sama sekali tidak disediakan antarmuka untuk 

mengakses DOS, baik itu menggunakan instruksi interrupt atau fungsi-fungsi yang disediakan 

oleh Windows 95. Cara panggil yang disediakan hanya melalui pemanggilan langsung fungsi, 

yaitu Call [offset alamat 32 bit]. 

Berikut hasil uji coba dalam bentuk tabel. Secara garis besar tidak banyak berbeda dengan 

tabel hasil pertama. 
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Program Fungsi Menjalankan 

Program 

Fungsi Memori Fungsi File 

- DOS pada DOS - Membuat PSP 

- Eksekusi Program 

- Menghentikan 

Program 

- Alokasi Memori 

- Modifikasi 

Memori 

- Membebaskan 

Memori 

- Buat File 

- Tulis File 

- Tutup File 

- Baca File 

- DOS - Membuat PSP 

- Eksekusi Program 

- Menghentikan 

Program 

- Modfikasi Memori - Tulis File 

- Tutup File 

- Win16 - Membuat PSP 

- Menghentikan 

Program 

 - Tutup File 

- Win32 - Membuat PSP 

- Menghentikan 

Program 

 - Tutup File 

 
Tabel 4-2. Hasil uji coba terhadap program test 

4. Analisa Melalui Blok Interrupt 

Untuk mengetahui penggunaan minimal fungsi-fungsi DOS oleh Windows 95 dilakukan 

dengan cara memblok fungsi-fungsi tersebut. Setiap pemanggilan fungsi DOS oleh Windows 95 

langsung dikembalikan tanpa diteruskan ke kernel DOS. Hal ini untuk memastikan lebih lanjut 

kemandirian Windows 95 dari fungsi-fungsi DOS. 
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Untuk mengaktifkan fasilitas blok interrupt yaitu dengan mengirimkan parameter 

AX=33D0h dan DL=02h pada rutin pencegat. Berikut inti program tersebut: 

 asm 

 {-- reset pencegat --} 

  mov ax,33D0h  ; set status 

  mov dl,0  ; DL=0, non-aktifkan pencegat 

  int 21h   

  mov ax,33D3h  ; reset pencegat 

  int 21h    

 {-- isi blok fungsi --} 

  mov bx,offset DaftFn 

  mov cx,TotalFn 

 @@1: 

  mov ax,33D1h  ; isi fungsi boleh lewat 

  mov dl,ds:[bx]  ; DL=nomor fungsi (dari array konstan) 

  int 21h 

  inc bx 

  loop @@1  ; looping sesuai besar array 

 {-- aktifkan mode blok --} 

  mov ax,33D0h  ; set status 

  mov dl,02h  ; DL=02, aktifkan mode blok interrupt 

  int 21h 

 end; 
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Array konstan pertama-tama diisi sesuai kebutuhan minimum untuk eksekusi program 

untuk Windows, yaitu Get Time, Get Date, Set Current Process ID, Close File, Terminate 

Program, Create PSP, Get Current Drive, dan Select Disk. Program Windows, digunakan 

NOTEPAD.EXE, dijalankan untuk melihat apakah mampu bekerja secara normal. Fungsi-

fungsi DOS yang diizinkan untuk lewat dikurangi satu-persatu dan dilakukan eksekusi ulang 

program hingga didapat fungsi minimal DOS yang dibutuhkan oleh Windows 95. 
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Gambar 4-1. Flowchart pengecekan fungsi minimal 



 53

Dari langkah-langkah di atas didapatkan fungsi-fungsi minimal yang dibutuhkan program 

Windows, yaitu Set Current Process ID, Create PSP, dan Get Current Drive. Dengan hanya 3 

fungsi DOS ini program NOTEPAD.EXE berjalan dengan normal. Turut ditest pula program-

program Windows yang lain, seperti EXPLORER.EXE yang banyak menggunakan fungsi-

fungsi file, dan berjalan dengan normal. Khusus pemblokan fungsi Get Time/Get Date, maka 

tampilan jam pada pojok kiri Win95 menunjukkan pukul 00:00. 

Bila dijalankan program DOS, misal EDIT.COM, pada kondisi fungsi-fungsi DOS 

minimal, maka akan didapat hasil sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 4-2. Tampilan error eksekusi program DOS pada fungsi DOS minimal 
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