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در دستھ بندی زبانھای برنامھ سازی, زبان اسمبلی یک زبانسطح پایین است کھ قدرت فوق العاده 
ای را در خود نھفتھ دارد. بنابراین اغلب برنامھ ھای سیستمی و برنامھ ھایی کھ باید در حداقل 

نامھ زمان ممکن اجرا شوند بھ این زبان نوشتھ می شوند. علیرغم امکاناتی کھ این زبان دارد بر
نویسی بھ این زبان کمی مشکل بھ نظر میرسد و دلیل آن نیاز بھ آشنایی بھ ساختار داخلی 
کامپیوتر و معماری آن می باشد. لذا جھت کار با این زبان ابتدا کمی بھ مفاھیم معماری کامپیوتر 

  می پردازیم.  
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  فصل اول

  نگھداری اطالعات در حافظھ کامپیوتر

  

  ،*،+،/و....   $,#وعال ئمی مثل  ٩تا    0،ارقام zتا  Z  ,aتا  Aکامپیوتر می شوند ترکیبی از حروف اطالعاتی کھ وارد 

است. این اطالعات بھ روش خاصی درحافظھ نگھداری می شوند. بعضی از این اطالعات مقادیر عددی ھستند، مثل شماره 
دانشجویی یک دانشجو و نمرات دانش آموزان . بعضی دیگر از این اطالعات بھ صورت کاراکتری (رشتھ ای،حرفی) 

  ھا سروکاردارد بھ دو دستھ تقسیم می شوند: ھستند، مثل نام دانشجو. لذا اطالعاتی  کھ کامپیوتر با آن 

 اطالعات عددی  -١
 اطالعات  رشتھ ای -٢

  

ھمھ اطالعات عددی یکسان نیستد. بعضی از آنھا صحیح اند مانند شماره دانشجویی، بعضی از آنھا می توانند اعشاری 
 باشند مانند معدل یک دانشجو. اطالعات عددی می توانند منفی و مثبت باشند.

متفاوتی برای نگھداری اطالعات در حافظھ  کامپیوتربھ کار می رود. ابتدا نگھداری اطالعات عددی را مورد روش ھای 
  بررسی قرار می دھیم.

  سیستم  اعداد

درسیستم ھای عددی معمولی، موقعیت مکانی ھر رقم دارای ارزش معینی است. در چنین سیستم ھایی می توان ھر عدد را 
  داد:بھ صورت ھای زیر نمایش 

= ( … … )  

  ضرایب اعداد می باشد. aتعداد ارقام اعشاری و   m تعداد ارقام صحیح, nمبنای عدد,  Bدر نمایش فوق 

  منظور می شود. ١٠نمایش داده می شود. اگر مبنای عددی مشخص نگردد،  B(N)بھ صورت  Bدر مبنای  Nھر عدد 

  ا نشان دھید:ر ١٢٣.۴۵: بسط عدد  مثال

123 45? = 1 × 10 + 2 × 10 + 3 × 10 + 4 × 10 + 5 × 10  

  (دسیمال) سیستم اعداد دھدھی

سیستم اعداد دھدھی یکی از سیستم ھای متداول است کھ ھمگان روزانھ با آن سر.کار دارند در این سیستم ھر عدد می تواند 
    (B=10)باشد. ٩تا  ٠ترکیبی از ارقام 

  (باینری) سیستم اعداد دودویی

، ١١١بلشد مانند  ١و  ٠)، لذاھر عدد در این سیستم می تواند ترکیبی از ارقام B=2است ( ٢این سیستم مبنای اعداد در 
  . ١٠٠٠١١١١١و  ١٠١١
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  سیستم اعداد ھشتایی (اکتال)

  باشد.  ٧تا  ٠)، لذا ھر عدد در این سیستم می تواند ترکیبی از ارقام B=8است ( ٨در این سیستم، مبنای اعداد 

  

  

  سیستم اعداد شانده تایی (ھگزادسیمال)

رقم درنوشتن اعداد این سیستم استفاده کرد.چون اعداد  ١۶، لذا می توان از (B=16)است،  ١۶در این سیستم، مبنای اعداد 
 ١۶ استفاده می کنیم. لذا ارقام مبنای Fتا   Aاز عالئم  ١۵تا  ١٠بھ باال را بھ عنوان یک رقم نمی شناسیم، برای نمایش  ٩

 ١۶اعدادی در مبنای  ACBو  B1A ،1CD. اعدادی مثل A ،B ،C ،D ،E ،F، ٩، ٨، ٧، ۶، ٣،۴،۵، ٢، ١، ٠عبارند از 
  ھستند.

از نظر تئوری می توان سیستم ھای عددی زیادی را تعریف کرد. ولی سیستم ھای مطرح شده، از اھمیت ھای ویژه ای بر 
  این اعداد میباشد:خوردارند. جدول زیر نشان دھنده تعدادی از 

  ١۵  ١۴  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ۶  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  دھدھی
  ١١١١  ١١١٠  ١١٠١  ١١٠٠  ١٠١١  ١٠١٠  ١٠٠١  ١٠٠٠  ١١١  ١١٠  ١٠١  ١٠٠  ١١  ٠١  ١  باینری
  ١٧  ١۶  ١۵  ١۴  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٧  ۶  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  اکتال

  A B  C  D  E  F  ٩  ٨  ٧  ۶  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  ھگزادسیمال
     

  تبدیل مبناھا: 

سروکار داریم، الزم است چگونگی تبدیل مبنای ھای مذکور بھ یکدیگر  ١۶و٢چون در سیستم ھای کامپیوتری با مبناھای  
را مطالعھ کنیم. تبدیالتی کھ مورد بحث قرار می گیرند عبارتند از : دسیمال بھ باینری و بر عکس ، اکتال بھ باینری و بر  

  عکس و ھگزادسیمال بھ باینری و بالعکس.

  تبدیل اعداد دسیمال صحیح بھ باینری و بالعکس

تقسیم  ٢برای تبدیل اعداد صحیح دھدھی بھ دودویی از روش تقسیم متوالی استفاده می شود. در این روش، عدد دھدھی بر 
تقسیم خواھد شد و  ٢می شود و با قیمانده و خارج قسمت محاسبھ می گردند. اگر خارج قسمت صفر نباشد، خارج قسمت بر

این روند تا صفر شدن خارج قسمت ادامھ می یابد. باقیمانده ھای ایجاد شده از ھر تقسیم، نگھداری می شوند و از آخرین 
  خواھد بود. ٢باقیمانده بھ اولین باقیمانده در کنار ھم نوشتھ می شوند. عددحاصل ، در مبنای 

  بھ مبنای دسیمال. 2(11001)   تبدیل عددمثال: 

11001=1*24+1*2 3+0*22+1*20 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 25    

  تبدیل اعداد اعشاری دسیمال بھ باینری و بالعکس

تبدیل کرد. برای تبدیل  ٢، باید قسمت صحیح و اعشاری را جداگانھ بھ مبنای ٢، بھ  ١٠برای تبدیل اعداد اعشاری مبنای 
استفاده می گردد.  ٢از روش ضرب متوالی در و برای تبدیل قسمت اعشاری،  ٢قسمت صحیح، از روش تقسیم متوالی بر 

ضرب شده، قسمت صحیح حاصل، نگھداری می شود و این روند برای  ٢، قسمت اعشاردر ٢در روش ضرب متوالی در 
قسمت اعشاری حاصل ادامھ می یابد تا قسمت اعشاربھ صفر برسد.سپس قسمت ھای صحیح حاصل را در کنار ھم می 

قسمت اعشاری است. با تلفیق قسمت اعشاری وقسمت صحیح، عدد بھ طور کامل بھ  ٢نای نویسیم.عددحاصل،  تبدیل مب
  مبنای دو تبدیل می شود.
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  ) بھ مبنای دسیمال: ٠١/١١١٠( ٢تبدیل مثال : 

1110= 1*23 + 1*22 + 1*21 + 0*20= 8+4+2+0=14 

0.01= o*2-1 + 1*2-2 = 0+ 0.25= 0.25 

1110.01= 14.25 

  بھ مبنای دو: ٢۵/١٢تبدیل مثال: 

(12)10= (1100)2 

0.25*2= O.5 

0.5*2= 1 

(0.25)10= (0.01)2 

(12.25)10= (1100.01)2 

  حاصل می شود: ٢۵/١٢با تلفیق قسمت ھای صحیح و اعشاری، مبنای دو عدد 

  اگر با ضرب ھای متوالی، قسمت اعشاربھ صفر نرسد، باید عمل ضرب را تا پر شدن کلمھ حافظھ ادامھ داد.

  عداد باینری بھ مبنای اکتال و بر عکس تبدیل ا

  در مبنای باینری است. می توان استنباط کرد کھ ھر  ١١١است. در جدول باال این رقم معادل  ٧رقم مبنای اکتال،  بزگترین

رقم مبنای اکتال معادل سھ رقم مبنای باینری است وھر سھ رقم در مبنای باینری معادل یک رقم در مبنای اکتال است. 
ای تبدیل یک عدد مبنای باینری بھ مبنای اکتال، باید رقم ھای عدد را از سمت راست، سھ رقم سھ رقم جدا کرد و بھ بر

  جای ھر سھ رقم مبنای باینری، یک رقم مبنای اکتال قرار داد. چنانچھ تعداد  ارقام، مضربی از سھ نباشد باید بھ تعدادالزم

  در سمت چپ عدد،صفر اضافھ کرد.

  ) بھ مبنای اکتال: ١١٠٠١( ٢  دیل عددتبمثال: 

(یک صفر بھ چپ اضافھ شده) ٠١١٠٠١)= ٣١(  

  اگر عدد اعشاری باشد، برای قسمت صحیح مانند یک عدد صحیح عمل می شود و برای قسمت اعشاری، از سمت چپ، 

یم. اگر تعداد ارقام اعشار سھ رقم سھ رقم جدا کرده و بھ جای ھر سھ رقم مبنای باینری، یک رقم مبنای اکتال قرار می دھ
  مضربی از سھ نباشد باید در سمت راست عدد بھ تعداد الزم صفر اضافھ کرد.

  بھ مبنای اکتال: 2(10011/1101)تبدیل عدد مثال: 

010011/110100=(23/64) دو صفر بھ راست و یک صفر بھ چپ اضافھ شده 

  ھر رقم مبنای ھشت، سھ رقم مبنای دو را قرار داد.برای تبدیل اعدداد مبنای ھشت بھ مبنای دو، باید بھ جای 

  بھ مبنای باینری: 8 (25/34)تبدیل مثال: 
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(25/34) 8 = (010101/011100) 2 = (10101/0111)2 

  اعداد مبنای باینری بھ مبنای ھگزادسیمال و بر عکستبدیل 

این تبدیالت مشابھ تبدیالت مبنای باینری بھ اکتال و برعکس می باشند. با این تفاوت کھ ھر رقم مبنای ھگزادسیمال معادل 
   چھاررقم مبنای باینری است و ھر چھاررقم مبنای باینری معادل یک رقم مبنای ھگزادسیمال است.  

  ھگزادسیمال:بھ مبنای  2 (1111101/0110)تبدیل عدد  :مثال

01111101/0110= (7D.6) 16 

   |16 (F25/03) تبدیل عددمثال: 

(F25.03) 16 = (111100100101/00000011) 2 

  : ١۶و٢انجام محاسبات در مبنای 

  جھت نمایش اطالعات در کامپیوتر ضروری است.  ١۶و٢آشنایی با نحوه انجام محاسبات در مبناھای 

  :٢عمل جمع در مبنای 

  است. ھمانطور کھ در سیستم دھدھی، ده بر یک داریم، در سیستم  ١٠مانند عمل جمع در مبنای  ٢عمل جمع در مبنای 

  دودویی،دو بر یک خواھیم داشت.

11111+   

  11110   

----------- 

111101   

  می باشد. ١٠نیز مانند این عملیات در مبنای  ٢تفریق, ضرب و تقسیم در مبنای 

  : ١۶ر مبنای جمع و تفریق د

  بریک  ١۶بریک،  ٢بر یک و  ١٠است، با این تفاوت کھ دراین مبنا، بھ جای  ١٠و٢جمع و تفریق در این مبنا نیز مانند 

  باشد. ١۶خواھیم داشت، این کار وقتی انجام می شود کھ حاصل جمع دو رقم مساوی یا بیشتر از 

ABE12 + 

354    

---------- 

AC266    
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  نگھداری اعداد صحیح مثبت در کامپیوتر:   

اعدادصحیح مثبت بھ صورت مبنای باینری در حافظھ نگھداری می شوند. طول کلمات کامپیوتر ممکن است از کامپیوتری 
  بیت.طول یک کلمھ ماشین برای  ۶۴بیت و ٣٢بیت،  ١۶بھ کامپیوتر دیگر متفاوت باشد ولی معموال توانی از دو است. مثل 

  . مقدار عدد (شکل زیر) ٢.بیت عالمت  ١عدد صحیح بھ دو قسمت تقسیم می شود:  نمایش

            
31                                                30 ….. 4                                                                  3          2         1          0 

تبدیل کرده، کلمات ماشین را  ٢بیتی مانند شکل باال، باید آن را بھ مبنای  ٣٢در یک ماشین   صحیحبرای نمایش عددمثبت 
  )را برابر با صفر قرار داد. بیت ھای با قیمانده نیز با صفر پر کرد.٣١از سمت راست بھ چپ پر کرد وبیت عالمت (بیت 

  نگھداری اعداد  صحیح منفی در کامپیوتر 

  صحیح منفی می توان بھ سھ روش غمل کرد:برای نمایش اعداد 

 روش عالمت ومقدار  -١
 ١روش متمم   -٢
 ٢روش متمم  -٣

  روش عالمت و مقدار

  در این روش، اعداد منفی مانند اعداد مثبت ذخیره می شوند؛ با این تفاوت کھ بیت عالمت مقدار  یک قرار می گیرد. 

  روش عالمت مقدار در یک ماشین ھشت بیتی:در ماشینی بھ طول کلمات ده بیت بھ  -٢١مثال: نمایش عدد

-21= (-10101)2 

1 0 0 1 0 1 0 1 
 

  این روش دارای دو اشکال عمده است 

 برای صفر منفی و صفرمثبت دو نمایش جداگانھ وجد دارد. -١
 برای عمل تفریق باید مدارجداگانھ ای طراحی شود. -٢

ھشت بھ روش عالمت و مقدار(جدول اول صفر منفی و مثال: نمایش صفرمنفی و صفر مثبت در ماشینی بھ طول کلمات 
  جدول دوم صفر مثبت):

1 0 0 0 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

فرض شود، بزرگترین و کوچکترین اعاد قابل نمایش، بھ روش عالمتن و مقدار بھ صورت  Mاگر طول ھر کلمھ ماشین 
  زیر است:

 (2M-1-1), -(2M-1-1)  
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  : ١روش متمم 

، عدد را بھ مبنای دو تبدیل کرده، نمایش مثبت عدد را مشخص می کنیم و در  ١اعداد منفی بھ روش متمم برای نمایش 
 ١نمایش حاصل ، تمام صفرھا را بھ یک و تمام یک ھا را بھ صفر تبدیل می کنیم و یا بھ عبارت دیگر تمام ارقام را از 

  مبنای عدد است). ٢) کم می کنیم( ٢-١=١(

تبدیل کرده و  ٢(جدول اول عدد را بھ مبنای  . ١در ماشینی بھ طول کلمات ھشت بیت بھ روش متمم - ١٩مثال: نمایش عدد 
  آن را نشان میدھد): ١جدول دوم متمم 

 -19= (-10011)2 

0 0 0 1 0 0 1 1 
 

1 1 1 0 1 1 0 0 
  

در این روش نیز برای صفرمثبت و صفرمنفی دونمایش مختلف وجود دارد ولی برای انجام عمل تفریق نیازبھ مدار  
  ، اشکال دوم روش عالمت و مقدار را بر طرف می کند.١جداگانھ ای نیست، یعنی روش متمم 

دول اول صفر مثبت و جدول (ج .ھشت، در ماشینی بھ طول کلمات ١نمایش صفر مثبت وصفر منفی در روش متمم  :مثال
  دوم صفر منفی را نشان می دھد):

0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 
   

   ٢روش متمم 

  :در این روش باید بھ صورت زیر عمل کرد .ل روش عالمت و مقدار را حل می کنداین روش، ھر دو اشکا

 نمایش مثبت عدد -١
 عدد١پیدا کردن متمم  -٢
  افزودن یک واحد بھ عدد حاصل -٣

  .٢بھ روش متمم بیت، ھشتدر ماشینی بھ طول کلمات  - ٢٣نمایش اعداد: مثال

-23= (-10111)2 

0 0 0 1 0 1 1 1 
  ٢٣نمایش عدد 

1 1 1 0 1 0 0 0 
  -٢٣عدد  ١نمایش متمم 

1 1 1 0 1 0 0 1 
 -٢٣عدد  ٢نمایش متمم 
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  تعداد بیت ھای کلمات ماشین باشد، بازه اعداد قابل نمایش در این روش عبارت است از:  M اگر 

[-2M-1    تا (2M-1-1) ] 

  ام یک عدد Rمبنای 

را  ام یک عدد Rام و متمم   R - ١اعداد را بررسی کردیم. اکنون متمم  ٢ومتمم ١تا کنون روش بھ دست آوردن متمم 
یک عدد، صفرھا را بھ یک و یک ھا را بھ صفر تبدیل کردیم. علتش این  ١بررسی می کنیم. برای بھ دست آوردن متمم 

باشد و خواستھ  R در مبنای   M مبنای عدد است کم کردیم. لذا اگر عدد ٢کھ در آن،  ٢-١را از  ھر رقم عدد مھ است 
خواھد بود. یعنی  M  عدد R -١کم کنیم .عدد حاصل، متمم  R -١آن را از  آن را  پیدا کنیم باید ھر رقم R -١باشیم متمم 

  ام عدد اضافھ کرد R -١ام یک عدد باید یک واحد بھ متمم  Rبرای بھ آوردن متمم 

  :٨۵متمم نھم عدد مثال: 

١۴=٨۵-٩٩  

  ) کم شده اند. ١٠-١یعنی ( ٩، از  ٨۵در این مثال، ھر رقم عدد 

    :٨۵متمم دھم عدد : مثال

  ٩٩-٨۵=١۴متمم نھم             

  ١۴+١=١۵متمم دھم             

ھمانطور کھ می دانیم عمل تفریق در سیستم ھای کامپیوتری وجود ندارد و این عمل با جمع شبیھ سازی می شود. بھ این 
ال اگر در حاصل تبدیل شده و با آن جمع میشود. ح Rصورت کھ عذذی کھ قرار است از عدد مورد نظر کم شود بھ متتم 

  رقم اضافی بوجود آمد آن رقم حذف میشود.

  در ماشینی کھ مدارتفریق ندارد. )٨٠- ٣٠(انجام عمل تفریق : مثال

)٨) +  - ٣٠۵ =٨ -٣٠۵  

  جمع کنیم. ٨۵ام این عدد را پیدا کرده با  Rرا ذخیره کرد. برای این منظور باید متمم  - ٣٠در عمل باید بتوان عدد

  ٩٩- ٣٠=۶٩            ٣٠متمم نھم عدد 

   ۶٩+١= ٧٠            ٣٠متمم دھم عدد 

       ١۵۵=٨+٧٠۵  

 

) اعداد دو  ٨۵و ٣٠است کھ یک عدد سھ رقمی است، در حالی کھ اعدادی کھ با آن ھا سر وکار داریم، ( ١۵۵عدد حاصل،
خواھد بود کھ جواب مسالھ است. اگر عدد  ۵۵جھ آن باید حذف شود و نتی ١۵۵رقمی اند. لذا آخرین رقم سمت چپ عدد 

ام جواب خواھد بود اگر  Rمنفی بزگتر از عدد مثبت باشد، پس از انجام محاسبات بھ طریق مذکور، عددحاصل ، متممم 
  سپس عالمت منفی در کنار آن قرارداده شود ، جواب مسالھ بھ دست      ام انجام گیرد و   R عکس عملیات محاسبھ متمم

  می آید.

   ):٣٠-٨۵(محاسبھ مقدار  :مثال
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)٨۵ -+ (٨=٣٠۵-٣٠  

  ٩٩-٨۵=١۴         ٨۵متمم نھم عدد 

  ١۴+١=١۵       ٨۵متمم دھم عدد 

  ٣٠+١۵=۴۵متمم دھم جواب مسالھ     

۴۴=١-۴۵  

٩٩ -۴۴=۵۵            - ۵۵جواب مسالھ   

  نگھداری اعداد اعشاری در کامپیوتر    

را می توان بھ  ٠/٧۴۵مبنایی را می توان بھ صورت ممیز شناور نشان داد. بھ عنوان مثال، عدد ھراعداد اعشاری در
  صورت ھای زیر نمایش داد.

745/0*100 

74/50*101 

7/45*102 

0/745*103 

0/0745*104 

  شاری را ھمان طور کھ مالحظھ می شود، ممیز جای  ثابتی ندارد. بھ ھمین دلیل آن را ممیز شناور گویند. ھر عدد اع

  می توان بھ صورت زیر بیان کرد.

+ f*b +e 

مثبت و یا منفی باشند. بھ  توان است. قسمت ھای کسری و توان می توانند eمبنای عدد و bمقدار کسری،  fدر نمایش ، 
  است. 3برابر با  eو 10برابر با   b, 0/745برابر با   f, 0/745*103عنوان مثال در عدد

بر قرار باشد، عدد را نرمال گو یند. در مبنای شانزده، در عدد نرمال، باید  f< 1> 0.1شرط  +  e+f*bاگر در نمایش 
  b,fنرمال می باشند.برای نمایش اعداد اعشاری، باید  103*0/745و  ADF *164/0بر قرار باشد. اعداد f<1> 1/16 شرط

نیست. لذا برای نمایش اعداد  bھ ذخیره عدد مشخص باشند.چون ھر کامپیوتر با مبنای معینی کار می کند، لزومی ب eو
اعشاری کافی است قسمت کسر و توان را ذخیره کرد. کلمات کامپیوتر برای ذخیره اعداداعشاری بھ سھ قسمت تقسیم می 

  زیر:شوند شکل 

٠     ١                               ٧   ٨.........                                                                             ٣١  

      
  مربوط بھ توان   بیت عالمت ١تا  ٧مربوط بھ بخش کسری                                            بیت  ٨تا  ٣١بیت         

بیت عالمت، مربوط بھ عالمت قسمت کسری می باشد و عالمت قسمت توان بھ شکل خاصی کھ در ادامھ بحث می شود، 
ذخیره می گردند  ٣١تا  ٨ ذخیره می شود و قسمت کسری در بیت ھای ٧تا ١اعمال می گردد. توان عدد در بیت ھای 

مثبت و منفی  حالت مختلف داشتھ با شد. چون باید بتوان اعداد ٢٧=١٢٨کھ می تواند  بیت قرار می گیرد ٧.توان عدد در 
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و نھ بھ ١نھ بھ صورت عالمت ومقدار، نھ بھ صورت متمم  eار کند، اما را اختی ۶٣تا  - ۶۴می تواند از  eلذا  را نمایش داد
نمایش داده می شود . در این روش،  ۶۴نمایش داده می شود، بلکھ بھ روش خاصی بھ نام روش افزونی  ٢صورت متمم 

 fتغییر کند.  ١٢٧ تا٠واحد اضافھ می شود تا توان جدید (توان ظاھری ) از  ۶۴است،  ۶٣تا  -۶۴بھ توان واقعی ، کھ از 
  است ذخیره می گردد. ١۶رقم مبنای  ۶بیت کھ معادل  ٢۴در 

  بیت. ٣٢در کامپوتری بھ طول کلمات  -٨۴/١٢١نمایش عدد مثال: 

121= (11110011)2 

 0/84= (0/110101)2 

-121/84= (-1111001/110101)2 

- (01111001/11010100)2=  - 79/D4 

-79D4=   - 0/79D4*162  

f=0/79D4 

b2=16 

 2=توان واقعی

  توان ظاھری 66=2+64

66= (1000010)2 

١  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠١١١  ١٠٠١  ١١٠١  ٠١٠٠  ٠٠٠٠  ٠٠٠٠  
  عالمت  ١     ٢     ٣     ٤     ٥      ٦     ٧    ٨........                                                                      ٣١

 ٢،چھار رقم مبنای  ١۶قرار می گیرد (ھر رقم مبنای  ١۶رقم مبنای  ۶در قسمت کسری،ھمانطور کھ مالحظھ می شود، 
  است). اگر طول قسمت کسری از طول کلمھ ماشین کمتر باشد، بھ تعداد الزم، صفر در سمت راست قرار می گیرد.

   (BCD)دی –سی  –نمایش اعداد بھ صورت کد بی 

رت یک کمیت مستقل و قسمت نشد نی منظور شد. برای نمایش عدد بھ ھای قبلی نمایش اعداد،ھر عدد بھ صودر روش 
تبدیل می شود و ھر رقم عدد، بھ چھار بیت تبدیل می گردد.  ٢دی، ھر رقم آن بھ طور مستقل بھ مبنای  -سی - صورت بی

است در می آید. علت در نظر گرفتن چھار بیت برای ھر رقم این  00010010بھ صورت  ١٢بھ عنوان مثال، عدد 
حاصل می گردد کھ حداکثر بھ چھار بیت  1001است کھ اگر بھ مبنای دو تبدیل شود عدد  ٩بزرگترین رقم مبنای ده، عدد 

  نیاز دارد.

مزیت این روش در سھولت تبدیل اعداد مبنای ده بھ بی سی دی و سھولت انتقال اطالعات عددی بھ حافظھ و از حافظھ بھ 
الزم برای انجام محاسبات ریاضی و منطقی پیچیده تر ھستند. برای ذحیره اعداد  خروجی است. در این روش، مدارات

صحیح منفی و مثبت، چھار بیت دیگر بھ سمت راست عدد اضافھ می شود. این چھار بیت کھ در جدول زیر مشخص شده 
  اند عالمت عدد را مشخص می کنند.
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  عالمت کد  کد
  فاقد عالمت  ١١١١
  مثبت  ١١٠٠
  منفی  ١١٠١

  بھ روش کد بی سی دی. ١٨نمایش عددمثال: 

18=00011000 

١١١١ ١٠٠٠ ٠٠٠١ 
  روش کد بی سی دی. - ٢٩: نمایش عدد مثال 

29=00101001 

١١٠١ ١٠٠١ ٠٠١٠ 
 

  نمایش اطالعات بھ صورت کد اسکی

شرکت  کھ ھر؛ بھ طوری در اوایل دوران تولید کامپیوتر، برای نمایش اطالعات کاراکتری، کدھای مختلفی طراحی شد
سازنده کامپیوتر، طراحی کد مربوط خودرا بھ کار می گرفت . انتخاب کد در ساخت کامپیوتر موثر بوده و بعد از ساختن 
کامپیوتر تغییر کد بھ سادگی ممکن نبود. بھ دلیل عدم وجود یک کد استاندارد، انتقال اطالعات از کامپیوتری بھ کامپیوتر 

تصمیم گرفت کد  (ASCII)رای رفع این این مشکل کمیتھ استاندارد تبادل اطالعات آمریکا دیگر، با مشکل مواجھ بود. ب
بیت را  ٧بیت تشکیل می شد. یعنی ھر کاراکتر ٧استانداردی را تولید کند این کد، کد اسکی نام گرفت. این کد در ابتدا از 

بیتی بھ  ٨. با توسعھ این سیستم، کد اسکی   (128=27)کاراکتر مختلف قابل نمایش است ١٢٨بیت  ٧اشغال می کرد. لذا با 
  کاراکتر مختلف قابل نمایش است .  ٢۵۶وجود آمد. با این کد، 
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 فصل دوم

  ساختمان کامپیوتر

  
برنامھ نویسی بھ زبان اسمبلی مستلزم آشنایی با ساختمان کامپیوتر است. از آنجایی کھ اغلب کامپیوترھای مورد استفاده، 

ھستند، ساختمان آن ھا را تا جایی کھ بھ زبان اسمبلی مربوط می شود، مورد بررسی قرار  IBMریزکامپیوترھای ھمسازبا 
  می دھیم.

  پردازنده

پیوتر را اغلب بھ نام پردازنده آن می شناسند. پردازنده ھای متم کامپیوتری است، بھ طوری کھ کاپردازنده، قلب ھر سیس
معروف، مربوط بھ شرکت اینتل است. شرکت اینتل دو دستھ از ریزپر دازنده ھا را ارائھ نموده است: ریزپر دازنده ھای 

بیتی و پردازنده ھای  ١۶ساختار 80286,8088,8086بیتی. پردازنده ھای  ٣٢بیتی و ریزپر دازنده ھای  ١۶
  بیتی دارند. وظیفھ پردازنده ھا را می توان در سھ عمل  خالصھ کرد: ٣٢وپنتیوم، ساختار   80486,80386

 (قراردادن آن در صف اجرا و باز سازی شمارنده برنامھ) واکش دستور بعدی  
 (ترجمھ آدرس و واکشی عملوند ھای آن از حافظھ) رمزگشایی دستور  
 جرای دستور (انجام محاسبات مورد نیاز، ذحیره در حافظھ و ثبات، تغییر وضعیت فلگ ھای متصل بھ ا

  پردازنده)

عملیات محاسباتی،  ALU. واحد  (CU)و واحد کنترل  (ALU)پردازنده بھ دو بخش تقسیم شده است: واحد محاسبھ و منطق 
رمزگشایی می  ALU ھا را دریافت کرده، آدرس را برای  دستورات و داده CUمنطقی و شیفت را انجام می دھد و واحد 

  کند. ساعت درونی پردازنده، ھر یک از عملیات پردازنده و حافظھ را ھمگام سازی می کند. 

  :آدرسگذرگاه داده و 

گذرگاه داده ای داخلی (داخلی پردارنده)، مجموعھ ای از سیم ھای موازی است کھ داده ھارا بین بخش ھای مختلف  
پردازنده انتقال می دھد. وقتی داده ھا از حافظھ خارجی خوانده  می شوند، واحد کنترل، آدرس آن را محاسبھ کرده، آن 
آدرس را درگذرگاه آدرس قرار می دھد واحد حافظھ (پردازنده دیگری در مادربورد)، گذرگاه آدرس را می خواند، داده 

و سیگنالی بھ پردازنده مرکزی می فرستد و اعالم می دارد کھ داده ھا  ھای در خواستی را در گذرگاه داده قرار می دھد
  آماده است. پردازنده مرکزی، داده ھا را از گذرگاه داده خارجی بھ ناحیھ ھای حافظھ داخلی خود منتقل می کند.

  ثبات ھا :

ھ واحد کنترل و واحد محاسبھ و در داخل پردازنده مرکزی، حافظھ ھای سریعی بھ نام ثبات ھا وجود دارند کھ مستقیما ب 
منطق متصل ھستند. چون دستیابی بھ ثبات ھا سریع تر از دستیابی بھ حافظھ است، دستوراتی  کھ فقط از ثبات ھا استفاده 

  می کنند، بسیار سریع تر از دستوراتی کھ عملوندھای آن ھا در حافظھ اند اجرا می شوند. 

  ساعت:

ھر عملی کھ در پردازنده مرکزی اتفاق می افتد، باید توسط یک ساعت داخلی ھمگام شود. اساس ترین واحد ساعت  
سنجیده می   (MHZ)مربوط بھ دستورات ماشین چرخھ ماشین یا چرخھ ساعت نام دارد و بر حسب میلیون چرخھ در ثانیھ 

  اجرا می شود (میلیون ھا بار در ثانیھ).  MHZ 400تا  200شود. ساعت موجود در اغلب پردازنده ھای اصلی پنتیوم، در 
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  ی بیت ١۶ثبات ھای پردازنده 

بینی در داخل پردازنده مرکزی ھستند. برای افزایش سرعت حلقھ ھای تکرار, محاسبات  ٣٢یا  ١۶,  ٨ثبات ھا، حافظھ ھا 
امی است کھ بتوان بھ آن مراجعھ کرد. ثبات و تصمیم گیری در داخل حلقھ، از ثبات ھا استفاده می کنیم. ھرثبات دارای ن

ثباتھای عمومی, ثباتھای سگمنت, ثباتھای اندیس و ثباتھای وضعیت و ھا، بھ چند دستھ تقسیم می شوند کھ عبارت 
وجود دارند کھ دارای کاربردھای خاصی  CSو   FSو بھ بعد، ثبات ھایی بھ نام ھای  ٨٠٣٨۶پردازنده ھایکنترلی. در 

  ھستند.

  بیتی  ١۶ھای عمومی در پردازنده  ثبات

. بیت ھای این ثبات ھا از سمت راست بھ چپ و از صفر شماره   DXو  CX, BX, AXثبات ھای عمومی عبارت اند از :
  شماره گذاری می شود. ١۵از صفر تا   AXگذاری می شود. بھ عنوان مثال، بیت ھای ثبات 

   AXثبات 

بھ دو بخش  AXخروجی و محاسبات زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد. ثبات  - این ثبات در اعمالی کھ نیاز بھ ورودی
تقسیم می شود، بھ طوری کھ بابت سمت چپ را بخش باالیی و بابت سمت راست را بخش پایینی می نامند. بخش باالیی 

 خوانده می شوند: ALو بخش پایینی تحت نام  AHتحت نام 

                                                              15        8   7             0    

AL  AH 
  

   BXثبات 

این ثبات معموال بھ عنوان اندیسی برای توسعھ آدرس مورد استفاده قرار می گیرد و بھ ثبات پایھ معروف است. این ثبات 
 تقسیم می شود:  BHو BLبھ دو بخش  AXنیز ھمانند ثبات  BXدر محاسبات نیز بھ کارگرفتھ می شود. ثبات 

                                                              15        8   7             0 

BL  BH 
  

   CXثبات 

این ثبات کھ ثبات شمارنده نامیده می شود، برای کنترل تعداد دفعات حلقھ تکرار مورد استفاده قرار می گیرد. در اعمال 
شیفت، می توان مقداری در آن قرار داد کھ تعداد شیفت را مشخص نماید. این ثبات در انجام محاسبات نیزبھ کار گرفتھ می 

  سیم می شود:تق  CH و CLبھ ثبات ھای  CXشود. ثبات 

                                                              15        8   7             0 

CL  CH 
   DXثبات 

ضرب و تقسیمی کھ با اعداد بزرگ سروکار دارند، از این ثبات استفاده می کنند. این ثبات در بعضی از اعمال  اعمال
 تقسیم می شود:  DH و DLنیز بھ دو ثبات  DXو بھ ثبات داده ھا معروف است. ثبات خروجی نیز بھ کار می رود  -ورودی
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                                                              15        8   7             0 

DL  DH 
  

  ثبات ھای سگمنت 

داشتھ باشیم. سگمنت ناحیھ ای از حافظھ است کھ آدرس سگمنت قبل از بررسی ثبات ھای سگمنت، باید نگاھی بھ مفھوم 
باشد. ھر برنامھ   64Kقابل قسمت است و از مرز پاراگراف شروع می شود. اندازه سگمنت می تواند تا  ١۶شروع آن بر 

ت اسمبلی می تواند تا چھار نوع سگمنت داشتھ باشد کھ عبارتند از: سگمنت کد، سگمنت داده ھا، سگمنت پشتھ و سگمن
  اضافی. ھر برنامھ می تواند چندین سگمنت داشتھ باشد.

  سگمنت کد:

دستور العمل ھای زبان ماشین کھ باید اجرا شوند، در این سگمنت قرار می گیرد، بھ طوری کھ، اولین دستور اجرایی  
چند سگمنت کد استفاده ) می تواند از  64Kبرنامھ، در ابتدای این سگمنت قرار دارد. اگر کد برنامھ بزرگ باشد (بیش از 

  کند.

  سگمنت داده ھا:

داده ھا وناحیھ ھای کار برنامھ ھا در این سگمنت قرار می گیرند. اگر برنامھ بھ بیش از یک ناحیھ داده نیاز داشتھ باشد،  
  می نواند آن ھا را تعریف و استفاده کند.

  سگمنت پشتھ:

بھ طور کلی، ھر نوع اطالعاتی کھ برای فراخوانی زیر برنامھ این سگمنت حاوی آدرس ھای برگشت از زیر برنامھ است. 
  ھا الزم است در این سگمنت قرار می گیرد.

  سگمنت اضافی:

این سگمنت برای انجام عملیات بر روی رشتھ ھا مورد استفاده قرار می گیرد و در این اعمال، برای مدیریت آدرس دھی  
  حافظھ بھ کار می رود.

بیتی اند. ھر ثبات سگمنت، آدرس شروع یک سگمنت  ١۶و ھر کدام،   ESو  SS,DS,CSانداز: ثبات ھای سگمنت عبارت
(ثبات سگمنت کد )، حاوی آدرس شروع سگمنت کد برنامھ است کھ در آدرس   CSرا در خودش نگھداری می کند. ثبات 

روع ناحیھ داده ھا را در خودش  (ثبات سگمنت داده ھا )، آدرس ش DSدھی دستورات مورد استفاده قرار می گیرد. ثبات 
 SSنگھداری می کند، بھ طوری کھ، دستورالعمل ھای برنامھ، برای مراجعھ بھ داده ھا از این آدرس استفاده می کند. ثبات 

(ثبات سگمنت پشتھ)، آدرس شروع سگمنت پشتھ را نگھداری می کند. این ثبات معموال توسط سیستم مورد استفاده قرار 
(ثبات سگمنت اضافی)، آدرس شروع سگمنت اضافی را   ESنامھ نویس کمتر بھ آن مراجعھ می نماید. ثبات می گیرد و بر

  نگھداری می کند. 

  ثبات ھای اندیس

ثبات ھای اندیس حاوی آفست داده ھا و دستور العمل ھا در داخل سگمنت ھاھستند. منظور از آفست، فاصلھ متغیر، بر 
ثبات ھای اندیس در پردازش رشتھ ھا، آرایھ وسایر ساختمان داده ھای کھ  .سگمنت آن است چسب یا دستور العمل از ابتدای

  .DIو  SP, BP , SIحاوی چند عنصر ھستند، موجب افزایش سرعت می شوند. ثبات ھای اندیس عبارت انداز: 
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  : BP (Base pointer)ثبات 

وانی زیر برنامھ ھا، چنانچھ پارامترھا از طریق پشتھ بھ (ثبات پشتھ) است. در فراخ  SSاین ثبات حاوی آفستی از ثبات  
  قابل بازیابی خواھند بود.  BPزیر برنامھ  منتقل شوند، از طریق ثبات 

  :SP  (Stack pointer) ثبات

با ھم ترکیب می شوند تا آدرس کامل  باالی پشتھ را ایجاد   SSو SPحاوی آفست باالی پشتھ است، ثبات ھای  SPثبات  
  کنند.

  : DL (Destination Index)ثبات 

  آدرس رشتھ مقصد را در عملیات رشتھ ای نگھداری می کند وبھ ھمین دلیل ثبات اندیس مقصد نام دارد. DIثبات   

  : SI (Source Index)ثبات 

دلیل بھ آن ار می گیرد و آدرس رشتھ منبع را نگھداری می کند. بھ ھمین راین ثبات برای عملیات رشتھ ای مورد استفاده ق
  ثبات اندیس منبع می گویند.

  ثبات ھای وضعیت وکنترلی 

 Ip. این ثبات ھمواره حاوی آفست دستور اجرایی بعدی در سگمنت کد است. ثبت ھای  IP (Instruction pointer)ثبات 
  برای تعیین آدرس دستور بعدی بھ کار می روند.  CSو

بیت ھای آن، وضعیت پردازنده مرکزی یا نتیجھ عملیات محاسباتی را ثبات مخصوصی است کھ :  (fiags) ثبات فلگ ھا  
  نشان می دھد. ھر بیت دارای نامی است و تعدادی از این بیت ھا نیز بال استفاده اند.

بیت ثبات فلگ مورد استفاده قرار می گیرد و حالت فعلی کامپیوتر و نتایج حاصل از پردازش را مشخص  ١۶بیت از  ٩
  می کند.

   Cبیت 

C  مخففcarry   بھ معنی رقم نقلی است و این بیت حاوی رقم نقلی از آخرین بیت در انجام محاسبات و یا شیفت است. این
  است).  fiagبھ معنی  Fبیز می نامند ( CFبیت را 

 Dبیت 

D  مخفف Direction  و بھ معنی جھت است و این بیت برای کنترل اعمال رشتھ ای مثل مقایسھ یا انتقال رشتھ ھایی کھ
بیش از یک کلمھ اند، بھ کار می رود. اگر این بیت برابر با یک باشد، عمل مقایسھ یا شیفت از سمت راست بھ چپ و 

  نیز می نامند. DFگرنھ، عمل مقایسھ یا شیفت از چپ بھ راست انجام می شود. این بیت را 

  Pبیت 

P  مخففparity  و بھ  معنی  توازن  است و این بیت برای کنترل صحت اطالعات بھ کار می رود. اگر این بیت برابر با
یک باشد، بیا نگر این است کھ تعداد بیت ھای شیفت داده شده زوج است و اگر صفر باشد، بیانگر این است کھ تعداد بیت 

  نیز می نامند. PFھای شیفت داده شده فرد است. این بیت را 
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    Aبیت 

A  مخففauxiliary carry  بیتی، رقم نقلی در بیت سوم ایجاد  ٨و بھ معنی رقم نقلی کمکی است. چنانچھ در محاسبات
  نیز می نامند. AFشود، این بیت برابر با یک خواھد شد، این بیت را 

   Zبیت 

 Z  مخففzero بر با صفر باشد، این بیت برابر با یک بھ معنی صفر است و چنانچھ نتیجھ اعمال محاسباتی یا مقایسھ برا
  نیز می نامند. ZFخواھد شد. این بیت را 

 Sبیت 

S  مخففsign  و بھ معنی عالمت است و برای بررسی نتیجھ عملیات محاسباتی بھ کار می رود. اگر نتیجھ عملیات منفی
  مند.نیز می نا SFباشد این بیت برابر با یک وگرنھ برابر با صفر است. این بیت را 

  Tبیت 

T  مخففTrace   و بھ معنی قدم بھ قدم است. چنانچھ این بیت برابر با یک باشد، اجرای برنامھ بھ صورت دستور بھ
  نیز می نامند. TFدستور انجام می شود. این بیت را 

 Iبیت 

I  بھ معنیInterrupt وقفھ است. اگر این بیت یک باشد سیستم بھ وقفھ ھا پاسخ می دھد وگرنھ وقفھ ھا نادیده می گیرد.  یا
  است.  IFنام دیگر بیت 

 Oبیت 

O  مخففOverflow  و بھ معنی سرریز است. چنانچھ در انجام محاسبات، آخرین بیت (بیت با ارزش) بھ دلیل سرریزشدن
  است. OFد شد. نام دیگر این بیت برابر با صفر خواھ  Oاز بین برود.بیت

  

       

  

  

    

  

  

  

  



 زبان ماشین و اسمبلی........ محمد عبدالھی
 

18 
 

  فصل سوم

  مقدمات زبان اسمبلی
  زبان ھای برنامھ سازی را از نظر الیھ ای می توان بھ چند دستھ تقسیم کرد:

 زبان ماشین  
 زبان اسمبلی  
 زبان ھای میانی  
 زبان ھای سطح باال  
 زبان بسیار سطح باال 

زبان ھای بسیار سطح باال می رویم، برنامھ نویسی آسان تر می شود. با نگاھی بھ ھر چھ از طرف زبان ماشین بھ طرف 
این دستھ بندی مشاھده می شود کھ برنامھ نویسی بھ زبان اسمبلی چندان ساده نیست. عالوه براین، برنامھ نویسی در این 

آدرس دھی و سیستم اعداد، جھت برنامھ زبان نیازمند آشنایی با معماری کامپیوتراست.آشنایی با مفاھیم بیت، ثبات ھا، 
بھ یک دستور  نویسی بھ زبان اسمبلی ضروری اند. ھنگام ترجمھ زبان  اسمبلی بھ زبان ماشین، ھر دستور زبان اسمبلی

  زبان ماشین تبدیل می شود.

اسمبلی است. برنامھ نویسی بھ زبان ھای سطح باال بسیار ساده تر از برنامھ نویسی بھ زبان ھای سطح پایین، مثل 
دستورات زبان ھای سطح باال بھ زبان محاوره ای نزدیک ھستندو ھنگام ترجمھ، ھر دستور زبان  سطح باال ممکن است بھ 
ده ھا دستور زبان ماشین تبدیل شود. اما برنامھ نویسی بھ زبان اسمبلی، در عین حال کھ دشوار است، امتیازاتی دارد کھ 

  عبارت انداز:

ت بھ برنامھ ھای زبان ھای سطح باال حافظھ کمتری را اشغال می کنند و سرعت بساسمبلی ن برنامھ ھای زبان -١
 اجرای آن ھا  نیز باال است.

برنامھ نویسی در زبان اسمبلی، کار ھای فوق العاده ای را می تواند انجام دھد، بھ طوری کھ بعضی از این  -٢
 کارھا در زبان ھای سطح باال امکان پذیر نیست.

 ھایی کھ نیاز بھ زمان بال درنگ دارند، در زبان اسمبلی بھ خوبی نوشتھ می شوند.برنامھ  -٣
 برنامھ ھای مقیم در حافظھ بھ  زبان اسمبلی راحت تر نوشتھ می شوند. -۴

  شناسھ

شناسھ، از عناصربرنامھ زبان اسمبلی می باشد، مثل نام برنامھ یا زیر برنامھ، بر چسب ھا و عملوندھا. ھر شناسھ باید 
تفاوتی بین حروف کوچک و بزرگ   ( Zتا  A و  Zیا  aرای نام باشد و برای نامگذاری شناسھ از ترکیبی از حروف دا

استفاده می شود، بھ طوری کھ با ارقام و نقطھ شروع نشود. چون  ?.-,$ ,.,@و کاراکترھایی مثل  ٩نیست)، ارقام صفر تا 
استفاده نکنید.  @شروع می شود، استفاده می کنند، برای نامگذاری شناسھ ھا از   @اسمبلرھا از نمادھای خاصی کھ با 

   t_1.و  :p12, total,price$کاراکتراست. بعضی از شناسھ ھای مجاز عبارت انداز  ٣١حداکثر طول نام ھر شناسھ، 

  قالب کلی دستورات

جرایی ھستند و باید بھ زبان ماشین ترجمھ شوند ھر برنامھ اسمبلی، مجموعھ ای از چند دستور است. بعضی از دستورات ا
و بعضی دیگر راھنمای اسمبلر ھستند و اسمبلر می گویند کھ کار خاصی مثل تعریف داده را انجام دھد. قالب کلی 

  دستورات اسمبلی بھ صورت زیر است:

 ]شناسھ[دستورالعمل      ]عملوندھا[ ] ;توضیحات[
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قرار دارند و معنایش این است کھ  ( [ ] )ملوندھا و توضیحات در داخل کروشھدرشکل کلی کاربرد دستورات، شناسھ،ع
اختیاری اند. بھ عبارت دیگر، دستور العمل اسمبلی ممکن است فاقد شناسھ، عملوندھا و توضیحات باشد. ھر کدام از اجرای 

  شوند.تشکیل دھنده شکل کلی دستور العملھای اسمبلی، حداقل باید با یک فاصلھ از ھم جدا 

شناسھ می تواند آدرس یک قلم داده یا آدرس یک دستورالعمل، زیر برنامھ  یا سگمنت باشد. وجود شناسھ ھا در شناسھ: 
  برنامھ موجب می شود تا برنامھ نویس بتواند بھ اقالم داده یا دستور العمل،زیر برنامھ و سگمنت مراجعھ کند. 

توسط کامپیوتر صورت گیرد. دستورالعمل ھای زبان اسمبلی بھ دو دستھ مشخص می کند کھ چھ کاری باید دستورالعمل: 
  تقسیم می شود:

  دستوراتی کھ بھ کد زبان ماشین ترجمھ می شوند . -١
دستوراتی کھ راھنمای اسمبلرنام دارند و بھ اسمبلر می گویند کھ چھ کاری انجام دھد. این دستورات بھ زبان  -٢

 ماسین ترجمھ نمی شوند.
 

ملوند داشتھ باشد، بھ ل زبان اسمبلی می تواند یک، دو یاھیچ عملوند داشتھ باشد. اگر دستورالعملی دو عھر دستورالعم
  صورت زیر استفاده می گردد:

   ]شناسھ [و <عملوند مقصد>    دستورالعمل     ><عملوند منبع    ]توضیحات [

گیرد و می تواند ثبات یا یک محل حافظھ (آدرس  عملوند مقصد، جایی است کھ نتیجھ عمل دستورالعمل باید در آنجا قرار
حافظھ ) باشد و عملوند منبع جایی است کھ اطالعات مورد نیاز دستورالعمل در آنجا قرار دارد. عملوند منبع نیز می تواند 

  یک مقدار ثابت، ثبات یا یک محل حافظھ باشد.

لذا بھتر است دستورالعمل ھا ھمراه توضیحات نوشتھ  از آنجایی کھ درک عملکرد برنامھ زبان اسمبلی، کمی دشوار است،
شوند. توضیحات می تواند در ھر جای برنامھ (در انتھای دستور، یا در یک سطر جداگانھ) قرار داشتھ باشند. توجھ کنید کھ 

  شروع شوند. ;توضیحات باید با 

  قالب برنامھ اسمبلی  

  ودار ساده ای از آن درزیرآمده است:در زبان اسمبلی، برنامھ دارای شکل خاصی است کھ نم

 تعریف سگمنت پشتھ            

 تعریف سگمنت داده             

 segment   نام سگمنت کد

 proc far         نام برنامھ

 . 

 . 

 endp         نام برنامھ

 ends   نام سگمنت کد

                     End      نام برنامھ 
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 ,datsgنام باشد و نام سگمنت یک شناسھ است. بعضی از اسامی مجاز سگمنت ھا عبارت اندازھر سگمنت باید دارای 
stsg, codsg:  .تعریف سگمنت ھا از اھمیت ویژه ای بر خوردار است  

  تعریف سگمنت ھا

ھمان طورکھ قبال گفتھ شد، ھر برنامھ ممکن است چند سگمنت داشتھ باشد، مثل سگمنت داده ھا، سگمنت پشتھ و سگمنت 
  بھ صورت زیر استفاده می شود:  SEGMENTکد. برای تعریف ھرسگمنت، از راھنمای 

سگمنت نام    segment  پارامتر ھا 

    ......  

 ends  نام سگمنت 

انتھای سگمنت را  ENDSشروع سگمنت و دستور  SEGMENTسھ انتخاب می شود. دستور نام سگمنت مانند یک شنا
مشخص می کند و سھ نقطھ (...) عمل تعریف سگمنت را انجام می دھد. بھ عنوان مثال، در سگمنت داده ھا، داده ھا را 

و  segmentمنت ھم قبل از مشخص می کند و در سگمنت کد، دستورالعمل ھای برنامھ  را تعیین می کند. آوردن نام سگ
  ضروری است. endsھم قبل از 

بھ کار می روند، بر سھ نوع اند: پارامتر تنظیم، پارامتر ترکیب و پارامتر کالس.  SGMENTپارامتر ھایی کھ در دستور 
  ترتیب قرار گرفتن این سھ پارامتر بھ صورت زیر است:

]   [ پارامتر تنظیم ]  segment نام سگمنت  ترکیب پارامتر   [' پارامتر کالس‘]   [ 

مرزی را کھ سگمنت باید از آنجا شروع شود مشخص می کند. پارامتر تنظیم می تواند یکی از مقادیر پارامتر تنظیم: 
PARA, WORD, BYTE   یاPAGE   :را بپذیرد. معنای ھر کدام از این پارامتر ھا بھ صورت زیر است  

 BYTE .آدرس سگمنت می تواند از ھر نقطھ ای از حافظھ شروع شود : 
 WORD  .سگمنت می تواند از ھر نقطھ ای حافظھ کھ آدرس آن زوج باشد شروع شود : 
 PARA  قابل قسمت باشد) شروع می شود. ١۶:آدرس سگمنت از مرز پاراگراف (جایی کھ بر 
 PAGE  بل قسمت باشد شروع شود.قا ٢۵۶: آدرس سگمنت می تواند از ھر جایی کھ بر 

  

  در نظر می گیرد. paraاگر پارامتر تنظیم ذکر نشود، سیستم بھ طور خودکار آن را 

پارامتر ترکیب مشخص می کند کھ آیا این سگمنت با سگمنت ھای دیگری کھ پس از ترجمھ برنامھ بھ آن پیوند داده می 
  است. ATو   COMMON, STACK, PUBLIC NONEشوند، ترکیب شود یا خیر. مفادیر آن 

NONE  :ولی ممکن است بھ طور فیز یکی در کنار ھم ندستھطور منطقیاز سگمنت ھای دیگر جدا  بھ ھاسگمنت ،
  باشند. در این صورت، فرض می شود ھر سگمنت آدرس پایھ مخصوص بھ خود را دارد .

PUBLIC: ای :موجب می شود کھ برنامھ پیوند دھنده سگمنت ھPUBLIC  با نام و کالس یکسان را در کنار ھم قرار
 دھد. برای تمام این سگمنت ھا یک آدرس در گرفتھ می شود.

STACK :  برنامھ پیوند دھنده پشتھ را عمومی در نظر می گیرد. حداقل یک پشتھ در نظر گرفتھ می شود.اگر چند
 .بھ اولین پشتھ اشاره خواھد کرد  SPپشتھ وجود داشتھ باشد، 
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COMMON :  موجب می شود برنامھ پیوند دھنده بھ سگمنت ھای با نام و کالس یکسان، آدرس یکسانی  بدھد. در
حین اجرا، دومین سگمنت بر روی اولین سگمنت قرار می گیرد. طول ناحیھ اشتراکی توسط بزرگ ترین سگمنت 

 مشخص می شود.

AT :  آدرس پاراگراف این پارامتر بھ صورتAT رود کھ آدرس پاراگراف قبال باید تعریف شده باشد. بھ کار می 

پارامتر ھای کالس بھ پیوند دھنده کمک می کنند تا سگمنت ھایی با نام مختلف را بھ ھم پیوند دھد، سگمنت ھا را مشخص 
 'CODE'کند و ترتیب آن ھا را کنترل کند. کالس می تواند نام معتبری داشتھ باشد کھ در نقل قول قرار می گیرد، مثل 

این سگمنت حاوی دستورات اسمبلی  باشد، پیوند دھنده انتظار دارد کھ 'CODE'اگر پارامتر کالس برابر با   'DATA'و
  باشد. دستورات زیر را در نظر بگیرید:

Datasg    segment    para   public   'data' 

…..            ….. 

Datasg     ends  

Stacksg     segment     para    stack    'stack' 

…..            ….. 

Stacksg      ends 

و ھنگام لینک شدن  (para)قابل قسمت است  ١۶در دستور اول، سگمنت داده ای تعریف می شود کھ آدرس شروع آن بر 
ر دوم، سگمنت پشتھ با برنامھ دیگر، ناحیھ داده آن  با ناحیھ داده آن برنامھ، بھ طور متوالی در حافظھ قرار می گیرد. دستو

  قابل قسمت است . ١۶ای را تعریف می کند کھ آدرس شروع آن نیز بر 

  ویژگی ھای سگمنت کد و تعریف رویھ 

سگمنت کد حاوی دستورالعمل ھای برنامھ است کھ بھ زبان ماشین ترجمھ و اجرا می شوند. سگمنت کد حاوی یک یا چند 
) است. در این بخش فقط سگمنت کدی بررسی می شود کھ حاوی یک رویھ است. بھ طور کلی ھر procedureرویھ (

بھ صورت زیر بھ  procتعریف گردد. دستور  procبرنامھ اسمبلی حداقل از یک رویھ تشکیل شده است و باید با دستور 
  کار می رود:

رویھ نام     proc     far 

 … 

 endp    نام رویھ

شروع  farو   procسھ بوده و از قانون نامگذاری متغیرھا پیروی می کند. رویھ یک برنامھ با دستور نام رویھ یک شنا
  خاتمھ می یابد. تعریف زیر سگمنت کدی کھ از یک رویھ تشکیل شده باشد را نشان می دھد:  endpمی شود و بھ 

Codesg   segment   para   none   ‘code’ 

Pname    proc         far 

 … 
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Pname    endp 

Codesg   ends 

  تعیین اھداف ھر سگمنت

پس از تعیین سگمنتھای مورد نیاز برنامھ باید ھدف آنان را مشخص کرد و آن را بھ ثبات سگمنت مربوط بھ خود ربط داد. 
بات بھ این صورت کھ سگمنت داده را بھ ثبات سگمنت داده، سگمنت کد را بھ ثبات سگمنت کد، سگمنت پشتھ را بھ ث

بھ صورت زیر این عمل را ASSUMEسگمنت پشتھ و سگمنت اضافی را بھ ثبات سگمنت اضافی مربوط کنیم. دستور 
  انجام می دھد:

Assume   cs : نام سگمنت کد , ds : نام سگمنت داده , es : نام سگمنت اضافی , ss : نام سگمنت پشتھ 

در بخش سگمنت  ASSUMEود نیازی بھ این ارتباط نیست. دستور اگر در برنامھ ای ھر کدام از سگمنتھای فوق موجود نب
  کد قرار میگیرد. بھ مثال زیر توجھ کنید:

Stacksg   segment   para    ‘stack’ 

 … 

Stacksg   ends 

Datasg    segment   para    ‘data 

 … 

Datasg    ends 

Codesg   segment   para    ‘code’ 

P1    proc   far 

 Assume    ss : stacksg , ds : datasg 

P1          endp   

Codesg  ends 

              End   p1 

سگمنت ھا با ثبات ھای نظیرشان ارتباط برقرار کرده و آدرس شروع ھر سگمنت در حافظھ  ASSUMEبا انجام دستور  
  در ثبات نظیر ذخیره شده تا  پردازنده توسط آن آدرس بتواند بھ سگمنت مورد نظر دسترسی پیدا کند.

  تعریف داده ھا در سگمنت داده

د در سگمنت داده ھا قرار گیرد. این مقادیر می توانند داده اگر قرارباشد در برنامھ داده ھایی تعریف شود این داده ھا بای
باشند. اگر با عدد  ١۶یا مبنای  ١٠، مبنای  ٨، مبنای  ٢ھای عددی یا رشتھ ای باشند. مقادیر عددی می توانند در مبنای 

و اگر  ١۶باشد عدد مبنای  h، اگر ھمراه با  ٨باشد عدد مبنای  oیا  q، اگر ھمراه با  ٢ھمراه باشد عدد مبنای  bکاراکتر 
  می باشد. این پسوند ھا می توانند با حروف بزرگ نیز نوشتھ شود. ١٠بدون کاراکتر ھمراه باشد مبنای 
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 DBتعریف داده با دستور 

   :این دستور برای تعریف داده ھای یک بایتی بھ کار می رود

 مقدار    DB     شناسھ

ھستند. تعریف مقادیر عددی با این دستور بھ صورت زیر امکان پذیر است. بھ مقادیر تعریف شده  در اینجا یک بایتی 
  مثالھای زیر توجھ کنید:

P1  db   5              ; decimal value  

P2  db   1101B      ; binary value  

P3   db   236Q      ; octal value 

P4   db   a2H        ; hex decimal value 

نیز امکان پذیر است. برای تعریف کاراکتر ھا و رشتھ ھا باید این  DBکاراکتری و رشتھ ای با دستور  تعریف مقادیر
) قرار گیرند. خود این کاراکتر ھا نیز قابل استفاده “  “) و یا نقل قول دو تایی (‘  ‘مقادیر درون عالمت نقل قول یکانی (

  بھ مثالھای زیر توجھ کنید: ھستند بھ شرط اینکھ ھر کدام درون دیگری قرار گیرد.

St1     db    ‘x’ 

St2     db    “Ali” 

St3     db    “Ali’s book” 

St4     db    ‘Ali”s book’ 

  مانند سایر زبانھای برنامھ نویسی تعریف چند مقدار با یک دستور امکان پذیر است:

P1 db  5, 1, 4 

 DWتعریف داده با دستور 

  ک کلمھ ای (دو بایتی) تعریف می شود:ھای ی با این دستور داده

 مقدار    dw   شناسھ

ھستند و  ۶۵۵٣۵داده ھای قابل قبول توسط این دستور دو بایتی ھستند و مثال اگر عدد صحیح مثبت باشند در بازه صفر تا 
این دستور یک  اگر کاراکترباشند حد اکثر می توانند دارای دو کاراکتر باشند. اگر داده کاراکتری دریافت شده توسط

کاراکتری بود کاراکتر مورد نظر در بایت کم ارزش قرار گرفتھ و بایت با ارزش دارای مقدار صفر خواھد بود. بھ 
  مثالھای زیر توجھ کنید:

W1  dw   -3120 

W2  dw   1280 

W3  dw   ‘m’ 

W4  dw   ‘ok’  
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  تعریف چند مقدار با یک دستور نیز امکان پذیر است: dwمانند دستور 

P1 dw  500, 1000, -4536 

بھ جای مقدار عالمت ؟ قرار گیرد بھ این معنی است کھ مقدار دھی اولیھ نشده  dwو  db اگر در ھر کدام از دستورات
  ولی حافظھ رزرو شده و طی برنامھ بھ آن مقدار داده می شود.

P1   db   ? 

P2   dw  ? 

 DDتعریف داده با دستور 

  این  دستور برای تعریف داده ھای چھار بایتی بھ کار می رود. مانند:

P1   dd   0, 1BA32 

 DUPعملگر 

می توان بھ تعداد مشخص داده تعریف کرده و در حافظھ  db, dw, ddبا استفاده از این عملگر در دستورات تعریف داده 
  د:قرار داد. بھ مثالھای زیر توجھ کنی

P1   db  25   dup(‘*’) 

P2   dw 50   dup(0) 

کلمھ در حافظھ تعیین و در  ۵٠بایت در حافظھ تعیین کرده و در ھر کدام ستاره قرار می دھد. دستور دوم  ٢۵دستور اول 
  ھر کدام عدد صفر قرار می دھد. 

  کنار ھم قرار دھد: عالمت جمع را ۴و منھا  ٣ستاره،  ۵ بار و ھر بار ١٠دستوری بنویسید کھ مثال: 

P1   db   10  dup  (5 dup(‘*’), 3  dup(‘-‘), 4  dup(‘+’)) 

  می توان عبارات محاسباتی نیز بھ کار برد: db, dw, ddدر دستورات 

P1  db  55 

P2  dw  p1*15 

P3  dd   p2*25+p1 

  انتساب یک مقدار بھ یک متغیر

  می توان مقدار موجود در یک متغیر را بھ متغیر دیگری منتسب کرد: EQUتوسط دستور 

P1    db    100 

P2    equ   p1 

P3    equ   15 
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کپی می کند. دستور سوم  p2را در  p1قرار می دھد. دستور دوم مقدار موجود در  p1را در  ١٠٠دستور اول مقدار 
  قرار می دھد. p3را در  ١۵مقدار 

   TEXTEQUدستور 

  وسط این دستور یک متن را می توان درون یک متغیر قرار داد:ت

St1   textequ   ‘ this is a book’ 

 MOVدستور 

از این دستور برای انتقال داده ھا از مکانی بھ مکان دیگر در کامپیوتر استفاده می شود. شکل کلی دستور بھ این صورت 
  است:

Mov    عملوند دوم    ,  عملوند اول 

دستور محتویات عملوند دوم (منبع) در عملوند اول (مقصد) کپی می شود. در این صورت محتویات قبلی عملوند در این 
اول از بین رفتھ ولی محتویات عملوند دوم تغییری نمی کند. در این دستور مکان ھر دو عملوند نمی توانند از یک نوع 

فظھ باشند. این عمل انتقال از یک ثبات بھ ثبات دیگر، از ثبات بھ باشند. یعنی نمی توانند ھر دو یک نوع ثبات یا ھر دو حا
  حافظھ یا بر عکس امکان پذیر است. بھ مثالھای زیر توجھ کنید:

P1 db  25 

Mov    ax , 40 

Mov    bx ,ax 

Mov    ax , p1 

Mov    p1 , bx 

  باید نکات زیر در نظر گرفتھ شود: movجھت استفاده از دستور 

 ھای منبع و مقصد باید برابر باشد. یعنی از ثبات یک بایتی بھ یک بایتی و دو بایتی بھ دو بایتی. طول عملوند 
 .انتقال از حافظھ بھ حافظھ امکان پذیر نیست 
 .انتقال از ثبات سگمنت بھ ثبات سگمنت امکان پذیر نیست 
 .انتقال یک مقدار ثابت بھ ثبات سگمنت نیز امکان پذیر نیست 

  در نظر گرفتھ نشود پیغام خطا صادر می شود. بھ مثال زیر توجھ کنید:اگر این شرایط 

P1      dw   20h 

Mov  al      p1  

  یک بایتی است.  alاز نوع دو بایتی تعریف شده است در حالی کھ  p1حاصل دستورات باال پیغام خطا است.زیرا 

قرار داده و محتویات این دو متغیر را با ھم  p2و  p1را در متغیرھای  ٢۵و  ١۵برنامھ ای بنویسید کھ دو عدد مثال: 
  عوض کند:
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Staksg         segment      stack                      تعریف سگمنت پشتھ 

                    Db    32        dup(“stck”) 

stacksg       ends 

datasg        segment      para     ‘data’         نت دادهتعریف سگم  

p1               db                 15 

p2              db                 25 

datasg       ends 

codesg      segment      para        ‘code’ 

main          proc             far 

assume     ds : datasg , cs : codesg , ss : stacksg 

mov           ax , datasg                 ds قرار دادن آدرس سگمنت داده در ثبات 

mov           ds , ax 

mov           ax , p1 

mov           bx , p2 

mov           p1 , bx 

mov           p2 , ax 

mov           ax , 4c00h        خاتمھ اجرای برنامھ و انتقال کنترل بھ سیستم عامل 

int              21h 

main          endp 

codesg       ends 

end             main 

 LEAدستور 

  آدرس آفست یک متغی را در یک ثبات قرار می دھد. شکل کلی آن بھ صورت زیر است: این دستور

Lea         حافظھ , ثبات 

  منظور از آدرس آفست یک متغیر فاصلھ آن متغیر از ابتدای سگمنت است.
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  رات زیر را در نظر بگیرید:دستو

P1      db      25 

P2      db      ? 

Lea     bx , p1 

Mov   al , [bx] 

Mov    p2 , al 

را ایجاد ولی مقداری را در  p2را در آن قرار می دھد. دستور دوم متغیر  ٢۵را تعریف و مقدار  p1دستور  اول متغیر 
بھ آن  bxقرار داده و دستور چھارم محتویات جایی کھ  bxرا در ثبات  p1آن قرار نمی دھد. دستور سوم آدرس آفست 

  قرار می دھد. p2را در  alقرار می دھد. دستور پنجم نیز مقدار ثبات  alاشاره می کند را در 

  OFFSETدستور 

  را انجام می دھد. بھ مثال زیر توجھ کنید: LEAعمل دستور  MOVاین دستور ھمراه با دستور 

   Mov     bx , offset p1 

  انواع عملوندھا در اسمبلی

  بھ طور کلی عملوندھا بھ سھ دستھ تقسیم می شوند:

  یک مفدار ثابت ھستند.عملوند ھای بالفصل: 

  ھستند. CPUیکی از ثبات ھای عملوند ھای ثبات: 

  بھ محلی از حافظھ مراجعھ می کنند.عملوند ھای حافظھ: 

  عملوند ھای بالفصل:

مقدار ثابتی باشد بھ آن عملوند بالفصل می گویند. عملوندھای بالفصل می توانند اعدادی در ری یک اگر عملوند دستو
  باشند. دستورات زیر را در نظر بگیرید: ١۶،  ١٠،  ٨،  ٢مبناھای 

Mov       ax , 50 

Mov       p1 , 3bh 

  باشد: چرا؟ طول عملوند بالفصل نباید بزرگتر از عملوند دیگر باشد. دستور زیر خطا می

Mov     ah . 21b1h  

  عملوندھای ثبات

ذکر شد ثباتھا می توانند بھ عنوان عملوند دستورات مورد استفاده قرار گرند. مانند  movھمانطور کھ قبال در دستور 
  دستورات زیر:
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Mov   ax , cx 

Mov   dx , p1 

Mov   cl , 16h 

  عملوند ھای حفظھ

  کھ در اینجا فقط بھ آنھا اشاره می کنیم:شش نوع عملوند حافظھ وجود دارد 

 عملوند ھای مستقیم حافظھ 
  آفست –عملوند ھای مستقیم 
 عملوند غیر مستقیم ثبات 
 عملوند ھای اندیس یا ثبات پایھ 
  اندیس –عملوند ھای پایھ 
  اندیس با تفاوت مکان –عملوند ھای پایھ 

 XCHGدستور 

عوض می کند. این داده ھا می توانند از ثبات بھ حافظھ، حافظھ بھ ثبات یا ثبات این دستور جای دو قلم از داده ھا را با ھم 
  بھ ثبات جا بجا شوند. شکل کلی این دستور بھ شکل زیر است:

Xchg      عملوند دوم  ,  عملوند اول 

  دستورات زیر را در نظر بگیرید:

P1      db     25 

Mov   cl   ,  10 

Mov   ah  ,  20 

Xchg   cl   ,  ah 

Xchg   ah  ,  p1 

 XCHGنکات دستور 

 .این عملوند جھت تعویض نیاز بھ متغیر کمکی ندارد. این دستور مناسبترین روش برای تعویض دو عملوند است.
بھ ھمین دلیل موجب افزایش سرعت در اعمال مرتب سازی می شود. الزم بھ ذکر است کھ ھر دو عملوند نمی 

 توانند متغیر حافظھ باشند.
  اگر بخواھید توسط این دستور دو متغیر حافظھ را با ھم عوض کنید باید از یک ثبات بھ عنوان عملوند کمکی

 استفاده کنید. دستورات زیر را در نظر بگیرید:

P1       db     20h 

P2       db     15h 

Mov    al       p1 
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Xchg   p1      al 

Xchg   p2      al 

  پشتھ

است کھ برای ذخیره موقتی داده ھا و آدرسھا بھ کار می رود. پشتھ در سگمنت پشتھ  CPUپشتھ حافظھ ای در خارج از 
قرار می گیرد. اشاره گر پشتھ آدرس آخرین داده ای را کھ باید در پشتھ قرار گیرد نگھداری می کند. اخرین مقداری کھ در 

و عمل  PUSHپشتھ حذف می شود. عمل قرار دادن مقداری را در پشتھ پشتھ قرار می گیرد اولین مقداری است کھ از 
  است.  LIFOمی گویند. پشتھ یک ساختمان داده  POPحذف مقداری از پشتھ را 

  چند نمونھ از کاربرد ھای پشتھ

 د.محتویات ثبات ھا را بطور موقت ذخیره می کند تا ثبات بتواند برای ذخیره و بازیابی داده ھای دیگر بکار رو 
  آدرس برگشت زیر برنامھ در پشتھ ذخیره می شود تا پس از اتمام زیر برنامھ اجرای برنامھ از آن نقطھ از سر

 گرفتھ شود.
  در ھنگام اجرای زیر برنامھ پارامترھا جھت ارسال بھ زیر برنامھ در پشتھ ذخیره می شوند و در زیر برنامھ از

 داخل پشتھ برداشتھ می شوند.

 PUSHدستور 

  استفاده می شود. شکل کلی دستور بھ صورت زیر است: pushقرار دادن عملوند در پشتھ از دستور جھت 

Push      عملوند 

  باید نکات زیر مورد توجھ قرار گیرد: pushجھت آشنایی با دستور 

  ثباتSS .ادرس شروع سگمنت پشتھ را نگھداری می کند 
  در ابتدا ثباتSP  حاوی اندازه پشتھ است و بھ قبل از انتھای پشتھ اشاره می کند. ذخیره سازی داده ھا در سگمنت

 پشتھ عکس سایر سگمنتھا بوده بھ طوری کھ داده ھا از باالترین آدرس بھ پایین ترین آدرس ذخیره می شوند.
 نامیده می شود.فریم پشتھ وند بخشی از پشتھ کھ بھ رویھ ا اختصاص می یابد تا داده ھای رویھ در آن ذخیره ش 

  دستورات زیر را مورد بررسی قرار دھید:

Mov  ax  , 15h 

Push  ax 

  قرار داده و دستور دوم آنرا در پشتھ قرار می دھد. axبر مبنای شانزده را در ثبات  ١۵دستور اول مقدار عدد 

 POPدستور 

  بھ صورت زیر است: این دستور عنصری را از باالی پشتھ حذف می کند. شکل کلی آن

Pop      عملوند 

بھ آن اشاره می کند (مقدار باالی پشتھ)  SPدستور زیر را در نظر بگیرید. این دستور موجب می شود کھ مقداری کھ ثبات 
  قرار گیرد: axدر ثبات 
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Pop    ax 

  در زیر چند دستور دیگر در مورد پشتھ ھا در پردازنده ھای جدیدتر را مورد بررسی قرارمی دھیم:  

 POPAو  PUSHAدستورات 

 ,DI, SI, BP, SP, BXموجب قرار دادن ثباتھای  pushaمعرفی شده و دستور  ٨٠٢٨۶این دستورات در پردازنده ھای 
DX, CX, AX واحد بھ  ١۶ر ھر بار قرار دادن را بھ ترتیب در پشتھ قرار داده و دSP  اضافھ کرده و دستورpopa  ھمین

 کم می کند. SPواحد از  ١۶ثباتھا را بھ طور معکوس از پشتھ بازیابی کرده و در ھر بازیابی 

 POPADو  PUSHADدستورات 

 ,EDI, ESI, EBPی موجب قرار دادن ثباتھا pushadمعرفی شده و دستور  ٨٠٣٨۶این دستورات نیز در پردازنده ھای   
ESP, EBX,EDX, ECX, EAX  واحد بھ  ٣٢را بھ ترتیب در پشتھ قرار داده و در ھر بار قرار دادنSP  اضافھ کرده و

  کم می کند. SPواحد از  ٣٢ھمین ثباتھا را بھ طور معکوس از پشتھ بازیابی کرده و در ھر بازیابی  popadدستور 

 POPFو  PUSHFدستورات 

ثبات فلگ ذخیره شده در پشتھ را بازیابی  popfموجب می شود کھ ثبات فلگ در پشتھ قرار گرفتھ و دستور  pushfدستور 
  می کند.

 DECو  INCدستورات 

با اجرای این دستورات محتویات یک ثبات یا مکانی از حافظھ یک واحد اضافھ یا کم می شود. بھ دستورات زیر توجھ 
  کنید:

P1     db  15 

P2     db   25 

Mov  ax    p1 

Inc     ax 

dec     p2 

  دستورات فوق افزایش و کاھش را در یک ثبات و بخشی از حافظھ شبیھ سازی می کند.

 MOVSXو  MOVZXدستورات 

عملوند ھا باید ھم اندازه باشند. اما اگر دو داده با ھم برابر  movھمانطور کھ قبال گفتھ شد در انتقال داده ھا با دستور 
بیت ھای اضافی سمت چپ عملوند کوچکتر را با  movzxبا دو دستور فوق امکان انتقال در آنھا وجود دارد. دستور  نبودند

بیت ھای اضافی سمت چپ عملوند  movsxصفر پر کرده تا با ھم برابر شده و امکان انتقال وجود داشتھ باشد. دستور 
  . بھ مثال زیر توجھ کنید:کوچکتر را برای ھم اندازه شدن با بیت عالمت پر می کند

P1      db      10 

P2      dw     15 
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Mov   al , p1 

Movzx p2 , al 
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  فصل چھارم

  وقفھ ھای ورودی و خروجی

یکی از مھمترین جنبھ ھای ھر زبان ورودی و خروجی داده ھاست و زبان اسمبلی ھم از این قعده مستثنی نیست. در زبان 
اسمبلی ورودی و خروجی داده ھا با استفاده از وقفھ ھا می باشد. لذا قبل از پرداختن بھ دستورات ورودی و خروجی باید بھ 
تعریف و بکارگیری وقفھ ھا بپردازیم. چون منظور از خروجی در این مرحلھ خروجی در این مرحلھ خروجی در صفحھ 

  ش می پردازیم.نمایش است ابتدا بھ بررسی مختصری از صفحھ نمای

  تشریح صفحھ نمایش   

چون مھمترین خروجی در یک سیستم کامپیوتری صفحھ نمایش است بھ بررسی صفحھ نمایش می پردازیم. ھر صفحھ 
و ستون ھا از ستون صفر تا  ٢۴ستون  می باشد. سطرھا از سطر صفر تا  ٨٠سطر  ٢۵نمایس در حالت معمولی دارای 

بیانگر  yبیانگر ستونھا و  xبوده کھ  (x, y)نامگذاری شده اند. مختصات در یک صفحھ نمایش بھ صورت  ٧٩ستون 
  سطرھا است. 

در حافظھ ھر سیستم بخشی بھ نام فضای صفحھ نمایش وجود دارد کھ اطالعات موجود در این فضا در صفحھ نمایش ظاھر 
بوده و اندازه آن چھار کیلوبایت است. از این  B0000hمی شود. آدرس شروع این حافظھ در صفحھ نمایش تک رنگ 

ر کیلوبایت نصف آن مربوط بھ کاراکترھایی است کھ باید نمایش داده شوند و نیمی دیگر مربوط بھ صفت کاراکترھا چھا
می باشد. ھر کاراکتر در حافظھ صفحھ نمایش دو بایت را اشغال می کند. یک بایت برای ذخیره کد کاراکتر و یک بایت 

اراکتر در صفحھ نمایش است مانند اینکھ کمرنگ باشد یا پر مربوط بھ صفت آن. صفت یک کاراکتر چگونگی نمایش یک ک
  رنگ یا چشمک زن باشد یا نھ و غیره.

کیلوبایت حافظھ را اشغال می کند. در این نوع  ١۶شروع شده و  B8000hدر صفحھ نمایش رنگی حافظھ نمایش ازآدرس 
صفحھ نمایش بھ قطعات کوچکتری بھ نام  صفحھ نمایش می توان در دو وضعیت متنی و گرافیکی کار کرد. در این حالت

وجود دارد کھ در این  ٣و  ٢، ١ستونی چھار صفحھ با شماره ھای صفر،  ٨٠صفحھ تقسیم شده و برای صفحات نمایش 
  صفحات نیز برای ھر کاراکتر دو بایت منظور می شود.

ی متفاوت با ھم فرق کند کھ قبل فظھ صفحھ نمایش ممکن است در سیستم ھااتوجھ بھ این نکتھ ضروری است کھ آدرس ح
استفاده کرد. وقفھ ھا و کاربرد آنھا  21hو  10hاز انجام عملیات ورودی و خروجی برای پیدا کردن آن باید از وقفھ ھای 

  در ھمین بخش تعریف خواھند شد.

  صفات کااکترھا

سکی کاراکتر و بایت دیگر صفت آن را ھمانطور کھ قبال ذکر شد ھر کاراکتر دو بایت را اشغال می کند کھ یک باید کد ا
ذخیره می کند. این صفات شامل رنگ متن، شدت رنگ آن، رنگ زمینھ و وضعیت چشمک زدن آن می باشند. سھ بیت 

شدت نور، سھ بیت بعد رنگ زمینھ و بیت شماره ھفد وضعیت چشمک زدن  ٣اول این بایت رنگ متن، بیت شماره 
  یر این بایت را نمایش می دھد:کاراکتر را مشخص می کند. نمودا ز

٣  ٢  ١  ٠  ۴  ۵  ۶  ٧  
   ----------------------------------              ---------             -------------------------------              ----------                         

  رنگ متن                           شدت نور                        رنگ زمینھ                      چشمک زدن                  
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باشد رنگ متن سیاه می باشد. ھمچنین  000باشد رنگ متن سفید و اگر  ١١١در صفحھ نمایش تک رنگ اگر سھ بیت اول 
ید و اگر ھر سھ صفر باشند رنگ زمینھ سیاه می باشد. فر سھ یک باشند رنگ زمینھ سرم، پنجم و ششم ھااگر بیت ھای چھ

  ناگفتھ نماند کھ رنگ زمینھ و متن باید عکس ھم باشند.

  تعیین صفات کاراکترھا در صفحھ نمایشھای رنگی

ھای سیستم از سھ در صفحھ نمایش رنگی نیز می توان توسط  بایت صفت کاراکتر رنگ زمینھ و متن را تعیین کرد. رنگ
نیز بھ اینھا اضافھ شود از چھار بیت  (I)تولید می شوند. اگر شدت رنگ  (B)و آبی  (G)، سبز  (R)رنگ اصلی قرمز 

  ر رنگ در جدول زیر مشخص شده است.ارنگ ایجاد کرد. رنگھای حاصل از این چھ ١۶حاصل می توان 

  شدت  قرمز  سبز  آبی  رنگ  شماره رنگ
  ٠  ٠  ٠  ٠  سیاه  ٠
  ٠  ٠  ٠  ١  آبی  ١
  ٠  ٠  ١  ٠  سبز  ٢
  ٠  ٠  ١  ١  کبود  ٣
  ٠  ١  ٠  ٠  قرمز  ۴
  ٠  ١  ٠  ١  بنفش  ۵
  ٠  ١  ١  ٠  قھوه ای  ۶
  ٠  ١  ١  ١  سفید  ٧
  ١  ٠  ٠  ٠  خاگستری  ٨
  ١  ٠  ٠  ١  آبی روشن  ٩
  ١  ٠  ١  ٠  سبز روشن  ١٠
  ١  ٠  ١  ١  کبود روشن  ١١
  ١  ١  ٠  ٠  قرمز روشن  ١٢
  ١  ١  ٠  ١  بنفش روشن  ١٣
  ١  ١  ١  ٠  زرد  ١۴
  ١  ١  ١  ١  سفید شدت باال  ١۵

  

در صفحھ رنگی گرافیکی از ھمین رنگھا استفاده می شود. ھمچنین رنگ پیش زمینھ و پس زمینھ متن ھا را نیز بھ ھمین  
طریق استفاده می شود. توجھ بھ این نکتھ مھم است کھ وقتی صفتی برای بایتی تعریف می شود تا زمانی کھ آنرا تغییر 

  قی می ماند. ندھید بھ ھمان حال با

  مفھوم وقفھ و جدول بردار وقفھ  

وقفھ یک سیگنالی است کھ از یک دستگاه جانبی یا یک برنامھ در حال اجرا کھ یک عمل خاص را درخواست می کند. 
بھ  IPو  CSوقتی کھ یک برنامھ در حال اجرا یک وقفھ ای را دریافت می کند ، اجرای آن متوقف شده و محتویات ثبات 

پشتھ منتقل شده و کنترل برنامھ بھ زیر برنامھ وقفھ سپرده می شود. پس از اجرای زیر برنامھ وقفھ، محتویات ثبات ھای 
CS  وIP  از پشتھ بازیابی شده واجرای برنامھ بھ برنامھ ای کھ متوقف شده برگردانده شده و بقیھ برنامھ از سر گرفتھ می

  تھ اند:شود. وقفھ ھا بھ طور کلی بھ دو دس

 وقفھ ھای سیستم  
 وقفھ ھایی کھ برنامھ نویس می تواند آن ھا را تولید کند 

  وقفھ ھای سیستم نیز بھ دو دستھ کلی تقسیم می شوند:

 وقفھ ھای سخت افزاری  
 وقفھ ھای نرم افزاری  
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 BIOsو  DOSوقفھ ھای سخت افزاری بوسیلھ سخت افزار ایجاد می شوند. وقفھ ھای نرم افزاری نیز شامل وقفھ ھای  
و ھر  15h, 14h, 13h, 11h, 10h, 5hعبارتند از  BIOSاست. بعضی از وقفھ ھای  21hوقفھ شماره  DOSھستند. وقفھ 

  واھند شد.کدامشان کاربرد ھای خاصی داشتھ کھ بر حسب نیاز معرفی خ

شماره گذاری می شوند. ادرس ھر زیر  ٢۵۵وقفھ در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد کھ از وقفھ صفر تا  ٢۵۶کال 
قرار داشتھ و ھر وقت وقفھ ای اتفاق می افتد با استفاده از شماره آن   جدول بردار وقفھبرنامھ این وقفھ ھا در جدولی بھ نام 

بردار وقفھ پیدا و کنترل اجرای برنامھ بھ آن آدرس منتقل می شود. آدرس شروع ھر زیر  آدرس زیر برنامھ آن از جدول
وقفھ موجود میزان حافظھ ای کھ بھ جدول بردار وقفھ اختصاص داده شده  ٢۵۶بایت بوده کھ با احتساب  ۴برنامھ وقفھ 

را اشغال می کند. بھ ھمین دلیل  3ffhا ت 0hبایت است. این آدرس در ابتدای حافظھ کامپیوتر است و از آدرس  ١٠٢۴است 
پیدا کردن آدرس زیر برنامھ وقفھ کاری ساده و سریع بوده، زیرا شماره وقفھ در چھار ضرب شده وعدد حاصل محلی از 

  حافظھ است کھ آدرس آن زیر برنامھ وجود دارد.

  مفھوم تابع وقفھ

تفاوتی را انجام دھد. توابع درون ھر وقفھ نیز از صفر ھر وقفھ ممکن است دارای تعدادی تابع باشد و ھر تابع عمل م 
  گذاری می شوند و بر اساس شماره قابل دستیابی ھستند.

  اجرای وقفھ ھا در زبان اسمبلی

  بھ صورت زیر انجام می شود:  intاجرای وقفھ ھا در زبان اسمبلی با دستور 

int    شماره وقفھ 

اجرا می شود دارای تابع باشد باید شماره تابع را مشخص کرد. برای این کار شماره تابع  intاگر وقفھ ای کھ توسط دستور 
  بصورت زیر عمل می کنیم: 21hقرار می دھیم. بھ عنوان مثال برای اجرای تابع شماره بیست وقفھ  AHرا در ثبات 

mov    ax, 1400h 

int       21h 

  مراحل اجرای وقفھ

وال وقفھ از بردار وقفھ پیدا می شود و پس از اجرای روال وقفھ کنترل اجرای برنامھ بھ پس از اجرای وقفھ ، آدرس ر
  بر می گردد. مراحل اجرای وقفھ بھ صورت زیر است: intدستور بعد از 

  شماه وقفھ کھ در دستورint  ذکر شده محل وقفھ را در جدول بردار وقفھ بھCPU .یاد آور می شود  
 CPU ظھ، ذکر شده در جدول بردار وقفھ رجوع می کند.   بھ آدرس موجود در حاف  
  روال وقفھ از ابتدای آدرس ذکر شده شروع بھ اجرا کرده تا بھ دستورIRET .برسد  
  دستورIRET دد. رموجب می شود تا کنترل برنامھ بھ دستور بعد از دستور فراخوانی وقفھ بر گ 

  کردن صفحھ نمایش کپا

در ورود و خروج داده ھا تویط صفحھ نمایش پاک کردن صفحھ نمایش از اھمیت ویژه ای برخوردار است کھ در این 
برای پاک کردن  10hاز وقفھ  06hقسمت وقفھ ای کھ موجب پاک کردن صفحھ نمایش می شود را بررسی می کنیم. تابع 

استفاده از این تابع ثباتھا باید بھ صورت زیر مقدار دھی صفحھ نمایش بھ کار می رود. برای پاک کردن صفحھ نمایش و با 
 شوند:
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  مقداری کھ باید این ثبات بگیرد  نام ثبات
AH  است 06شماره تابع کھ در اینجا  
AL  تعدادخطوطی کھ باید پاک شود  
CH  شماره سطر گوشھ باالی سمت چپ  
CL  شماره ستون گوشھ باالی سمت چپ  
DH  سمت راست شماره سطر گوشھ پایین  
DL  شماره ستون گوشھ پایین سمت راست  
BH  صفت محدوده ای کھ باید پاک شود  

    

  برنامھ ای بنویسید کھ صفحھ نمایش را پاک کند. در این صفحھ نمایش رنگ متن قرمز و رنگ زمینھ آبی است.مثال: 

  شوند:برای پاک کردن این صفحھ نمایش ثباتھا باید بھ صورت زیر مقدار دھی پاسخ: 

  AH AL  CH  CL  DH  DL  BH  ثبات
  6h  25  0  0  24  79  14h  مقدار

  

stksg         segment    stack 

db             32   dup (“stack”) 

stksg         ends 

codesg     segment     para     ‘code’ 

main         proc            far 

assume    cs : codesg 

mov          ah , 6h     خط بعد صفحھ نمایش را پاک می کند ١٠تا  

mov          al , 25 

mov          ch , 0 

mov          cl , 0 

mov          dh , 24 

mov          dl , 79 

mov          bh , 14h 

int             10h 
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mov          ax , 4c00h 

int             21h 

main       endp 

codesg   ends 

end         main 

  ) را پاک کند.١۵،  ۴٠) و (۵،  ١٠برنامھ ای بنویسید کھ محدوده بین ( مثال:

  در این برنامھ ثبات ھا بھ صورت زیر باید مقدار دھی شوند:پاسخ: 

  AH AL  CH  CL  DH  DL  BH  ثبات
  6h  10  5  10  15  40  0  مقدار

  

stksg         segment    stack 

db             32   dup (“stack”) 

stksg         ends 

codesg     segment     para     ‘code’ 

main         proc            far 

assume    cs : codesg 

mov          ah , 6h     خط بعد صفحھ نمایش را پاک می کند ١٠تا  

mov          al , 10 

mov          ch , 5 

mov          cl , 10 

mov          dh , 15 

mov          dl , 40 

mov          bh , 7h 

int             10h 

mov          ax , 4c00h 

int             21h 



 زبان ماشین و اسمبلی........ محمد عبدالھی
 

37 
 

main       endp 

codesg   ends 

end         main 

  انتقال مکان نما

صفحھ نمایش انتقال مکان نما در صفحھ نمایش است. بھ صورتی ضروریات در نمایش ورودی یا خروجی ھا در یکی از 
کھ بتوان در مکانھای مختلف صفحھ نمایش اطالعات را خواند یا چاپ کرد.برای انتقال مکان نما در صفحھ نمایش از تابع 

02h  10از وقفھh  استفاده می شود. ھنگام اجرای این تابع شماره تابع در ثباتAH ت ، شماره سطر در ثباDH  شماره ،
قرار می گیرد. جدول زیرثباتھای مورد ذکر و مقدار آنھا را نشان  BHو شماره صفحھ نمایش در ثبات  DLستون در ثبات 

  می دھد:

  مقداری کھ باید این ثبات بگیرد  نام ثبات
AH  است 02شماره تابع کھ در اینجا  
DH  شماره سطری کھ مکان نما باید منتقل شود  
DL   ستونی کھ مکان نما باید منتقل شودشماره  
BH  شماره صفحھ ای از صفحھ نمایش  

  

  منتقل کند. ١۵و  ١٠برنامھ ای بنویسید کھ مکان نما را بھ سطر و ستون مثال: 

  در این برنامھ ثباتھا بھ صورت زیر مقدار دھی می شوند:پاسخ: 

BH DL  DH  AH  
0  15  10  2H  

  

stksg         segment    stack 

db             32   dup (“stack”) 

stksg         ends 

codesg     segment     para     ‘code’ 

main         proc            far 

assume    cs : codesg 

mov          ah , 2h    

mov          dh, 10 

mov          dl , 15 

mov          bh , 0 
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int             10h 

mov          ax , 4c00h 

int             21h 

main       endp 

codesg   ends 

end         main 

 چاپ اطالعات در صفحھ نمایش

یکی از کارھای ضروری در ھنگام دریافت داده ھا از ورودی  چاپ پیامھای مناسب است. مثال اگر بخواھیم یک عدد را 
  آن پیامی با مضمون " لطفھ یک عدد را وارد کنید:" را داشتھ باشید. از ورودی دریافت کنید مایل ھستید کھ قبل از

در سایر زبانھا این عمل با خروجی رشتھ ای انجام می شد ولی در زبان ماشین برای این عمل نیز با وقفھ ھا انجام می 
بع تحویل داده می شود باید استفاده می کنیم. رشتھ ای کھ بھ این تا 21hوقفھ  9hشود. برای چاپ خروجی رشتھ ای از تابع 

چون این  وجود ندارد. $ختم شود. بنابر این یکی از معایب این تابع این است کھ در آن امکان چاپ کاراکتر  $بھ کاراکتر 
 DXتابع رشتھ مورد نظر را تا رسیدن بھ این کاراکتر بھ خروجی می برد. برای چاپ یک رشتھ  آدرس آن را باید در ثبات 

  قرار گیرد. 

  را چاپ کند. My Godپیام  ١٠و ستون  ۵برنامھ ای بنویسید کھ در سطر مثال : 

stksg         segment    stack 

db             32   dup (“stack”) 

stksg         ends 

datasg     segment     para     ‘data’ 

ms            db                ‘My God’ 

datasg      ends 

codesg      segment     para    ‘code’ 

main         proc            far 

assume    ds : datasg, cs : codesg 

mov          ax , datasg 

mov          ds, ax 

mov          ah , 2h تا پنج خط انتقال مکان نما           

mov          dh , 5 
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mov          dl , 10 

mov          dh , 0 

int             10h 

mov           dx, offset    ms   تا سھ خط چاپ پیغام 

mov           ah , 9h 

int              21h 

mov          ax , 4c00h 

int             21h 

main       endp 

codesg   ends 

end         main 

  ورود و خروج کاراکتر

ھمان وقفھ آن  02hمی توان یک کاراکتر را از صفحھ کلید دریافت کرد و با تابع  21hوقفھ  01hبا استفاده از تابع 
کاراکتر را در صفحھ نمایش چاپ کرد. اگر کاراکتری با این تابع از صفحھ کلید دریافت شود در صفحھ نمایش نیز چاپ 

 0Ahو  09hفحھ نمایش چاپ نمی شود. از توابع این وقفھ استفاده شود کاراکتر دریافتی در ص 08hمی شود. اگر از تابع 
می توان صفتی را نیز  09hنیز می توان برای چاپ کاراکتر در صفحھ نمایش استفاده کرد. با استفاده از تابع  10hوقفھ 

کتر را از صفت قبلی استفاده می شود. با استفاده از این دو تابع می توان یک کارا 0Ahبرای کاراکتر تعیین کرد. اما تابع 
  چندین بار در صفحھ چاپ کرد. در کاربرد این تابع ثباتھای زیر بھ این صورت مقداردھی می شوند:

  نام تابع  AH AL  BL  BH  CX  ثبات
 09H  دفعات چاپ  شماره صفحھ  صفت  کاراکتر 09H  مقدار

 

  نام تابع  AH AL  BH  CX  ثبات
 0Ah  دفعات چاپ  شماره صفحھ  کاراکتر 0Ah  مقدار

  

  از صفحھ کلیدورود رشتھ 

برای خواندن رشتھ از صفحھ کلید بکار می رود. برای خواندن یک رشتھ از صفحھ کلید باید یک  21hوقفھ از  0Ahتابع 
لیست بھ نام لیست پارامترھا تعریف کرده کھ در این لیست حداکثر تعداد کاراکترھا را می توان مشخص کرد. اگر 

تم از پذیرفتن کاراکتر ھای اضافی خودداری کاراکتری اضافھ تر از این مقدار وارد شود بوق سیستم بھ صدا در آمده و سیس
بھ ورود  Enterمی کند. اگر تعداد کاراکترھای ورودی کمتر از مقدار موجود در لیست پارامترھا باشد می توان با کلید 

کاراکترھا خاتمھ داد. در این حالت تعداد کاراکترھای ورودی در لیست پارامترھا قرار می گیرد. لیست پارامترھا از 
  اصر زیر تشکیل شده است:عن
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  نام لیست پارامترھا کھ با دستورlabel  .اگر دستور تعریف می شودlabel  با پارامترbyte  تعریف شود بر
 روی مرز بایت تعریف می شود.

 .حداکثر کاراکترھای ورودی در بایت اول لیست قرار می گیرد 
 .بایت دوم حاوی تعداد واقعی کاراکترھای خوانده شده است 
 یت سوم آدرس شروع رشتھ در حافظھ است.با 

  لیست پارامتر زیر را در نظر بگیرید:

str        label      byte 

m         db          20 

n         db           ? 

b          db           20   dup (‘ ‘) 

حداکثر  mاست و متغیر  strم این لیست باعث می شود تا آدرس از مرز بایت تعریف شود. نا labelدر این لیست دستور 
  آدرس حافظھ ابتدای رشتھ را در خود نگھ می دارد. bتعدادواقعی کاراکترھای خوانده شده و متغیر  nطول لیست، متغیر 

قرار  dxو آدرس آفست لیست پارامترھا را در ثبات  ahرا در ثبات  0Ahبرای خواندن یک رشتھ از صفحھ کلید باید تابع 
  را اجرا کرد. بھ دستورات زیر لیست توجھ کنید: 21hوقفھ  intسپس با دستور  داده و

mov    ah, 0ah 

lea      dx, str 

int        21h 

  مدل ھای حافظھ

در مدل حافظھ چگونگی استفاده از سگمنتھا و ترکیب آنھا مشخص می شود. ھر مدل حافظھ محدودیت ھایی دارد کھ از آن 
کثر فضای اختصاص داده شده بھ برنامھ ھا و داده ھا نام برد.مدلھای مختلف حافظھ دارای قابلیت ھا و جملھ می توان بھ حدا

  سرعت ھای متفاوتی ھستند. 

مشخص می کنند. بھ اختصاص می دھند مدل ھای مختلف حافظھ را با اندازه و مقدار بایتھایی کھ بھ دستور العملھا و بایتھا 
باشند. چند مدل حافظھ در زیر نام برده 64kام دستورالعملھای موجود در یک سگمنت باید تم 64kعنوان مثال در یک مدل 

  شده است:

tiny, small, medium, compact, large, huge, flat 

  بھ صورت زیر استفاده می شود: model.برای انتخاب مدل حافظھ از دستور 

.model   small 

بھ صورت خودکار ایجاد شده و برنامھ نویس نیاز بھ تعریف آن را  assumeدستور  model.با تعریف یک مدل با دستور 
 ندارد.
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  تعریف پشتھ

نیز یک پشتھ تعریف کرد. صورت کلی این دستور بھ صورت  stack.می توان توسط دستور  segmentعالوه بر دستور 
  زیر است:

.stack      اندازه پشتھ 

  است. ١٠٢۴ض اگر اندازه پشتھ تعیین نشود مقدار پیش فر

  تعریف سگمنت داده

نیز یک سگمنت را برای داده تعریف کرد. صورت کلی این  data.می توان توسط دستور  segmentعالوه بر دستور 
  دستور بھ صورت زیر است:

.data 

  تعریف سگمنت کد

رت کلی این نیز یک سگمنت را برای کد تعریف کرد. صو code.می توان توسط دستور  segmentعالوه بر دستور 
  دستور بھ صورت زیر است:

.code    نام سگمنت کد 

  عملگرھا و عبارات

عملگر نمادی است کھ کار خاصی انجام می دھد. عملوند مقداری است کھ آن کار خاص روی آن توسط عملگر انجام می 
ند سایر زبانھا بوده کھ شامل شود و عبارت ترکیب این عملوند ھا و عملگر ھا است. انواع عملگر ھا در زبان اسمبلی ھمان

عملگر ھای محاسباتی، عملگرھای مقایسھ ای، عملگرھای منطقی و عملگرھای بیتی می باشد. ھمانند سایر زبانھا مقداری 
کھ بھ یک نوع حافظھ اختصاص داده می شود باید متناسب با اندازه آن نوع بوده از این رو اگر حاصل یک عبارت 

  بخش تعریف شده ای از حافظھ اختصاص داده شود نباید بزرگتر از ظرفیت آن باشد.  محاسباتی بھ یک ثبات یا

  تقدم عملگرھا نیز در این زبان ھمانند سایر زبانھا بوده و از ھمان قوانین پیروی می کند.

  زبان اسمبلی چند عملگر دیگر را نیز پشتیبانی می کند کھ در اینجا چند تایی از آنھا را ذکر می کنیم:

  :segلگر عم

 segھمانطور کھ میدانید آدرس مطلق ھر متغیر یا برچسب عبارت است از آدرس سگمنت آن بعالوه آدرس افستآن. عملگر 
  آدرس سگمنت مورد نظری کھ یک متغیر یا برچسب در آن قرار دارد بر میگرداند.

  را بر می گرداند. ملوند شانزده بیتیاین عملگر ھشت بیت کم ارزش یک ع: lowعملگر 

  را بر می گرداند. بیتی ٣٢ملوند بیت کم ارزش یک ع ١۶این عملگر : lowwordعملگر 

  در اینجا چند دستور دیگر در زبان اسمبلی را معرفی می کنیم:

با این دستور می توان یک برچسب ایجاد کرده و اندازه ای نیز برای آن مشخص نمود بدون اینکھ حافظھ : LABELدستور 
ای اشغال شود. یکی از کاربرد ھای دیگر این دستور این است کھ توسط آن می توان برای برخی از متغیرھای موجود نام 

  و اندازه دیگری در سگمنت داده ھا ایجاد کرد.
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سطر و ھشتاد ستون است. یعنی در  ٢۵ھمانطور کھ قبال ذکر شد ھر صفحھ بھ صورت پیش فرض دارای : PAGEدستور 
کاراکتر وجود داشتھ باشد داشت. اما توسط این  ٨٠خط کھ در ھر خط  ٢۵ھ صورت پیش فرض می توان ھر صفحھ ب

  دستور می توان این مقدار پیش فرض را تغییر داد. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:

page      تعداد ستون ھا ، تعداد سطرھا 

  کاراکتر وجود داشتھ باشد: ١٣٠سطر سطر و در ھر ٨٠دستور زیر موجب می شود کھ در ھر صفحھ 

page    80, 130 

  بکار گیری دستور باید بھ نکات زیر توجھ شود: 

  اگر قرار باشد کھ از مقدار پیش فرض اسمبلی استفاده نشود این دستور باید در اولین خط برنامھ اسمبلی قرار
 گیرد.

  است. ٢۵۵حداقل تعداد سطر ھای یک صفحھ یک و حداکثر 
 است. ١٣٢و حداکثر  ۶٠داد ستونھای یک صفحھ حداقل تع  

  : TITLEدستور 

  این دستور موجب ایجاد یک عنوان برای ھر صفحھ می شود. شکل کلی دستور بھ صورت زیر است:

title    عنوان 

کاراکتر بوده و این عنوان در خط دوم ھر صفحھ چاپ می شود. الزم بھ ذکر است کھ این  ۶٠حداکثر اندازه یک عنوان 
را در سطر دوم باالی صفحھ  My Godدستور را فقط یک بار می توان در ابتدای برنامھ قرار داد. دستور زیر عبارت 

  چاپ می کند: 

title    My God 

  : COMMENTدستور 

در زبان اسمبلی ھم امکان اضافھ کردن توضیحات در برنامھ وجود دارد. برای ایجاد توضیحات در مانند سایر زبانھا 
  مھ از این دستور و کاراکتر + استفاده می شود. بھ صورت زیر:برنا

comment      +      توضیحات 

اگر توضیحات بیشتر از یک خط بود خط اول و خط آخر باید با عالمت + شروع شود. صورت کلی این دستور بھ شکل 
  زیر است:

comment    +    توضیحات 

توضیحات                                    

 توضیحات   +                  

  : GROUPدستور 

اگر در یک برنامھ بیشتر از یک سگمنت از سگمنت ھای مختلف وجود داشت می توان توسط این دستور آنھا را تحت یک 
  نام جمع آوری کرد. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:
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group       نام گروه      ١، نام سگمنت  ٢... نام سگمنت     

  نامگذاری نام گروه و سگمنتھا از قانون نامگذاری سایر ساختمان ھای داده پیروی می کند.

  مثال زیر را یررسی کنید:

g1          group     dsg1, dsg2 

dsg1      segment    para    ‘data’ 

assume  ds: g1 

          ….. 

dsg1    ends 

dsg2      segment    para    ‘data’ 

assume  ds: g1 

          ….. 

dsg2    ends 
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  فصل پنجم
  

  اعمال محاسبات دودویی

  
بر روی اعداد دودویی نیز می توان چھار عمل اصلی را انجام داد. این اعداد ممکن است عالمت دار یا بدون عالمت 

  دستوراتی کھ این اعمال را در زبان اسمبلی انجام می دھد بررسی می کنیم.باشند. در ادامھ 

 

  اعمال جمع و تفریق دودویی

 

بھ ترتیب برای انجام اعمال جمع و تفریق اعداد دودویی مورد استفاده قرار می گیرند و کاربرد   SUBو  ADDدستورات 
  آن بھ صورت زیر است:

ADD    عملوند دوم , عملوند اول 

SUB     عملوند دوم , عملوند اول 

 

  عملوندھای ھر یک از این دو دستور می توانند بھ صورت زیر باشند: 

 حافظھ ثبات ثبات حافظھ ثبات عملوند اول

 مقدار ثابت مقدار ثابت حافظھ ثبات ثبات عملوند دوم

 

بھ حافظھ بھ حافظھ حظھ می شود، در این دستورات نیز مانند دستورات دیگر، عملیات مستقیم مربوط ھمان طور کھ مال
محتویات عملوند دوم با عملوند اول جمع شده، نتیجھ در عملوند اول قرار می گیرد و در  ADDر دستور وجود ندارد. د

محتویات عملوند دوم از عملوند اول کم شده، نتیجھ در عملوند اول قرار می گیرد و عملوند دوم تغییر نمی    SUBدستور
  می توانند بایت، کلمھ  یا کلمھ مضاعف باشند.  ADDو  SUB کند. عملوندھای دستورات 

 

  بر فلگ ھا  ADDو SUBتا ثیر دستورات 

 

برابر با یک می شود، اگر حاصل کار این  ZFفر باشد، فلگ برابر با ص SUBو   ADDاگر حاصل کار دستورات 
برابر با یک می شود. در مثال زیر، سطر دوم نتیجھ صفر را تولید می کند و سطر چھارم،  SFدستورات منفی باشد، فلگ 

 را تولید می کند: -١نتیجھ 
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mov     ax, 10 

sub      ax, 10       ; ax= 0   and ZF= 1 

mov     bx,  1 

sub      bx, 2         ; bx= FFFF   and  SF=1 

 

مفید واقع می شود. اگر نتیجھ عمل جمع، بھ قدری بزرگ باشد کھ   (CF)در اعمال محاسباتی بدون عالمت، فلگ رقم نقلی 
د، اما فقط باش  100hباید برابر با ffh+ ١برابر با یک می شود. بھ عنوان مثال، نتیجھ   CF) جا نشود، ١در مقصد (عملوند
 برابر با یک می شود:  CFقرار می گیرد. در نتیجھ،  ALدر  (00)دو رقم کم ارزش 

mov     ax, 0FFh 

add      ax, 1            ; al= FF    and    CF= 1 

 برابر با یک می شود:  CFدر عمل تفریق، ھنگامی کھ مقداری بزرگتر، از مقدار کوچکتر کم می شود، 

 

mov       ax, 1 

sub         al, 2            ;al= FF  and     CF= 1 

مورد   (OF)در اعمال محاسباتی  عالمت دار، وقتی نتیجھ جمع یا تفریق، بزرگتر از مقدار معمول باشد، فلگ سرریز 
 استفاده قرار می گیرد. دستورات زیر را در نظر بگیرید:

mov       al, +126                 01111110 

add        al, 2                    + 00000010                 --------- 10000000 

                                                                Al= 80   and     OF= 1 

 

  سرریز در محاسبات جمع و تفریق 

 

از  ALتوسعھ داد. بھ عنوان مثال، اگر بھ جای ثبات  برای بر طرف کردن این مشکل، می توان مقادیر را در یک ثبات
 CBWبرای نگھداری نتیجھ جمع استفاده شود، مشکلی کھ گفتھ شد، ایجاد نمی شود. برای این کار از دستور  AXثبات 

 بھ کار می رود. دستورات زیر را در نظر بگیرید: AXاستفاده می شود. این دستور فقط در مورد ثبات 

mov      al, 60h 

cbw 

add       ax, 20h 
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قرار دارد،  ALکھ در ثبات  60Hقرار گیرد، بھ عبارت دیگر، مقدار  AXدر  0060Hدستور دوم موجب می شود تا مقدار 
قرار گیرد و مشکل قبلی بر طرف  AXدر ثبات  0080Hبسط پیدا کند. دستور سوم موجب می شود تا مقدار  AXبھ ثبات 

  شود.

 

  ھاعالمت داده تغییر 

 

بھ صورت زیر استفاده می  NEGبرای  تبدیل عدد دودویی منفی بھ مثبت و یا تبدیل عدد دودویی مثبت بھ منفی ، از دستور 
 شود: 

NEG       عملوند 

یک ٢انجام می دھد، این است کھ مکمل  NEGمی تواند ثبات یا حافظھ باشد. در واقع کاری کھ دستور  NEGعملوند دستور 
می کند. برای این کار، تمام بیت ھای صفر را بھ یک بیت ھای یک را بھ صفر تبدیل کرده، یک واحد بھ عدد را محاسبھ 

  نتیجھ حاصل اضافھ می کند. دستورات زیر را در نظر بگیرید:

neg      al 

neg      bx 

بیتی را تشکیل می  ٣٢کھ یک عدد  DX:AXاگر بخشی  از عدد در یک ثبات و بخشی دیگر در ثبات دیگر باشد ، مثل 
دھد، برای تغییر عالمت این عدد باید بھ روش دیگری عمل کرد، یعنی ابتدا تمام بیت ھای صفر را بھ یک و بیت ھای یک 

اضافھ نمود. برای این منظور  DXاضافھ کرد و رقم نقلی را بھ ثبات  AXصفر تبدیل نمود و سپس یک واحد بھ ثبات   را بھ
  بھ کار می رود:زیر بھ صورت NOT استفاده می شود. دستور  NOTاز دستور 

NOT      عملوند 

تمام بیت ھای یک بھ صفر و تمام بیت ھای   NOTنیز می تواند ثبات یا حافظھ باشد. با اجرای دستور    NOTعملوند 
واحد بھ ھر دو ثبات  یک  ADCو  ADD، باید با دستورات  NOTصفر بھ یک تبدیل می شوند . پس از اجرای دستور 

  اضافھ کرد. بھ عنوان مثال، دستورات زیر را در نظر بگیرید:

not    dx            dx  معکوس کردن بیتھای ثبات 

not    ax            ax معکوس کردن بیتھای 

add   ax, 1        ax اضافھ کردن یک واحد بھ 

adc   dx, 0        dx اضافھ کردن رقم نقلی بھ    

  استفاده نمود.  ADCو  ADDو دستورات   NOTھمیشھ می توان از  NEGدقت داشتھ باشید کھ بھ جای دستور 

 

  XADDدستور 

  این دستور بھ صورت زیر بھ کار می رود:
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XADD         ١عملوند ٢عملوند  ,   

حاصل آن در  > جمع شده،١> با محتویات < عملوند ٢عملکرد این دستور بدین صورت است: محتویات <عملوند 
> قرار داده می شود. دستورات زیر را در ٢> در < عملوند ١>  قرار می گیرد. سپس مقدار اولیھ < عملوند ١<عملوند 

  نظر بگیرید:

mov     ax, 1000h 

mov     bx, 2000h 

xadd    ax, bx        ; AX= 3000h   and  BX = 1000h 

 

  ضرب اعداد دودویی 

استفاده می  IMULو برای ضرب اعداد عالمت دار از دستور  MULدودویی بدون عالمت، از دستوربرای ضرب اعداد 
شود. این دستورات نیز مانند دستورات جمع و تفر یق ، بر روی فلگ ھای رقم نقلی و سرریز اثر می گذارند. این 

  دستورات بھ صورت زیر بھ کار می روند:

MUL    عملوند 

IMUL   عملوند 

ر دو دستور می تواند ثبات یا حافظھ باشد. عالمت نتیجھ ضرب ، با استفاده از قوانین ضرب عادی تعیین می عملوند ھ
شود. حاصل ضرب اعداد مثبت برابر با مثبت، حاصلضرب اعداد مثبت و منفی برابر با منفی و حاصلضرب اعداد منفی 

این است کھ، پس از انجام عمل ضرب، محتویات عملوند این  برابر با مثبت است . نکتھ ای کھ باید بھ آن توجھ داشتھ باشید
دستورات  تغییر نمی کند. می دانید کھ در عمل ضرب ، ھمیشھ دو عدد در ھم ضرب می شوند. اما در این دستورات فقط 

یگر در ملوند دعقرار دارد اگر ضرب بایت در بایت باشد،  AXیا  ALیک عملوند وجود دارد و عدد دیگر ھمیشھ در ثبات 
AL  و اگر ضرب کلمھ در کلمھ  باشد عملوند دیگر درAX .قرار دارد  

 

  ضرب بایت در بایت 

  

قرار می  AXبیتی است ودر ثبات  ١۶است و نتیجھ ضرب یک مقدار  ALبرای ضرب بایت در بایت، عملوند دوم، ثبات 
  گیرد. بھ عنوان مثال، دستورات زیر را در نظر بگیرید:

Mov     al, 2h 

Mov     bl, 3h 

Mul      bl 

قرار می گیرد و سپس این دو مقدار در ھم ضرب شده، مقدار  BLدر  ٣و مقدار  ALدر  ٢با اجرای این دستورات، مقدار 
6h  در ثباتAX :قرار می گیرد 

06 00 
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  ضرب کلمھ در کلمھ 

 

بیتی یا یک کلمھ از حافظھ قرار دارد و عدد دیگر  ١۶در یک ثبات   IMULیا   MULبرای ضرب کلمھ در کلمھ، عملوند 
بیت باالیی  آن در ثبات  ١۶و  AXبیت پایین آن در ثبات  ١۶بیتی است کھ  ٣٢است. نتیجھ ضرب، یک عدد   AXدر ثبات 

DX   ،قرار می گیرد، یعنیDX: AX .  

 

  عملیات ضرب ویژه 

 

مورد استفاده قرار می گیرد. در این دستور   IMULکل ھای دیگر از دستور و بعد از آن، ش  80286در پردازنده ھای 
بیتی دو عملوند استفاده می شود کھ عملوند اول یک ثبات و عملوند دوم، یک مقدار بال فصل (ثابت) است.  ١۶برای ضرب 

 حاصل ضرب در عملوند اول قرار می گیرد:

IMUL      مقدار ثابت , ثبات 

 

  ویی عملیات تقسیم دود

استفاده می   IDIVو برای تقسیم داده ھای عالمت  دار از دستور DIV برای  عمل تقسیم داده ھای بدون عالمت، از دستور 
شود. برنامھ نویس باید  با توجھ بھ داده ھای برنامھ، دستور مناسبی را انتخاب نماید. این دستورات بھ صورت زیر بھ کار 

  می روند: 

DIV     عملوند 

IDIV    عملوند 

 

می توان کلمھ را بر بایت   80386عملوند ھر کدام از این دستورات می تواند ثبات یا حافظھ باشد. در پردازنده ھای قبل از 
  و یا کلمھ  مضاعف را بر کلمھ تقسیم کرد.

  

  تقسیم کلمھ بر بایت 

  

و  AHثبات است. پس از انجام تقسیم، باقیمانده در و مقسوم علیھ یک بایت از حافظھ یا    AXدر این تقسیم، مقسوم در ثبات 
و اگر عدد  ٢۵۵قرار می گیرد. دقت داشتھ باشید کھ اگر عدد بدون عالمت باشد، مقسوم علیھ حداکثر  ALخارج قسمت در 

  است. شکل زیر نحوه کاربرد ثبات ھا را در تقسیم کلمھ بر بایت نشان می دھد: ١٢٧با عالمت باشد، حداکثر 
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ز تقسیم کلمھ بر بایتقبل ا  مقسوم مقسوم علیھ 

 باقیمانده خارج قسمت بعد از تقسیم کلمھ بر بایت

                                          AH                      AL 

قرار دارد.پس از تقسیم، خارج  CLو مقسوم علیھ در  AXدستور زیر، تقسیم کلمھ بر بایت را نشان می دھد. مقسوم در 
 قرار می گیرد: AHو باقیمانده در  ALقسمت در 

DIV    CL  

 

 

  تقسیم کلمھ مضاعف  بر یک کلمھ 

 

قرار دارد و مقسوم علیھ کلمھ ای است کھ در ثبالت دیگر یا حافظھ قرار  DX:AXدر این نوع تقسیم، مقسوم در ثبات ھای 
قرار می گیرد. اگر مقسوم علیھ بدون عالمت باشد حداکثر  AXو خارج قسمت در  DXدارد. پس از تقسیم، با قیمانده در 

ه کاربرد ثبات ھا را در شکل زیر نحو .خواھد بود ١۶٣٨٣و اگر با عالمت باشد، حداکثر برابر با    ٣٢٧۶٧برابر با  
 تقسیم کلمھ مضاعف بر یک کلمھ نشان می دھد.

 کلمھ با ارزش مقسوم کلمھ کم ارزش مقسوم قبل از تقسیم کلمھ مضاعف بر کلمھ

 باقیمانده خارج قسمت بعد از تقسیم کلمھ مضاعف بر کلمھ

                                  DX                                 AX 

 

قرار دارد. پس از  CXو مقسوم علیھ در  DX:AXدستور زیر، تقسیم کلمھ مضاعف بر کلمھ را انجام می دھد. مقسوم در 
 قرار می گیرد:  DXو باقیمانده در  AXتقسیم، خارج قسمت در 

DIV    CX 
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  فصل ششم

  حلقھ ھای تکرار و ساختارھای تصمیم

  مفھوم  پرش 

بلرای اینکھ ساختارھای تصمیم را پیاده سازی کنیم، باید بتوانیم از نقطھ ای از برنامھ بھ نقطھ دیگری پرش کنیم و اجرای 
برنامھ را از نقطھ جدید ادامھ بدھیم. در زبان اسمبلی، بھ ھر دستوری کھ بعدا مراجعھ می شود باید برچسبی را نسبت داد. 

 :P1است کھ بھ کولن ( : ) ختم می شود، مانند بر چسب در زبان اسمبلی یک شناسھ 

   پرش ھای غیر شرطی

استفاده می شود. این دستور، کنترل اجرای برنامھ را  JMPبرای پیاده سازی پرش غیر شرطی، در زبان اسمبلی از دستور 
 : بھ صورت زیر بھ کار می رود JMPتحت ھر شرایطی از نقطھ ای بھ نقطھ دیگر  منتقل می کند. دستور 

JMP    برچسب دستور 

باعث می شود کھ کنترل اجرای برنامھ بھ دستوری برود کھ با برچسب دستور مشخص می شود. بھ  JMPاجرای دستور 
  می شود:  P1باعث انتقال کنترل بھ دستوری با بر چسب  JMPعنوان مثال در دستورات زیر 

jmp     p1 

      … 

p1: mov     ax, 1 

قرار می دھد و سپس یک واحد بھ ھر یک از این  CX و  BX, AXویسید کھ مقدار صفر را در ثبات ھای برنامھ ای بنمثال: 
  ثبات ھا اضافھ می کند و این عمل را بھ طور نا محدود ادامھ می دھد.

stackseg       segment   stack 

db                db     32    dup   (“stack”) 

stackseg      ends 

codeseg      segment     para   ‘code’ 

main           proc            far 

assume       ss: stacksg, cs: codesg 

push            ds                     ذخیره آدرس برگشت برنامھ در پشتھ 

push            0 

mov            ax, 0 

mov            bx, 0 
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mov            cx, 0 

p1:              inc        ax        شروع حلقھ 

                   inc       bx 

                   inc      cx          پایان حلقھ 

jmp             p1                      

ret 

main           endp 

codesg       ends 

end             main 

   

مراجعھ  می شود، برنامھ ھیچگاه خا تمھ نمی   P1( پرش غیر شرطی ) بھ برچسب  JMPدر این برنامھ، چون با دستور 
  یابد بھ عبارت دیگر، حلقھ تکرار بی نھایت ایجاد می شود.

  پرش ھای شرطی 

شود. دستورالعمل در پرش ھای شرطی الزم است مقا یسھ ای صورت پذیرد و بر اساس نتایج مقایسھ، عمل پرش انجام 
ھای زیادی برای انجام پرش وجود دارند. ابتدا روش انجام مقایسھ را بررسی کرده، سپس بھ دستورات پرش ھای شرطی 

  می پردازیم .

   انجام مقایسھ در پرش ھای شرطی

 ی رود:استفاده می شود. این دستور بھ صورت زیر بھ کار م   CMPبرای انجام مقایسھ و بررسی شرط ھا از دستور 

CMP        ١، عملوند ٢عملوند  

  ت ھای  زیر با شند:می توانند بھ صور CMP عملوند ھای دستور 

١عملوند   حافظھ ثبات حافظھ ثبات 

٢عملوند   مقدار ثابت مقدارثابت ثبات حافظھ 

 

قرار نمی   ١) ولی حاصل تفریق را در عملوند SUBتفریق می کند (مثل دستور  ١را از عملوند  ٢عملوند  CMPدستور 
پس از انجام مقایسھ ، فلگ ھای مختلف ثبات وضعیت را  CMPعملوند را تغییر نمی دھد) . دستور  SUBدھد (بر خالف 

مقدار دھی می کند و دستورات پرش شرطی با توجھ بھ مقدار فلگ ھا، عمل پرش را انجام می دھند. بھ عنوان مثال، 
  را در نظر بگیرید:  دستور زیر

cmp    dx, 0 
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 CMPرا برابر با یک قرار می دھد. بال فاصلھ پس از دستور  ZFفلگ  CMPبرابر با صفر باشد، دستور  DXاگر ثبات 
یا ھر فلگ دیگری کھ تعییر می کنند، کنترل اجرای  ZFباید دستورات پرش شرطی را قرار داد تا بر اساس مقدار فلگ 

مورد استفاده قرار می گیرند، بھ عالمت دار  CMPبرنامھ بھ نقطھ دلخواھی منتقل شود. دستورات پرش کھ پس از دستور 
یت داده یا بدون عالمت بودن داده ھای مورد مقایسھ بستگی دارد. در داده ھای عددی بدون عالمت، تمام بیت ھا بھ عنوان ب

  .منظور می شوند و در مقایسھ شرکت می کنند

  پرش ھای شرطی برای داده ھای بدون عالمت 

  برای داده ھای بدون عالمت، از دستورات شرطی خاصی استفاده می شود کھ در جدول زیر آمده اند:

فلگ ھای تست  عملکرد دستور
 شونده

JE پرش در صورت مساوی بودن ZF 

JZ  بودنپرش در صورت صفر  ZF 

JNE پرش در صورت مساوی نبودن ZF 

JNZ پرش در صورت صفر نبودن ZF 

JA پرش در صورت بیشتر بودن CF, ZF 

JNB پرش در صورت کمتر مساوی نبودن CF 

JAE پرش در صورت بیشتر مساوی بودن CF 

JNBE پرش در صورت کمتر نبودن CF 

JB پرش در صورت کمتر بودن CF 

JNAE بیشتر مساوی نبودن پرش در صورت  CF 

JBE پرش در صورت کمتر مساوی نبودن CF 

JNA پرش در صورت بیشتر نبودن CF 

JCXZ  پرش در صورتی کھCX برابر با صفر باشد   ھیچکدام 

JG پرش در صورت بزرگتر بودن SF , OF 

JGE پرش در صورت بزرگتر یا مساوی بودن SF , OF 

JNL پرش در صورت کمتر نبودن SF , OF 
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 دستورات پرش خاص 

از دستورات پرشی وجود دارند کھ تست ھای خاصی را انجام می دھند. این دستورات در جدول باال آمده اند. تعدادی 
را تست می کند و در صورتی کھ این ثبات صفر باشد، عمل پرش را انجام می دھد. بنابراین الزم  CXثبات   JCXZدستور 

از یک عمل مقایسھ یا حسابی اجرا شود یکی از کاربردھای این دستور در حلقھ ھای تکرار  نیست این دستور حتما بعد
 است کھ در ادامھ مورد استفاده قرار می گیرد. اکنون بھ چند نمونھ ساده از کاربرد دستورات توجھ کنید.

 

  ثباتAX  باشد، کنترل برنامھ بھ دستوری  ۵٠حاوی عددی بدون عالمت است. در صورتی کھ محتویاتش بیش از
 می رود: P1با برچسب 

cmp    ax, 50 

ja         p1 

     … 

p1 :  sub      ax,ax 

 

  ثباتAX  باشد، کنترل برنامھ بھ  ۵٠حاوی عددی بدون عالمت است. در صورتی کھ محتویاتش برابر با
 می رود: P1دستوری با برچسب 

cmp    ax, 50 

je         p1 

     … 

p1 :  sub      ax,ax 

 

  ثباتAX  بھ باشد، کنترل برنامھ  ۵٠حاوی عدد عالمت دار است در صورتی کھ محتویاتش بزرگتر یا مساوی
 می رود: P1دستوری با برچسب 

cmp    ax, 50 

jge         p1 

     … 

p1 :  sub      ax,ax 

 

  ثباتAX  باشد، کنترل اجرای برنامھ  ۵٠حاوی عددی عالمت دار است. در صورتی کھ محتویات آن بزرگتر از
 می رود. P1بھ دستوری با برچسب 

cmp    ax, 50 
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jg         p1 

     … 

p1 :  sub      ax,ax 

  انتخاب ھای چند گانھ 

دو مقدار با یک دیگر مقایسھ شدند و براساس نتیجھ  CMPھایی کھ تا  کنون نوشتھ شد، با استفاده از دستور  در برنامھ
مقایسھ، دو مسیر مختلف طی شدند و در نتیجھ، در ھر مسیر، دستورات گوناگونی اجرا شدند. گاھی ممکن است در برنامھ 

ھای ای نیاز بھ چند انتخاب باشد کھ در آن صورت، بھ ساختار پیچیده تری نیاز ھست. در زبان ھای سطح باال، ساختار 
IF-THEN-ELSE  وCASE  (در زبان پاسکال) یاswitch  در زبان)C  برای انتخاب ھای چند گانھ مورد استفاده قرار می (

گیرند. از انجایی کھ با این ساختار ھا در زبان ھای سطح باال آشنایی دارید، روش پیاده سازی آنھا را در زبان اسمبلی 
   :بررسی می کنیم

   IF- THEN- ELSEساختار 

در برنامھ ھایی کھ تا کنون نوشتھ شد، بھ نحوی از این ساختار استفاده شده است ولی نامی از این ساختار برده نشد. در این 
رطی تست می شود، در صورت درست بودن شرط، مجموعھ ای از دستورات، وگرنھ مجموعھ ای دیگر شساختار، ابتدا 

 از دستورات اجرا می شوند. 

  بھ عنوان مثال دستورات زیر را در نظر بگیرید: 

if   sum < 100   then 

     ….. 

else  

     ….. 

end if 

  برای پیاده سازی این ساختار در اسمبلی بھ صورت زیر عمل می شود: 

cmp    sum, 100 

jnl       p1 

      ….. 

jmp     endif 

p1: 

       ….. 

endif : 
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   LOOPحلقھ تکرار با دستور 

تا کنون با استفاده از دستورات پرشی توانستید برنامھ ھای پیچیده تری بنویسید. با دستورات پرشی، حلقھ ھای تکرار نیز 
برای ایجاد حلقھ تکرار، ساده تر  LOOPتشکیل دادید و بدین ترتیب، دستوراتی را چندین بار اجرا کردید. استفاده از دستور 

  بھ صورت زیر بھ کار می رود:  LOOPی این کار است. دستور از کاربرد دستورات پرشی برا

LOOP      برچسب دستور 

ذکر شده است، منتقل  LOOP، کنترل اجرا برنامھ، بھ دستوری کھ بر چسب آن در جلوی دستور  LOOPبا اجرای دستور 
استفاده  CXاد دفعات تکرار، از ثبات استفاده می شود. بنابراین، تعد CXمی شود. برای تعیین تعداد دفعات تکرار، از ثبات 

صفر شد، حلقھ تکرار  CXکم می شود تا بھ صفر برسد. وقتی  CXیک واحد از ثبات  LOOPمی شود. با ھر بار اجرای 
  انجام می شود عبارت انداز : LOOPخاتمھ می یابد. اعمالی کھ در حلقھ 

  از ثباتCX .یک واحد کم می شود 
  اگر مقدار ثباتCX  بھ صفر برسد، اولین دستور بعد ازLOOP  اجرا می شود و گرنھ اجرای برنامھ از دستوری

 آمده است اجرا می گردد. LOOPکھ بر چسب آن در جلوی 
 .پرش بھ صورت آدرس کوتاه انجام می شود 

 

  پیاده سازی حلقھ ھای تکرار 

معموال برای  forکاربرد زیادی دارند. حلقھ  whileو  forدر زبان ھای برنامھ سازی سطح باال، معموال دو حلقھ تکرار 
برای ایجاد حلقھ ھایی با تعداد دفعات  تکرار نامعین  بھ کار می رود.  whileایجاد حلقھ ھایی با تعداد دفعات معین و حلقھ 

  در این بخش، پیاده سازی این دو حلقھ تکرار را در زبان اسمبلی بررسی می کنیم. 

   forلقھ نمونھ ھایی از چند ح

  بار تکرار می شوند:  ۵تکراری کھ دستورات آن حلقھ 
mov    cx, 5 

for1:  

     ….. 

loop     for1 

 

  حلقھ تکراری کھ دستورات آن بھ تعداد دفعاتی کھ در متغیرnum   :قرار دارد تکرار می شوند 
mov    cx, num 

for1:  

     ….. 

loop     for1 
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بار اجرا می شود و علتش این است کھ پس از یک بار اجرای  ۶۵۵٣۵برابر بال صفر باشد، این حلقھ تکرار  numاگر 
تبدیل می شود (یک واحد از آن کسر می گردد). وقتی بار دیگر  FFFFقرار دارد بھ  CXحلقھ، مقدار صفر کھ در ثبات 

 بھ صفر برسد.  CXتبدیل می شود و این روند آن قدر ادامھ می یابد تا   FFFEبھ   FFFEاجرا می شود، مقدار

   whileپیاده  سازی حلقھ 

  در زبان ھای سطح باال معموال بھ صورت زیر مشخص می شود:  whileحلقھ تکرار

while    شرط 

{ 

 دستورات             

} 

شد، دستورات حلقھ تکرار اجرا می شوند و این کار شرط موجود در حلقھ تست می شود و چنانچھ دارای ارزش درستی با
  در نظربگیرید:برقرار گردد. دستورات زیر را آن قدر ادامھ می یابد تا شرط حلقھ 

while sum<100 

{   

      … 

} 

 برای پیاده سازی این حلقھ در زبان اسمبلی بھ صورت زیر عمل می شود: 

while1:       cmp       sum, 100 

jnl              endwhile1 

          … 

jmp    while1 

endwhile1: 

بایت باشد، حلقھ تکرار بھ درستی عمل نمی کند. در این  ١٢٧عیب این پیاده سازی این است کھ اگر طول بدنھ حلقھ بیش از 
 گونھ مورد از پیاده سازی زیر استفاده می شود: 

while1:       cmp       sum, 100 

jl     body 

jmp    while1 

body: 
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     … 

Jmp    while1 

endwhile1 

 

 or یا  andترکیبی از چند شرط ساده اند، یعنی دو یا چند شرط با دستور  whileمعموال شرط ھای موجود در حلقھ تکرار 
 با ھم ترکیب  می شوند. حلقھ تکرار زیر را در نظر بگیرید:  

while    s < 10 and   c <= 20 

قرار دارد برای پیاده سازی این حلقھ تکرار در اسمبلی بھ   CXدر ثبات  cیک کلمھ حافظھ و مقدار  sبا فرض این کھ 
 صورت زیر عمل می شود:

while1:    cmp    s, 10 

jnl          endwhile1 

cmp         cx, 20 

jnl           endwhile 

        ….. 

jmp         while 

endwhile: 

  دستورات بولی و کار کردن با بیت ھا 

کار کردن با بیت ھا مفیدند. مثال می توانند بیت ھایی را بھ صفر یا  برایدر اسمبلی، تعدادی از دستورات وجود دارند کھ 
. NOTو    TEST, XOR, OR, ANDیک تبدیل کنند. این دستورات کھ اغلب دستورات بولی نامیده می شوند، عبارت انداز 

  بھ صورت زیر بھ کار می روند:  NOTستورات بھ جز این د

دستور بولی     ١، عملوند  ٢عملوند  

  عملوند ھای این دستورات می توانند بھ صورت زیر باشند:

  

١عملوند   حافظھ ثبات حافظھ ثبات 

٢عملوند   مقدار ثابت مقدار ثابت ثبات ثبات 

 

  بر روی یک عملوند عمل می کند و بھ صورت زیر بھ کار می رود : NOTدستور 
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NOT     عملوند 

  می تواند حافظھ یا ثبات با شد. در مورد دستورات بولی، بھ مورد زیر توجھ کنید:   NOTعملوند دستور 

 در دستورAND  . اگر دو بیت متناظر، یک باشند، نتیجھ یک است و گرنھ نتیجھ صفر است ، 
  در دستورOR.اگر ھر دو بیت متناظر صفر باشند، نتیجھ صفر است، وگرنھ نتیجھ یک است ، 
  در دستورXOR  اگر یکی از بیت ھا برابر یک و بیت دیگر صفر باشد، نتیجھ یک است و گرنھ نتیجھ صفر ،

 است (  اگر بیت ھای متناظر، برابر نباشند، نتیجھ صفر است ).
  در دستورTEST   مانند دستورAND  تغییر نمی کند.١عمل می شود، ولی محتویات عملوند مقصد ( عملوند ( 
  در دستورNOT .بیت ھای صفر بھ یک و بیت ھای یک بھ صفر تبدیل می شوند ، 

 

  شیفت دادن 

موجود در یک از دستور العمل ھای منطقی (بولی ) کھ در بخش قبل بھ آن ھا پرداختھ شد، می توان بیت ھای با استفاده 
ثبات یا  بایت ھا و کلمات  حافظھ را دستکاری کرد. با دستورالعمل ھای شیفت  می توان موقعیت بیت ھای کلمھ یا بایت را 
تغییر داد. شیفت بر دو نوع است: شیفت منطقی و شیفت حسابی. شیفت منطقی را شیفت بدون عالمت و شیفت حسابی را 

  وت شیفت ھای منطقی و حسابی در ادامھ مورد بحث قرار می گیرد.شیفت با عالمت نیز می گویند. تفا

و برای شیفت  SHRبیت ھا را می توان بھ سمت راست یا بھ سمت چپ شیفت داد. برای شیفت منطقی  بھ راست از دستور 
  استفاده می شود.  SARحسابی  بھ راست از دستور 

  استفاده می شود.  SARحسابی  بھ راست از دستور و برای شیفت  SHRبرای شیفت منطقی  بھ راست از دستور 

برای  شیفت حسابی بھ چپ مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه   SALبرای شیفت منظقی بھ چپ و دستور  SHLدستور 
  کاربرد دستورات شیفت بھ صورت زیر است :

دستورات شیفت       ١، عملوند  ٢ عملوند  

 

تعداد بیت ھایی را کھ باید شیفت پیدا  ٢بیت ھای آن باید شیفت پیدا کنند و عملوند  ثبات یا حافظھ ای است کھ  ١عملوند 
مقدار   8088و   8086باشد. در پردازنده ھای  CLمی تواند یک مقدار عددی، یا ثبات   ٢کنند مشخص می کند. عملوند 

 CLباید تعداد مورد نظر را در ثبات  فقط می تواند مقدار یک باشد و برای انجام شیفت ھای بیشتر،  ٢عددی درعملوند 
  با شد.  ٣١و بھ باال، مقدار ثابت عددی می تواند تا   80286قرار داد، ولی در پردازنده ھای 

  شیفت منطقی بھ راست

خارج می شود، یک بیت صفر از سمت چپ وارد می  ١در شیفت منطقی بھ راست، ھر بیت کھ از سمت راست عملوند 
را پر کند ولی در شیفت حسابی بھ راست، با خارج شدن ھر بیت از سمت راست ، برای پر کردن  شود تا بیت ھای خالی

با ھم متفاوت است. توجھ بھ این نکتھ نیز   SAR و  SHRبیت ھای خالی، از بیت عالمت استفاده می شود. بنابراین عملکرد 
  قرار می گیرد. (CF)فلگ رقم نقلی  مھم است کھ ھر بیت کھ در اثر شیفت از عملوند اول خارج می شود، در

است. تقسیم نیز بھ  ۴است و شیفت ھای دو بیتی معادل تقسیم کردن بر  ٢ھر شیفت بھ راست، معادل تقسیم کردن عدد بر 
  صورت صحیح انجام می شود.
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  شیفت بھ چپ 

استفاده  SALو برای شیفت حسابی بھ چپ از دستور  SHRشد، برای شیفت منطقی بھ چپ از دستور ھمان طور کھ گفتھ 
قرار می گیرد. ھر   (CF)می شود. بیتی کھ در دستورات شیفت بھ چپ، از سمت چپ خارج می شود، در فلگ رقم نقلی 

تعداد از بیت ھایی کھ از سمت چپ خارج می شوند، بھ ھمان تعداد، صفر از سمت راست وارد می شوند تا بیت ھای خالی 
کامال یکسان عمل می کنند و تفاوتی بین آنھا وجود ندارد. استفاده از عمل شیفت  SAL و SHLر کنند، لذا دو دستور را پ

  برای ضرب، سریعتر از دستورالعمل ھای مربوط بھ ضرب است.

  دوران بیت ھا 

ھای شیفت، بیت ھایی کھ العمل ھای دوران بیت ھا، خیلی شبیھ بھ دستورالعمل ھای شیفت ھستند. در دستور العمل دستور
شیفت داده می شوند ، از ثبات یا حافظھ خارج می شوند و از طرف دیگر، صفر یا عالمت عدد ( در شیفت حسابی بھ 
راست ) وارد می شوند تا بیت ھای خالی را پر کنند. ولی در دستور العمل ھای دوران، بیت ھایی کھ از یک طرف بھ 

شوند، از طرف دیگر وارد شده، فضای خالی را پر می کنند و ضمنا در فلگ رقم نقلی  خارج از ثبات یا حافظھ منتقل می
نیز قرار می گیرند. دوران نیز مانند شیفت بھ دو صورت انجام کی شود: دوران منطقی ( بدون عالمت) و دوران حسابی 

برای دوران بھ چپ   RCLو  ROLبرای دوران بھ راست و دستورالعمل ھای  RCRو  ROR(با عالمت ). دستورالعمل ھای 
  ستور بھ صورت زیر بھ کار می روند:مورد استفاده قرار کی گیرند. این د

دستور دوران    ٢عملوند     ١عملوند  

است کھ تعداددوران را مشخص  CLمقدار ثابت یا ثبات  ٢ثبات یا حافظھ ای است کھ باید دوران پیدا کند و عملوند ١عملوند
  قرار گیرد. CLاگر تعداد دوران بیش از یک باشد، تعداد بایددر ثبات   8088و 8086ھای می کند. در پردازند

  دوران بیت ھا بھ راست 

برای دوران حسابی بھ راست مورد استفاده قرار می گیرد. در  RCRبرای دوران منطقی بھ راست و دستور  RORدستور 
ھر بیت کھ باید دوران یابد  RCRقرار می گیرد و در دستور نیز  CFھر بیت کھ دوران داده می شود در فلگ  RORدستور 

  از سمت چپ وارد می شود.  CFو سپس از  CFابتدا در 

  دوران بیت ھا بھ چپ 

برای دوران منطقی و   ROLاستفاده می شود. دستور   RCLو  ROLبرای دوران بیت ھا بھ چپ از دستورالعمل ھای 
ابتدا بیت دوران یافتھ از سمت راست وارد می   ROLبرای دوران حسابی بھ کار می رود. در دستورالعمل  RCLدستور 

می رود و سپس   CFبیتی کھ دوران می یابد ابتدا بھ فلگ  RCLقرار می گیرد ولی در دستور CFشود و سپس در فلگ 
 از سمت راست ثبات یا حافظھ وارد می شود.   CFمحتویات 
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  نھ سواالت تشریحینمو

  دھید.  تبدیالت زیر را انجام .١

1)421= (?)2 

2)137/34= (?)2 

3) (1000100/001101)2= (?)10 

4) (100101/0101)2= (?)8 

5) (111011/011101)2= (?)16 

6) (EFA2)16= (?)2 

  شکل نرمال اعداد زیر را بنویسید. .٢

(35/54)16 

(37/428)10 

(AEFB)16 

  در ماشینی بھ طور کلمات ھشت بیت نمایش دھید. ٢ اعداد زیر را بھ صورت متمم .٣

-15,-19,-37,-45 

  را بھ صورت اعشاری در کامپیوترذخیره کنید.   3 16* 45/0عدد .۴
  ام آن را تشریح کنید. Rرقم موجود است نحوه بھ دست آوردن متمم  nبا  mعدد  .۵
  را مشخص کنید. ٧۵متمم دھم عدد .۶
بدون استفاده از عمل تفریق چگونھ انجام می شود؟ مثالی  m2 – m1ملباشند ع rدو عدد در مبنای  m2و  m1اگر  .٧

  ارائھ دھید.
  چھ روشی را برای دخیره اعداد منفی انتخاب می کنید؟چرا؟ .٨
  ھستند؟ ١٠کلمھ ھای زیر مشخص کننده چھ اعدادی در مبنای  .٩

AFCDF  B9 
  

AB  3D  
  کلمھ زیرمشخص کننده چھ عدد اعشاری است. .١٠

١  ١٠٠٠٠١٠  ١١١١  ١٠٠١  ٠٠١١  ١١٠١  ٠٠٠٠  ٠٠٠٠  
  اعمال زیر را انجام دھید. .١١

1110111 +            1AFCD +          2FCAD -          101110 -   

111101                  2FA3              1AA9F             100100 
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 ببرید. ١۶و  ٨و ١٠است بھ مبنای  ٢) کھ بر مبنای ١١٠٠١عدد ( .١٢
 ببرید. ٢است را بھ مبنای  ١٠مبنای ) کھ بر ٢۵/١٢عدد ( .١٣
 ببرید. ٨است بھ مبنای  ٢) کھ بر مبنای ١١٠١/١٠٠١١عدد ( .١۴
 ببرید. ١۶) را بھ مبنای ٠١١٠/١١١١١٠١عدد ( .١۵
 جمع ھای زیر را انجام دھید: .١۶

١٠٠١+  ١٠٠١٠  

ABE12 + 354 

 برای نمایش اعداد صحیح منفی بھ چند روش می توان عمل کرد؟ فقط نام ببرید. .١٧
 ) را در کامپیوتری شانزده بیتی با این روش نمایش دھید. -٢١مت مقدار را توضیح داده و عدد (روش عال .١٨
) را درکامپیوتری شانزده بیتی با این روش -٢١روش متمم یک را برای نمایش اعداد منفی توضیح داده و عدد ( .١٩

 نمایش دھید.
) را درکامپیوتری شانزده بیتی با این روش - ٢١روش متمم دو را برای نمایش اعداد منفی توضیح داده و عدد ( .٢٠

  نمایش دھید.  
 اشکاالت عمده روش عالمت و مقدار در نگھداری اعداد منفی چیست؟ .٢١
 بیتی نمایش دھید. ١۶را بھ مبنای دو تبدیل و شکل ذخیره سازی آن را در یک کامپیوتر  -٨۴/١٢١عدد  .٢٢
 بیتی نشان دھید. ١۶در یک کامپیوتر را پس از تبدیل بھ مبنای دو  ٣۴/٩٧شکل ذخیره سازی عدد  .٢٣
 را بھ روش کد بی سی دی نمایش دھید. ١١٨عدد  .٢۴
 تبدیالت زیر را انجام دھید:  .٢۵

۴٢١(؟)=٢           

۴٣/١٣٧(؟)= ٢  

)٠١١١٠١/١١١٠١١(٢(؟)= ١۶  

)٠١٠١/١٠٠١٠١(٢(؟)= ٨  

 است؟ ١٠عدد زیر نشان دھنده چھ عددی بر مبنای   .٢۶

AFCDF 

 خالصھ بیان کنید. وظیفھ پردازنده ھا را بطور .٢٧
 ثبات چیست؟ .٢٨
 بیتی را فقط نام ببرید. ١۶ثباتھای عمومی در یک پردازنده  .٢٩
 بیتی را فقط نام ببرید. ١۶ثباتھای سگمنت در یک پردازنده  .٣٠
 بیتی را فقط نام ببرید. ١۶ثباتھای اندیس در یک پردازنده  .٣١
 چھ عملی را انجام می دھد؟ AXثبات  .٣٢
 چھ عملی را انجام می دھد؟ BXثبات  .٣٣
 چھ عملی را انجام می دھد؟ CXثبات  .٣۴
 چھ عملی را انجام می دھد؟ AXثبات  .٣۵
 چھ عملی را انجام می دھد؟ DXثبات  .٣۶
 عملکرد سگمنت کد در یک پردازنده را توضیح دھید. .٣٧
 عملکرد سگمنت داده در یک پردازنده را توضیح دھید. .٣٨
 وضیح دھید.عملکرد سگمنت پشتھ در یک پردازنده را ت .٣٩
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 عملکرد سگمنت اضافی در یک پردازنده را توضیح دھید. .۴٠
 در ثبات پرچم بھ چھ منظور بھ کار می رود؟ Dو  Cبیِت  .۴١
 در ثبات پرچم بھ چھ منظور بھ کار می رود؟ Pو  Aبیِت  .۴٢
  در ثبات پرچم بھ چھ منظور بھ کار می رود؟ Sو  Zبیِت  .۴٣
  سھ وظیفھ عمده پردازنده را شرح دھید. .۴۴
  ثباتھای سگمنت را بیان کنید.وظایف  .۴۵
  وظیفھ ثباتھای وضعیت و کنترل را توضیح دھید. .۴۶
  سگمنت چیست و چرا از سگمنت استفاده می شود؟ .۴٧
  مفھوم آدرس آفست چیست؟ .۴٨
  امتیازات برنامھ نویسی در زبان اسمبلی نسبت زبانھای سطح باال چیست؟ .۴٩
  شناسھ در زبان اسمبلی چیست؟ .۵٠
  مثال توضیح دھید. شکل دستور سگمنت پشتھ را با یک .۵١
  پارامترھای مختلف دستور سگمنت را توضیح دھید. .۵٢
  بھ چھ منظور استفاده می شود؟ ASSUMEدستور  .۵٣
  دستوراتی بنویسید کھ اعمال زیر را انجام دھد: .۵۴

  تعریف کند. ٢۵متغیری با مقدار  
  .متغیری با محتویات متن زیر تعریف کندThis is a book 
  تعریف کند. ١۶مبنای بر  ٣۵۴٢متغیری با مقدار  
  ستاره باشد.   ٢٠متغیری تعریف کند کھ شامل 

  بھ چھ منظوری استفاده می شود؟ equدستور  .۵۵
 mov  p1 , p2مکانھایی از حافظھ اند:   p2و  p1آیا دستور زیر درست است؟  .۵۶
  را بیان کنید. xchgمقررات حاکم بر دستور  .۵٧
  چھ اعمالی انجام می دھند؟ popaو  pushaدستورات  .۵٨
  چھ عملی انجام می دھد؟ leaدستور  .۵٩
 چیست و نحوه عملکرد ھرکدام چگونھ است؟ movsxو  movzxامتیازات دستورات  .۶٠
 وقفھ و جدول بردار وقفھ را شرح دھید. .۶١
 وقفھ ھا بھ طور کلی بھ چند دستھ تقسیم می شوند؟ نام ببرید. .۶٢
 وقفھ ھای سیستم بھ چند دستھ تقسیم می شوند؟ نام ببرید. .۶٣
 مبلی چگونھ می توان وقفھ را اجرا کرد؟در زبان اس .۶۴
 منظور از صفت کاراکترھا چیست؟ .۶۵
 حاظھ نمایش چیست و چگونھ می توان بھ آن دست یافت؟ .۶۶
 ورود و خروج کاراکتر در زبان اسمبلی چگونھ انجام می شود؟ .۶٧
 چند نمونھ از مدلھای حافظھ را نام ببرید. .۶٨
 کرد چیست؟ دستوری کھ توسط آن می شود مدل حافظھ ای را انتخاب .۶٩
 چھ عملی را انجام می دھد؟ labelعملگر  .٧٠
 چھ عملی را انجام می دھد؟ segعملگر  .٧١
 چھ عملی را انجام می دھد؟ pageدستور  .٧٢
 مقدار پیش فرض سطر ھا و ستون ھا در یک صفحھ چقدر است؟ .٧٣
 حداقل و حداکثر تعداد سطرھا و ستونھا چقدر است؟ .٧۴
 چھ عملی را انجام می دھد؟titleدستور  .٧۵
 چھ عملی را انجام می دھد؟ groupور دست .٧۶
 چھ عملی را انجام می دھد؟comment دستور  .٧٧
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  نمونھ سواالت تستی
  

  کدامیک از دستورات زیر غیر مجاز است؟ -١

 mov  p1 , p2د)           mov  p1 , dsج)  mov  ds , p1               ب)            mov  ds , asالف) 

  اعداد زیر سرریز رخ خواھد داد؟بر اثر جمع کدام یک از زوج  -٢

 483F , 745Aد)            FFE7 , FFF6ج)               FFB0 , 0206ب)            0A07 , 0FD3الف) 

  دستور زیر چند بایت حافظھ را اشغال می کند؟ -٣

dataseg  segment para  

p1   dw    ? 

p2   db      10  dup (?) 

dataseg    ends 

  ۴د)                  ۶ج)               ٢٢ب)          ١٢الف) 

  چقدر است؟  AH پس از اجرای قطعھ کد زیر محتوای ثبات -۴

mov  AX , 10 

inc     AX 

dec    AX 

  د) صفر                ٩ج)          ١١ب)        ١٠الف) 

  قطعھ کد زیر چھ عبارتی را محاسبھ می کند؟ -۵

Mov          AX , X 

ADD          AX , AX 

NEG          AX 

ADD          AX , Y 

SUB           AX , Z 

INC            AX 

 (X + Y + Z)2د)          Y –Z + 1 + (2x-)ج)                1 + (X + Y + Z)2ب)               2X + Y + Zالف) 

  کدامیک از دستورات زیر از دستورات زبان اسمبلی نیست؟ -۶
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 intد)                  alignج)              dbب)            assumeالف) 

  دستور زیر چند بایت از حافظھ را مصرف میکند؟ -٧

 A     db      ‘the’   ,   10   ,   200 

  ١٠د)         ٣ج)          ۵ب)             ٧الف) 

  کدامیک از دستورات زیر جزو دستورات اسمبلی نیست؟ -٨

 ASSUMEد)                  PAGEج)                  XLATب)           EQUالف) 

  کدام است؟ 8(527665)مبنای شانزده عدد   -٩

 2AEC7د)       1BFC4ج)          39EA5ب)       2AFB5الف) 

در  O , A , C , Sچیست و چھ تاثیری بر روی بیت ھای    ٠١٠٠٠١٠١و  ١١٠١٠١١٠نتیجھ عمل جمع دودویی  -١٠
  وضعیت و کنترل دارد؟ ثبات

 S=0 , O=1 , A=1 , C=1 , 00011011ب)           S=1 , O=1 , A=0 , C=0 , 100011011الف) 

 S=1 , O=1 , A=1 , C=1 , 100011011د)                S=0 , 0=0 , A=0 , C=1 , 00011011ج) 

  چیست؟ ٢در مبنای  ۶.١۴٢قسمت اعشاری عدد  -١١

 ٠١٠١٠١٠١د)               ٠٠١٠٠١٠١ج)             ٠٠١٠٠١٠٠ب)        ٠٠١٠١٠٠٠الف) 

 برای فراخوانی یک وقفھ شماره تابع وقفھ در کدام ثبات قرار می گیرد؟ -١٢

 DXد)                  CXج)            BLب)        AHالف) 

 چقدر است؟ AXپس اجرای دستورات زیر مقدار ثبات  -١٣

Mov    ax  , 4 

Mov    bx , 128 

Mul     bl 

  ۵١٢د)                     ١٢٨ج)              ۴الف) صفر          ب) 

  

  

  


