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 بدست آورید . 2حاصل تفریق زیر را به کمک مکمل  -6
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 بدست آورید . 11مکمل  کمک تفریق های زیر را با حاصل -7
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 کد اسکی رشته زیر را در مبنای شانزده بنویسید ؟ آیا می توانید -9
" IRAN is a country " 

 

 چند بیت و چند بایت است ؟ Paragraphیک  -11

 بیت چند کلمه است ؟ 64یک قلم داده  -11
 

 

 بدست آورید . 2مکمل کمک حاصل تفریق های زیر را با  -12
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 سواالت چهار گزینه ای :

 در کامپیوتر چگونه ذخیره می شود ؟ 129-عدد یک بایتی  -1

    1  )FFF1H                2  )FF81H                      3  )FEH                             4  )FF7FH 

 کدام است ؟  16( ? ) = 8(742) + 8(3260)حاصل عبارت  -2
1 )892                     2  )792                         3 )882                               4  )782 
 

 کدام گزینه است ؟ 100و  110000حاصل تفریق دو عدد باینری  -3
1  )101100                  2  )10011                       3 )-101100                      4 )-11111  
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  2فصل 

 
 80X86ساختار کامپیوتر و ریزپردازنده های 

 

 داده                    پردازش                       اطالعات

 

 رایانه بزرگ                    رایانه کوچک و متوسط                              ریز رایانه                           ابر رایانه 

 

 یک مدار مجتمع ماشین حساب  واژه میکروپروسسور در صنعت نیمه هادی توسط شرکت اینتل ابداع شد . آنها این واژه را برای توصیف

کرده بودند به کار بردند . امروزه میکروپروسسور به آی سی هایی گفته می شود که اساس یک میکرو  یحاچهار بیتی که تازه طر

 کامپیوتر را تشکیل می دهند.

. یکی از میکروپروسسورها برای کنترل  بعضی سازندگان به کار بردن چند میکروپروسسور در یک کامپیوتر را مفید تشخیص داده اند

سومی برای کنترل وسایل ذخیره سازی انبوه )دیسک گردانها(و  خروجی ، - ی پرداختن به عملیات ورودیدومی برا ، صفحه کلید

نام   Distribued Processingاین تکنیک پردازش توزیع شده  . رمی به عنوان پروسسور اصلی سیستم می توانند به کار رونداچه

 . دارد

بر  یکامپیوترکم بودن حجم و برنامه پذیری خالصه کرد اما در واقع هر سیستم  شاید بتوان علت ساخت پردازنده ها را در سادگی ،

 به صورتهای زیر تقسیم می شود : اساس نحوه دریافت و پردازش اطالعات

 کامپوتر آنالوگ : دارای ورودی آنالوگ

 کامپیوتر دیجیتال : دارای ورودی دیجیتال

 دیجیتال ) یک کاربرد در هواشناسی (کامپیوتر ترکیبی : دارای ورودی آنالوگ و 

 زبان ماشین                  رایانه نسل اول                       المپ خالء      

 زبان اسمبلی    رایانه نسل دوم                         ترانزیستور                   

 زبان سطح باال             رایانه نسل سوم                          آی سی            

 زبان سطح باال                              VLSIرایانه نسل چهارم                     

 هوش مصنوعی    رایانه نسل پنجم                                                         

 شبکه های عصبی مصنوعی                 نه نسل ششم                                           ارای

 

پردازنده دو  . ریز پردازنده مدار الکترونیکی بسیار گسترده و پیچیده ای میباشد که دستورات برنامه های ذخیره شده را انجام می دهد

 عمل مهم انجام می دهد:

 کنترل تمام محاسبات و عملیات-1

 کنترل قسمت های مختلف-2

 صلی زیر را برای رایانه انجام می دهد:وظایف اها پردازنده 

 دریافت داده هااز دستگاه های ورودی-1

 انجام عملیات و محاسبات وکنترل ونظارت بر آنها-2

 ارسال نتایج عملیات با دستگاه های خروجی -3

 : از نظر فنی با دو ویژگی تعیین می شود همچنین عملکرد یک پردازنده

 . بیتی می باشد 64و32و16و8و4طول این کلمات معموال ً در هر لحظه پردازش می کند .ازنده تعداد بیت هایی که یک پرد -1
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 الکترونیکی که در یک ثانیه تولید شده است و با واحد مگاهرتز سنجیده می شود. های تعداد پالس -2

 

 اجزای یک سیستم کامپیوتری
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط است .: پردازنده بطور مستقیم با حافظه اصلی در  1نکته 

: ظرفیت حافظه های اصلی خیلی باال نیست بنابراین الزم است از حافظه های کمکی نیز استفاده شود که دارای سرعت کمتری  2نکته 

 می باشد .

 

 : CPUبخشهای داخلی یک ریزپردازنده 

 ALU   (ARITHMATIC LOGIC UNIT . و منطقی است ) ( : وظیفه این بخش انجام عملیاتهای محاسباتی ) ریاضی 

 

 

 

 CU   ( CONTROL UNIT  : )ت فرمانهای الزم جهت کنترل و نظارت بر سیستم را به قسمتهای مختلف ارسال و یا این قسم

 از قسمتهای مختلف دریافت می کند .

 REGISTER  :د درون پردازنده جهت ذخیره موقت اطالعات بکار می رونعی هستند که در ا حافظه های کوچک و سریثباته

 بیتی و ... باشند . 64بیتی و  32بیتی ،  16بیتی ،  8و بسته به نوع ریزپردازنده می توانند 

 CACHE  :. این قسمت جهت ذخیره اطالعاتی که بطور مداوم استفاده می شود بکار می رود 
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 ACCUMULATOR  : است که از سایر ثباتها متمایز بوده و عمدتاً در متن اجرای برخی دستورات قرار دارد که جهت ثباتی

 . ) برگه کار موقت ( نگهداری نتجه مورد استفاده قرار می گیرد

 IR (INSTRUCTION REGISTER : )  این قسمت معنای هر دستور و مراحلی که یک پردازنده بایستی برای اجرای آن در

از حافظه وارد این قسمت شده تا پس از رمزگشایی اجرا شوند . )  را مشخص می کند . دستورات پس از دریافتپیش بگیرد 

 فرهنگ لغت کامپیوتر (

 PC  (PROGRAM COUNTER : )  از آنجایی که دستورات یک برنامه بایستی به ترتیب اجرا شوند پردازنده بایستی به

ی اجرا کند کدام است . وظیفه این ثبات نگهداری آدرس دستور بعدی است که طریقی بداند که دستور بعدی را که بایست

قرار است اجرا شود . با اجرای هر دستور پردازنده به طور خودکار یک واحد به این ثبات اضافه می کند تا به دستور بعدی 

 ( در برخی کامپیوترها   IPهمان ثبات )  اشاره کند .

 CP : ی مراحل اجرا می شود . هر دستورالعمل در یک سرCPU  برای همگام کردن سیکل اجرای دستور از یک سری پالس

مدارهای ) سیکل ساعت مجموعه ای از پالس های ساعت برای اجرای هر دستور است ( های ساعت استفاده می کند . 

عملیات خود استفاده می کنند . مثالً وقتی یک کامپیوتر الکترونیکی کامپیوتر از این پالس های ساعت برای انجام صحیح 

2GHz  2می خرید در واقع فرکانس پالس های ساعت آنGHz  میلیارد پالس تولید می کند . 2است . یعنی در هر ثانیه 

 در اجرای دستورالعمل ها است . cpu( مربوط به سرعت  Milion Instruction Per Second)  MIPSاصطالح 

 
 

 BUS : نامیده می شود یا گذرگاه سیمهای ارتباطی بین عده ای وسایل در کامپیوتر باس . 

 

 گذرگاه سیستم : داده ، آدرس ، کنترل

 گذرگاه ورودی/خروجی
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: تمامی اطالعاتی که بایستی در یک سیستم کامپیوتری جابجا شود از این گذرگاه عبور می کند . هرچقدر  DATA BUSگذرگاه داده 

یتهای تعداد پایه های این گذرگاه بیشتر باشد انتقال داده با سرعت بیشتری انجام می شود . این گذرگاه دو طرفه بوده و عرض آن برابر تعداد ب

  D16  D15  D14  D13  ….  D0معموالً بصورت  د .ثبات های داخلی پردازنده می باش

 

: این گذرگاه مشخص می کند که گذرگاه داده در هر لحظه بایستی در اختیار چه وسیله ای باشد . به  ADDRESS BUSگذرگاه آدرس 

این آدرس را روی گذرگاه آدرس قرار داده و یک مدار  CPUمنظور شناسایی یک وسیله ، پردازنده یک آدرسی به آن اختصاص می دهد . 

 دیکد وسیله مورد نظر را پیدا می کند . هرچقدر تعداد پایه های این گذرگاه بیشتر باشد پردازنده تعداد وسایل بیشتری را می تواند آدرس

همچنین به کمک این گذرگاه ماکزیمم حافظه قابل دسترس نیز  وسیله را دارد ( 2nپایه آدرس قابلیت آدرس دهی کردن  nدهی کند . ) 

  A16  A15  A14  A13  ….  A0معموالً بصورت  مشخص می شود .

 

 و ... می باشد . WRو  RD: ارتباط دو گذرگاه قبلی را کنترل و نظم می بخشد که شامل سیگنالهای کنترلی  CONTROL BUSگذرگاه کنترل 
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 چیست ؟     cache  L2یا   cache  L1سوال : منظور از 

ساخته شده  Sandy bridgeبا اسم رمز  Core2پردازنده های جدید اینتل براساس معماری نسل دوم همانطور که می دانید  سوال تحقیقی :

که دارای  extreme 965 intel Core i7مشخصه کلی ریزپردازنده همچنینی . را بنویسید  Ivy bridge. مشخصه های پردازنده  است

 می باشد را بنویسید . 2QuadCoreمعماری 

 اینتل 80X86پردازنده های 

 PMOSترانزیستور  2311بیتی بود که جهت ماشین حسابهای دستی طراحی شده بود و از  4این پردازنده یک پردازنده  4004

 ساخته شده بود.

دستورالعمل  66ساخته شده بود و دارای  PMOSترانزیستور  3111پایه بود که  از  18بیتی  8این پردازنده یک پردازنده  8008

 را دارا می باشد . 16KBبوده و قابلیت آدرس دهی 

آدرس دهی  دستورالعمل بوده و قابلیت 111ساخته شده بود و دارای  NMOSپایه بود که  از تکنولوژی  41این پردازنده  8080

64KB . را دارا می باشد 

 قرار داد . 8085پردازنده فوق را در یک تراشه تحت عنوان  3اینتل  8085

 حافظه را دارا بود . 1MBبیتی بوده و قابلیت آدرس دهی  16این پردازنده یک پردازنده  8086

از پردازنده های اینتل ، شرکت اینتل بعنوان تولید کننده تراشه های حافظه شناخته می شد  IBMتا قبل از استفاده شرکت  8088

بیتی ولی  16طراحی نمود . پردازنده ای که در درون  8085. اینتل این پردازنده را برای کاهش هزینه های بوردهای 

 ترانزیستور ساخته شده بود . 29111پایه گذرگاه داده بود و از  8دارای 

پایه  24بیتی ، دارای  16ساخته شده بودند . این پردازنده یک پردازنده  DIPتمامی پردازنده های قبلی بصورت بسته بندی  80286

ترانزیستور ساخته شده بود که توانایی اجرای کلیه دستورات  131111و از  LCCگذرگاه آدرس و بصورت بسته بندی 

 را دارا بود . 8188و  8186

پایه گذرگاه  32بیتی دارای  32از ساخت این پردازنده اینتل تولید تراشه های حافظه را متوقف کرد . این پردازنده قبل  80386

 ساخته شده بود . CMOSترانزیستور  275111و از  PGAپایه که بصورن بسته بندی  132و  آدرس

را برای سایر شرکت ها صادر و خود تنها به  8188و  8186قبل از ساخت این پردازنده اینتل مجوز تولید تراشه های  80486

میلیون ترانزیستور بود . یک پردازنده  2/1پرداخت . این تراشه اولین ریزپردازنده ای بود که شامل  81386ساخت تراشه 

 حافظه . 4GBبلیت آدرس دهی و قا   PGAپایه در بسته بندی  168بیتی با  32

PENTIUM  میلیون ترانزیستور  3اولین پردازنده پنتیوم با بیش ازBiCMOS  که با پردازنده های قبلی سازگار بود ساخته شد . این

 بیتی بود . دارای دو عدد حافظه نهان داخلی ) یکی برای داده و 32بیتی و ثباتهای داخلی  64پردازنده دارای گذرگاه داده 

 بود . 81486پایه ای و تقریباً دو برابر سریعتر از  273یکی برای آدرس ( و مدارهای پیش بینی پرش و 

 

 وجود دارد  RAMبه طورکلی دو نوع و گاهاً سه نوع  :  RAMانواع 

1- SRAM  ترانزیستور استفاده می  6: در ساخت این نوع حافظه از فلیپ فالپها استفاده می شود . جهت ساخت هر سلول حافظه از

 تر این نوع حافظه ها استفاده می شود .به دلیل سرعت باال CACHEترانزیستور ( در ساخت حافظه های  4شود ) امروزه 

2- DRAM ترانزیستور استفاده می شود . 1ه می شود . جهت ساخت هر سلول حافظه از : در ساخت این نوع حافظه از خازن استفاد 

3- NV-RAM  این نوع حافظه ترکیبی از مزایای :RAM  وROM  را دارا می باشد . دارای یک باطری لیتیوم داخلی بعنوان منبع

 غیرفرار گویند . RAMانرژی پشتیبان جهت نگهداری داده می باشد به همین دلیل به آن 
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                                                                                                    پردازنده : کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : PIPELINE لوله ایتکنیک خط 

و قبل از آن برای اجرای هر دستور سه مرحله دریافت ، رمزگشایی و اجرا را بطور مجزا و مستقل از دستورات قبلی و بعدی  8185پردازنده 

که پردازنده یک دستور انجام می دادند . این موضوع باعث می شود که نتوانیم از امکانات یک پردازنده بطور بهینه استفاده کنیم . زیرا زمانی 

را از حافظه دریافت می کند وآن را جهت رمزگشایی به بخش دیکد می سپارد در حین رمزگشایی  واحد دریافت اطالعات بیکار است . این 

ه بخش دستور اول را ب 8185درحالی است که دریافت دستور دوم هیچگونه ارتباطی به رمزگشایی دستور اول ندارد . بطور مشابه وقتی در 

ی بعد همزمان با رمزگشایی دستور اول از او پردازنده های نسل ه 8186اجرا می سپارد بخشهای دریافت و رمزگشایی بیکار هستند . اما در 

آنجایی که واحد دریافت اطالعات بیکار است ، عمل دریافت دستور دوم نیز بطور همزمان انجام می شود و این عمل سرعت پردازش را باال 

درواقع بجای آوردن  با اجرای دستور اول ، رمزگشایی دستور دوم و دریافت دستور سوم نیز انجام می شود . رد . به نحو مشابه همزمانمی ب

 آب بصورت سطل به سطل از چاه می توان یک خط لوله از چاه به منزل کشید تا آب بصورت جاری و پشت سر هم منتقل شود .

 

 

 

 

 

 

 توسط یک مترجم به کد ماشین تبدیل می شود مجموعه دستورالعمل ها نرم افزار

 کد از حافظه اصلی خارج می شود

 FETCH) عمل دریافت دستور از حافظه (  

دستورات در یک ثبات جهت 

 DECODEرمزگشایی قرار می گیرد  

واحد کنترل براساس هر دستور سیگنال های الزم 

 EXECUTEرا جهت اجرا تولید و ارسال می کند 

نتیجه نهایی به حافظه اصلی 

 WRITE BACKمنتقل می شود 
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 نوع اجرای دستور :انواع پردازنده از نظر 

CISC-COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER  پردازنده هایی که مجموعه دستورالعمل های کاملی با پشتیبانی سخت :

مان افزاری برای انواع وسیعی از عملیاتها را دارا می باشند .در عملیاتهای علمی و مهندسی و ریاضی معموالً اکثر کارها را در کوتاهترین ز

 از این نوع می باشد . 81386و  81286و  8188و  8186پردازنده  دهند . انجام می

REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER-RISC  پردازنده هایی که مجموعه دستورالعمل فشرده و کوچکی دارند . در :

 انجام می دهند . ) یک پالس ( ترین زمانمعموالً اکثر کارها را در کوتاه کاربردهای تجاری و برنامه هایی که توسط کامپایلر ایجاد می شود

 اغلب پردازنده های کنترلی تک منظوره مانند میکروکنترولرها را شامل می شود .

HYBRID   :  ترکیبی از روشRISC  وCISC  و پنتیوم 81486 و سعی در برقراری تعادل بین هر دو روش دارند .را دارا هستند 

SPECIAL PURPOSE  . پردازنده هایی که برای وظایف خاص بهینه شده اند :DSP  وCO-PROCESSOR 

 

 است ؟ 8188بیشتر از پردازنده  8186سوال : آیا می دانید چرا سرعت انتقال داده در پردازنده 
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 فصل سوم 

  80X86آشنایی با معماری پردازنده های 

 

 ثباتها :

 تقسیم می شوند که همه این ثباتها شانزده بیتی هستند :به شش دسته  8186ثباتهای پردازنده 

 AX  ,  BX  ,  CX  ,  DXثباتهای عمومی ) همه منظوره (     -1

  ES  ,  SS  ,  CS  ,  DSثباتهای قطعه   -2

  BP  ,  SP ثباتهای اشاره گرها   -3

 IPثبات دستور   -4

  SI  ,  DIثباتهای شاخص ) اندیس (   -5

 FRپرچم   -6

 

 

 

 

 

www.Toghraee.ir



 

                                                                                                   The 80x86 IBM PC 

 

 و اسمبلی و برنامه سازی سیستم زبان ماشین                                                                                                                      30

 

 16بیتی و  8: این ثباتها برای مقاصد مختلفی بکار می روند . ویژگی منحصر به فرد این ثباتها قابلیت استفاده آنها بصورت ثباتهای همه منظوره 

 ) هشت بیت پایین ( است . AL) هشت بیت باال ( و    AHشامل یک بخش    AXبیتی  16بیتی است . مثالً ثبات 

 

 ( :این ثبات در دستورالعملهای محاسباتی و ورودی/ خروجی به عنوان ثبات نتیجه عملیات به کار می رود . ACCUMULATOR)    AXثبات 

 
AX=39F7H                  AL=7FH     ,      AH=39H 

 است .( : این ثبات جهت نگهداری آدرس پایه حافظه به کار می رود . کاربرد دیگر آن در انجام محاسبات  BASE)   BXثبات 

 ( : از این ثبات معموالً برای شمارش دفعات تکرار یک حلقه و نیز محاسبات استفاده می شود . COUNTER)    CXثبات 

 ( : از این ثبات در عملیاتهای ورودی/خروجی به عنوان آدرس پورت استفاده می شود . DATA)  DXثبات 

 

واحد اجرا  ( را فراهم کند . EU) واحد ارتباط گذرگاه ( وظیفه دارد دستورالعمل ها و داده های مورد نظر واحد اجرا )  BIUنکته : قسمت 
 BIUدر حال اجرای دستور جاری باشد  EUمسئول اجرای دستورات است . این دو قسمت بصورت موازی کار می کنند یعنی زمانی که 

 دستور دیگری را از حافظه واکشی می کند .

هر برنامه اسمبلی حداقل از سه قطعه تشکیل شده است . قطعه کد که دستورات برنامه در آن قرار دارد ، قطعه داده که اطالعات  قطعه :

خواهید عملیات ضرب زیر را  موجود در برنامه در آن قرار دارد و قطعه پشته که برای اطالعات موقت بکار می رود . فرض کنید شما می

ضرب کرده  1را در  5را در ذهن خود می سپارید سپس  3را نوشته و  5می شود  35نجایی که جواب آن آضرب کرده و از  7را در  5ابتدا انجام دهید : 

 زیر نوشته می شود :هست می نویسید . این الگو محاسبه در کامپیوتر به شکل قطعه بصورت  8ذهن جمع کرده و حاصل را که  3و با 

17 

   5 × 

 و   +  و   =×   قطعه کد                      دستورات                              

 85و      5و     17قطعه داده                     اطالعات                            

 3        قطعه پشته                        اطالعات موقت               
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آغاز می شود ) آدرس هایی که سمت    10(16)می باشد و از آدرس های قابل قسمت بر   64KBناحیه ای از حافظه تعریف محدوده قطعه : 

حافظه فیزیکی را پشتیبانی  64KBخط آدرس حداکثر تا  16به دلیل داشتن   8185می باشد زیرا   64KBراست آن صفر باشد ( سایز قطعه 

نیز جهت سازگاری منتقل گشت . از آنجایی که سمت راست آدرس های شروع  8188و  8186می کرد و این محدودیت به طراحی های 

ی بیت 16قطعه عدد صفر می باشد یعنی چهار بیت پایین آن صفر می باشد بنابراین نیازی به ذخیره آن در ثبات های قطعه که خود محدوده 

 هستند نیست . 

   محتوای ثبات قطعه                                                        حافظه                                          

  6A4C0H 

  64KB                            یا                                                     

                   

 

 همانطور که در شکل فوق دیده می شود آدرس ابتداء قطعه در ثبات قطعه ذخیره می شود .

را پشتیبانی می کند این مقدار در واقع بیشترین حافظه  1MBدارای بیست خط آدرس می باشد بنابراین حداکثر تا  8186نکته : از آنجایی که 

 قابل دسترس فیزیکی می باشد .

 : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه کد   CSوظیفه ثبات 

 : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه داده   DSوظیفه ثبات 

 : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه پشته   SSوظیفه ثبات 

 هداری آدرس ابتدای قطعه اضافی: محل نگ ESوظیفه ثبات 

 ، آدرس منطقیسه نوع آدرس ذکر شده است : آدرس فیزیکی ، آدرس تفاوت مکان  8186انواع آدرس : در کاتالوگ 

الی   00000Hقرار دارد . محدوده آن از  8186یک آدرس بیست بیتی است که دقیقاً روی پایه های گذرگاه آدرس آدرس فیزیکی : 

FFFFFH    ( 1می باشدMB )                                                         

                                                                                                                         

 

                                                                                 

  

 

6A4CH 

0110  1010  0100  1100 

 

 

RAM 

 

 

 

1MB 

8Bit 

00000H 

FFFFFH 
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بیتی می باشد . معموالً فاصله نقطه شروع  16قطعه قرار داشته و یک آدرس  64KBآدرس تفاوت مکان ) آفست ( : این آدرس در محدوده 

 می باشد .   FFFFHالی   0000Hقطعه تا مکانی که داده مورد نظر درآنجا قرار دارد را آفست گویند . محدوده آن از 

 

 

 

 

 

 

از آنجایی که جهت مشخص کردن یک خانه حافظه همزمان می بایست از یک جفت ثبات سگمنت و آفست استفاده نمود . آدرس منطقی : 

خط آدرس ( بنابراین جهت اشاره به یک مکان  21) به دلیل داشتن  1MBشانزده بیتی می باشند و محدوده حافظه  8186ثباتهای قطعه در 

بیست بیتی به کمک ثباتهای شانزده بیتی از آدرس منطقی استفاده می شود . آدرس منطقی در هر قطعه ای جداگانه تعریف می شود اما روال 

 کلی یک آدرس منطقی بصورت زیر است :

  

 

 به عنوان نمونه ادرس منطقی در قطعه کد بصورت زیر است :

 CSمحتوای قطعه کد :   

    IPتفاوت مکان :     

قرار   CS : FFFFالی   CS : 0000قطعه قرار دارد بنابراین محدوده آدرس منطقی از  64KBنکته : از انجایی که تفاوت مکان در محدوده 

 دارد .

 

 

 

 

 

MEMORY                                                              

 

64KB of 

segment 

 ) محتوای ثبات قطعه ( نقطه شروع قطعه

 داده مورد نظرآدرس 

 آفست

 محتوای ثبات قطعه : آدرس تفاوت مکان

CS  :   IP 

 

64KB of 

segment CS  :   IP 

CS  :   0000H 

CS  :   FFFFH 
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 بدست آوردن آدرس فیزیکی از روی آدرس منطقی :

بیتی را بیابد . فرض کنید که داده  21بیتی ، مکان یک داده   16چگونه می تواند به کمک یک آدرس  8186حال نکته مهم آن است که 

 مورد نظر در قطعه کد قرار دارد ) سایر قطعه ها نیز به شیوه مشابه بدست می آید ( 

یین که صفر بود و در ثبات قطعه ذخیره نشده بود به محل به سمت چپ شیفت پیدا کند با این کار آن چهار بیت پا  CSمحتوای  -1

 باشد نتیجه به صورت زیر است :   6A4CHخود باز می گردد . مثالً فرض کنید محتوای قطعه کد برابر 

 

 پس از شیف دادن به چپ

 

 

 بیتی بدست می آید . 21جمع می کنیم . حاصل یک آدرس   IPسپس نتیجه بدست آمده را با  محتوای تفاوت مکان  -2

) محدوده باال (  FFFFH) محدوده پایین ( و با    0000Hرا با  1نکته : برای بدست آوردن محدوده آدرس فیزیکی کافیست نتیجه بدست آمده در مرحله 

 زیر نگاه کنید : و یا به مثال جمع کنیم .

 

 

 موارد زیر را بدست آورید :  95F3 : 2500مثال : با توجه به آدرس منطقی  

 الف ( آدرس فیزیکی را بدست آورید .

 ب ( محدوده آدرس فیزیکی را بدست آورید .

 

 حل : الف (

25000 

+ 95F3 

2E5F3 

 ب (      

 محدوده پایین آدرس فیزیکی :                          

25000 

+0000 

25000 

 محدوده باالی آدرس فیزیکی :                       

6A4CH 6A4C0H 

0110  1010  0100  1100 0110  1010  0100  1100  0000 
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25000 

+FFFF 

34FFF 

 

    

 

 

 

 

MEMORY 

 

 باشد موارد خواسته شده را بدست آورید :   2F0AHو آدرس تفاوت مکان    204EHمثال : اگر محتوای قطعه کد 

 الف ( آدرس منطقی را بدست آورید .

 ب ( آدرس فیزیکی را بدست آورید .

 محدوده آدرس منطقی را بدست آورید . ج (

 محدوده آدرس فیزیکی را بدست آورید . د (

 

 الف (                حل : 

204EH : 2F0AH 

 ب (

204E0H + 2F0AH = 233EAH 

 ج (

204EH : 0000H   204                                         محدوده پایینEH : FFFFH   محدوده باال 

 د ( 

204E0H + 0000H = 204E0H    204                 محدوده پایینE0H + FFFFH = 304DFH    محدوده باال 

 

 

 محدوده قطعه کد

25000H 

2E5F3H 

34FFFH 
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 تکرار کنید .  IP=634AHو     CS=24F6Hتمرین : مثال فوق را با 

 

نگهدارنده بخش آفست در آدرس دهی هستند و همراه یکی از ثباتهای قطعه به محلی از بیتی  16ثباتهای اشاره گر  : POINTERاشاره گرها 

 ر در حافظه می کند . (وآدرس منطقی یک دستک اشاره به ی  CSبا ثبات IPحافظه اشاره می کنند . ) قبالً دیدیم که ثبات 

IP  همراه با ثبات :CS سط پردازنده اجرا شود اشاره می کند .به دستورالعمل بعدی که بایستی تو 

SP  : . آفست مکانی از محدوده قطعه پشته است که عمل قرار گرفتن داده در پشته صورت می گیردSS : SP       

BP . برای دسترسی به متغیرهایی که در پشته قرار دارند استفاده می شود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

به کار می روند تا به داده های موجود در محدوده  DSبیتی اغلب به عنوان اشاره گر به همراه  16این دو ثبات  : INDEXثبات های شاخص 

قطعه داده دسترسی شود . اما به منظورهای دیگری نیز استفاده می شوند مثالً اگرچه نمی توانند به دو بخش هشت بیتی تجزیه شوند اما می 

 می باشد ( DI) آفست قطعه اضافی ثبات  توانند مانند ثباتهای همه منظوره به کار روند .

SI . برای آدرس دهی و در عملیاتهای رشته ای به عنوان مبداء استفاده می شوند : 

DI . برای آدرس دهی و در عملیات های رشته ای بعنوان مقصد استفاده می شوند : 

 را بعد از انجام یک عمل نشان می دهند . CPUبیتهای این ثبات وضعیت  : FLAG REGISTERثبات پرچم 

 

 

 سگمنت کد

 

 سگمنت دیتا

 

 

 سگمنت پشته

 

CS 

DS 

SS 

IP 

SI  ,  DI , BX 

SP  ,  BP 
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( : در عملیاتهای محاسباتی و همینطور چرخش و شیفت این بیت جهت ذخیره رقم نقلی به کار می رود . ) با ارزش  C  (Carryرقم نقلی 

آنقدر بزرگ باشد که در مقصد جا نشود  بدون عالمتدر واقع اگر نتیجه یک عمل محاسباتی  ترین رقم نقلی در محاسبات ذخیره می شود (

 این پرچم برابر یک خواهد شد .

را چک می کند . اگر پس از انجام عملی تعداد زوجی از یک ها  بیت کم ارزش ( 8)  توازن بایت اول( : این پرچم  Parity)  Pتوازن 

 در واقع این پرچم مخصوص تست انتقال دیتا می باشد . وجود داشته باشد این پرچم یک می شود ) توازن فرد (

وجود داشته باشد  d4به  d3اگر رقم نقلی از بیت  BCD( : در انجام عملیات ریاضی به صورت  Auxiliary Carry)  Aرقم نقلی کمکی 

 این پرچم یک و در غیر این صورت صفر است .

 ( : هرگاه نتیجه یک عملیات حسابی یا منطقی صفر گردد این پرچم یک می شود و در غیر این صورت صفر است . Zero)  Zپرچم صفر 

( حاصل عملیات متصل است اگر نتیجه منفی باشد این پرچم  MSB)  : این بیت مستقیماً به بیت پرارزش نتیجه عملیات S  (Sign  )عالمت 

 برابر یک و اگر نتیجه عملیات مثبت باشد برابر صفر است  .

. در واقع این پرچم مشخص می  این پرچم برای اجرای برنامه بصورت گام به گام یا دستور به دستور کاربرد داردT  (Trap/Trace  : )تله 

به صورت گام به گام اجرا می شود و اگر باشد برنامه  1کند که آیا پردازنده پس از اجرای هر دستور متوقف می شود یا خیر . اگر این بیت 

 صفر باشد بصورت طبیعی اجرا می شود .

 و اگر صفر باشد وقفه غیر فعال است  . جهت تشخص وقفه کاربرد دارد . اگر یک باشد فعالI  (Interrupt  : )وقفه 

( : جهت کنترل عملیاتهای رشته ای از قبیل انتقال یا مقایسه کاربرد دارد . اگر یک باشد عمل انتقال یا مقایسه از  Direction)  Dجهت 

  به پایین است .راست به چپ یا از پایین به باال است و اگر صفر باشد عمل انتقال یا مقایسه از چپ به راست یا از باال

( نتیجه ای بیش از ظرفیت بدست آید سرریز رخ داده است و این  عالمت داراگر در حاصل یک عملیات ) O  (Overflow  : )سرریز 

   پرچم یک می شود .
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دو عدد منفی ، مثبت شود . برای برطرف مثالً در عملیات جمع خطای سرریز زمانی رخ می دهد که عالمت حاصلجمع دو عدد مثبت ، منفی شود و یا عالمت حاصلجمع 

 در جمع دو عدد مختلف العالمت سرریز رخ نمی دهد .کردن این خطا تعداد بیتها را افزایش می دهند مثالً بجای هشت بیت از ده بیت استفاده می شود .

 OF=CFCin                                                                   نکته مهم : تفاوت بین نقلی و سر ریز                                                   

CF          نقلی خارج شده از بیت عالمت :Cin نقلی وارد شده به بیت عالمت : 

 عدد در محدوده بدون عالمت نادرست است . CF=1عدد در محدوده عالمتدار نادرست است  و اگر  OF=1اگر 

      بدون عالمت عالمتدار 
 

برابر  OFو هم  CFاز آنجایی که هم 

صفر است نتیجه در محدوده عالمتدار 

 وبی عالمت صحیح است .

+4 
5- 

-1 

4 
+251 
255 

    0000 0100     
+1111 1011 
  1111 1111 

CF=0,Cin=0   OF=0 
OF=0  فقط محدوده عالمتدار صحیح

 است .

-4 
+  5 
  +1 

252 
+   5  
   1 

    1111 1100     
+0000 0101 
  0000 0001 

CF=1,Cin=1   OF=0 
CF=0  فقط محدوده بدون عالمت

 صحیح است .

+121 
+ 11 
-124 

121 
+ 11 
132 

    0111 1001     
+0000 1011 
  1000 0100 

CF=0,Cin=1   OF=1 
برابر  OFو هم  CFاز آنجایی که هم 

یک است هر دو نتیجه در محدوده 

 عالمتدار وبی عالمت نادرست است .

-10 
119- 

+127 

246 
+132 
127 

    1111 0110     
+1000 1001 
  0111 1111 

CF=1,Cin=0   OF=1 
 ضمن بدست آوردن حاصل جمع های زیر مقادیر ثبات پرچم را نشان دهید . مثال :

38H + 2FH = 

0011 1000+0010 1111 = 0110 0111                                  67H 

CF=0    PF=0   AF=1   ZF=0   SF=0   OF=0 

2345H + 3219H = 

0010 0011 0100 0101+0011 0010 001 1001=0101 0101 0101 1110             555EH 

CF=0    PF=0   AF=0   ZF=0   SF=0   OF=0 

برای پردازند های اولیه محدود بود و به : در ریزپردازنده ها یک صف دستورالعمل وجود دارد که طول آن  INSTRUCTION QUEUE صف دستورات 

خیره از این صف برای ذ دستور می باشد ()بایت ( 4طول صف دستور  8186) در  . گردید CACHEتدریج در پردازنده های بعدی افزایش یافت که نهایتاً منجر به ایجاد 

و ماقبل آن برای اجرای  8185در پردازنده های  ( CPU) به منظور افزایش سرعت .تعدادی دستورالعمل که از حافظه به ریز پردازنده منتقل می شوند استفاده می گردد 

ور بعدی را به پردازنده منقل نماید و این عمل بصورت یک برنامه پردازنده می بایست دستور را از حافظه دریافت آنرا اجرا و سپس مجدداً به حافظه مراجعه کرده و دست

دستور بعدی نیز از حافظه دریافت و در این صف  4با ایجاد صف دستور همزمان با اجرای یک دستور ) بطور موازی ( تا  8186پشت سرهم انجام می شد . اما در پردازنده 

 نبود هربار به حافظه مراجعه کند ودر نتیجه زمان کلی اجرا کاهش و سرعت اجرا باالتر خواهد رفت .با این کار پردازنده برای اجرا مجبور  (FIFO)ذخیره می شد .

 که می تواند همزمان انجام شود  EUو واکشی دستور از صف توسط  BIUبنابراین دو نوع واکشی مختلف وجود دارد . واکشی دستور از حافظه توسط 
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  STACK پشته

 قابل ذخیره سازی در پشته و دریافت از آن می باشند . ( SP) بجز ثباتهای قطعه و  8186هر ثبات در 

PUSH ) ذخیره در پشته ) درج : 

POP   ) بار کردن ) دریافت ( از پشته ) بازیافت : 

کتاب که روی هم قرار گرفته شده ن قرار گرفته اول خوانده می شود مانند چند است یعنی آخرین داده ای که در آ LIFOپشته بصورت 

 اطالعات در حافظه پشته بصورت یک کلمه یک کلمه ) دو بایت دو بایت ( نوشته می شود و یا از آن خوانده می شود . باشد .

واحد کاهش  2)  به مکان حافظه جاری بکار رفته در باالی پشته اشاره می کند و به محض درج داده کاهش خواهد یافت SPثبات  8186در 

 واحد افزایش ( 2می یابد ( و برعکس هنگام بازیافت این اشاره گر افزایش می یابد ) 

 

 

 

     RAM 

 

 

 

 برای آنکه سگمنت کد و سگمنت پشته همپوشانی نداشته باشند ) در غیر اینصورت برنامه به هم میریزد ( آنها را در دو انتهای مخالف هم در

RAM ) قرار می دهند ) البته سگمنت پشته و دیتا می توانند همپوشانی داشته باشند 

جرای دستورات زیر محتوای پشته و اشاره گر آن با ا AX=2486H,DX=5F93H,DI=85C2H,SP=1236Hمثال : با فرض 

 و پرچم را  نشان دهید . BXو همچنین محتوای ثبات 

PUSH AX 

PUSH DI 

PUSH DX 

POP BX 

POPF 

 

STACK 

00000H 

FFFFFH 

SP 
در لحظه اول اشاره به 

 باالترین نقطه پشته
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 جواب :

 

                                                                             PUSH AX                                                     PUSH DI 

 

 

 

 

 

                    PUSH DX                 POP BX                       POPF 

                                                                              BX=5F93H                      FR=85C2H         

 به بعد قابل استفاده است . 286با اعداد ثابت فقط در  PUSHدستور  

( را در پشته ذخیره می کند و AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SPثبات ) 8( تمامی PUSH ALL) PUSHAدستور  

POPA  به بعد قابل استفاده هستند . 286آنها را بازیافت می کند . این دو دستور نیز فقط در 
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 1232H 
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 1230H 
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 1231H 
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C2H 1233H 
85H 1234H 
86H 1235H 
24H 1236H 

 1237H 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 
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