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 : 3های فصل  تمرین

 انند به دو بایت باال و پایین تقسیم شوند .کدام یک از ثباتهای زیر نمی تو -1

   SIچ (             DXج (              BXث (              SSت (              DSپ (               AXب(              CSالف ( 

 باشد :  IP=7CC8Hو    CS=1298Hا گر   -2

 فیزیکی                         ج ( محدوده باال و پایین آدرس منطقیالف ( آدرس منطقی                           ب ( آدرس 

 د ( محدوده باال و پایین آدرس فیزیکی

 

 باشد ، پیدا کنید :  SP=4578Hو    SS=2000Hاگر   -3

 هآدرس منطقی                           پ ( محدوده باال و پایین قطعه پشت الف ( آدرس فیزیکی                ب (

 

 را برای اعمال زیر مشخص کنید . CF,PF,AF,ZF,SFوضعیت  -4

 MOV  DX,10FFHب (                                   MOV  BL,9FHالف (  

ADD  BL,61H                                               ADD  DX,1H         

 

 هر یک از حاالت زیر نشان دهید .ضمن بدست آوردن حاصل جمع های زیر وضعیت ثبات پرچم را در  -5

5439H+456AH= 

FFCAH+AA0BH= 

9CH+64H= 
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 سواالت چهار گزینه ای :

 چیست ؟  IP+50باشد آدرس فیزیکی در   IP=495BHو  CS=5FC2Hچنانچه  -1

                 1  )645DH                2  )645CH                      3  )6457H                             4  )هیچکدام 

 

 معادل کدامیک از آدرس های زیر است ؟ 5678 : 1234ترکیب آدرس  -2

1  )1240 :557C                2  )1230:567B                      3  )1236:5666                             4  )1233:5688 

 

 چه آدرسی است ؟ 640Kآخرین آدرس در محدوده  8186در ریزپردازنده  -3

 ( به نحوه قرار گرفتن فایلهای سیستم در حافظه بستگی دارد . 4             655359(  3           655360(  2          654720 (1

 

 معادل کدام آدرس زیر است ؟   1F558Hآدرس پنج رقمی  -4

 18A3:5B28 د (           1E55:1008ج (               1E00:5581ب (              1055:1018الف ( 
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 4فصل

 اصول برنامه نویسی اسمبلی

معموالً هر برنامه زبان اسمبلی از تعدادی دستورالعمل ساخته شده است که بیانگر عملیاتی است که بایستی انجام شود . مجموعه دستور 

 می تواند تشخیص دهد و اجرا کند.  CPUسسور لیست تمام فرمانها یی است که میکروپروالعملهای یک 

. این فرمان ها به شبه دارای فرمانهایی است که کاربر را در کنترل ترجمه و تهیه لیست های برنامه یاری می کند اسمبلر  شبه دستورات :

 دستورات معروف هستند که کد زبان ماشین تولید نمی کنند .

 :  PAGEشبه دستور 

PAGE    [ length ] , [ width ] 

از برنامه اسمبل شده و لیست گردید ، کنترل لیست گرفتن به باالی صفحه بعد منتقل و یکی به شماره صفحه اضافه می  lengthزمانی که 

 صفحه جدید منتقل می شود . به PAGEعددی ننویسیم لیست اسمبل شده بطور خودکار پس از مواجه شدن با  PAGEشود . اگر جلوی 

 حرف ( 61: جهت قرار دادن یک نام برای برنامه استفاده می شود . ) حداکثر  TITLEشبه دستور 

TITLE   ' اسم برنامه .ASM ' 

 : نقطه انتهای یک برنامه یا یک سگمنت را برای اسمبلر مشخص می کند . ENDشبه دستور 

 رس تفاوت مکان بکار می رود .: جهت مشخص کردن شروع آد ORGشبه دستور 

( در اسم استفاده شود این کاراکتر بایستی اولین کاراکتر اسم باشد . .) datانتخاب اسم : اسم با رقم شروع نمی شود و هرگاه از کاراکتر 

 همچنین اسم نبایستی از کلمات ذخیره شده در اسمبلی باشد .

 انواع ثابت ها : 

 نوشته می شود . Bباینری : شامل صفر و یک ها می باشد که در انتهای آن حرف  -1

 در انتهای آن اختیاری می باشد ( Dمی باشد ) اضافه کردن حرف   9دسیمال : شامل ارقام صفر الی  -2

 نوشته می شود . Hکه در انتهای آن حرف  Fالی  Aو حروف  9الی  1هگزادسیمال : شامل ارقام  -3

 نیز استفاده می شود ( Qاز  Oنوشته می شود . ) به جای  Oمی باشد که در انتهای آن حرف  7الی  1ارقام  اکتاو : شامل -4

 قرار می گیرد .   "یا    'کاراکتر : شامل هر کاراکتراز کدهای اسکی می باشد که بین عالمت نقل قول  -5

 می شود بکار می رود . : جهت نمایش اعشاری که بصورت نمایی نوشته Floating Pointممیز شناور  -6

0.26E-2 

اضافه شود تا کامپیوتر آنرا با یک برچسب یا  0شروع شود بایستی به اول آن یک  Fتا  Aه با حروف ء شانزدنکته : هرگاه مقداری در مبنا

 متغیر اشتباه نگیرد .
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ا شانزده بیتی ( شبه دستورهای داده ها برای همه داده ها : معموالً عرض یک داده برابر سایز ثباتهای داخلی پردازنده می باشد ) در اینج

 یکسان و استاندارد می باشد .  80x86خانواده 

 ه و اندازه آن می باشد . ) آدرس اطالعات در حافظه (تعریف متغیرها : شامل آدرس ، نوع داد

 به متغیر مورد نظر یک بایت اختصاص می دهد .:  DBشبه دستور 

 بایت اختصاص می دهد . دوبه متغیر مورد نظر :  DWشبه دستور 

 بایت اختصاص می دهد . چهاربه متغیر مورد نظر :  DDشبه دستور 

 بایت اختصاص می دهد . هشتبه متغیر مورد نظر :  DQشبه دستور 

 بایت اختصاص می دهد . ده به متغیر مورد نظر :  DTشبه دستور 

DB کاراکتر مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از شبه دستور  2تعریف یک رشته اسکی بزرگتر از  تنها شبه دستوری است که می تواند برای

DT,DQ,DD  بایت ، خطای اسمبلی تولید خواهد کرد . همچنین شبه دستور  2برای رشته اسکی بیش ازDT  معموالً جهت ذخیره بسته های

BCD . بکار می رود 

دار ثابت به یک متغیر بدون اشغال مکان حافظه بکار می رود . در واقع این شبه دستور هیچ محلی : جهت قرار دادن یک مق EQUشبه دستور 

د با را برای ذخیره کنار نمی گذارد . مزیت استفاده از این شبه دستور در این است که هرگاه مقدار ثابتی در چند محل مورد استفاده قرار گیر

 اره آنها را تغییر داد و نیازی به تغییر تک تک آنها به تنهایی نیست .بکار بردن این شبه دستور می توان به یکب

 ) کپی کردن ( : با این شبه دستور می توان اطالعات مساوی را در متغیرهای مختلف کپی نمود . DUPشبه دستور 

M1  DB  4H, 4H, 4H, 4H, 4H            M1  DB  5DUP(4H) 

که هر متغیر تعریف شده چند بایت حافظه اشغال می کند . به کل قطعه نوشته شده چند بایت حافظه مثال : ضمن رسم نقشه حافظه بنویسید 

 اختصاص می یابد ؟

DATA0   DB   12 

DATA1   DB   17H 

DATA2   DB   10111110B 

DATA3   DB   ? 

DATA4   DW   2761H 

DATA5   DD   31A2CH 

DATA6   DB   ' REZA ' 

DATA7   DW   '1' , '7' , 'Y' 

DATA8   DB   8DUP(5) 

DATA9   DW   2DUP3DUP('R') 
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 بایت درنظر گرفته شده است 41همانطور که دیده می شود برای کل متغیرها 

 

 

12 

17H   

10111110B 

? 

61H 

27H 

2CH 

1AH 

03H 

00H 

'R' = 52H 

'E' 

'Z' 

'A' 

'1' 

0 

'7' 

0 

'Y' 

0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

'R' 

0 

'R' 

0 

'R' 

0 

'R' 

0 

'R' 

0 

'R' 

0 

DATA9 

DATA8 

DATA7 

DATA6 

DATA5 

DATA4 

DATA3 

DATA2 

DATA0 
DATA1 
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 به کار بردن اپراتورهای ریاضی در هنگام تعریف داده ها :

LIST DB 2*25 DUP(?)   ;50 BYTE 

L1   DB 53/50         ;L1=5 

X    DB 53 MOD 10     ;X=3 

 باقیمانده است . MOD/ تقسیم صحیح و 

 

 قالب کلی هر دستورالعمل زبان اسمبلی :

[lable]  op-code   operand  ; comment 

 ) آدرس دستور در حافظه ( : معموالً از برچسب به عنوان آدرس دستورالعمل در برنامه استفاده می شود . برچسب

 انواع برچسب : برخی از

 برچسب دستور -1

BACK : 

       MOV AL,3C
H
 

       . 

       . 

       LOOP BACK 

 

 

 برچسب متغیر -2

ALI DB 85 

DATA DW ? 

 

 

 برچسب روال -3

START PROC FAR 

. 

. 

START ENDP 

 

 

 برچسب قطعه -4

CDSEG SEGMENT 

. 

. 

CDSEG ENDS 

 

 

 این قسمت حاوی عملی است که پردازنده بایستی آنرا انجام دهد . : کد دستور
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این قسمت حاوی اطالعات مورد نیاز کد عمل می باشد . برخی از دستورات دارای دو عملوند و برخی شامل یک عملوند و برخی  : عملوند

 مقصد و دومی را مبداء گویند .نیز بدون عملوند هستند . در شرایطی که دستور شامل دو عملوند باشد عملوند اول را 

 

 

MOV   AX,BX 

ADD   BL,CH 

 

 جدا می شود .   ;توضیحات : این قسمت شامل توضیحات مورد نیاز دستورالعمل یا برنامه می باشد که بوسیله 

MOV AX,DATA1       ;move the first word into AX 

 روشهای آدرس دهی :

 یافتن پردازنده به عملوند را آدرس دهی گویند . روش دست

 آدرس دهی فوری : در این روش عملوند مبداء یک مقدار عددی ثابت است . -1

MOV   AL,20 

 

 نکته : جهت ثباتهای قطعه و پرچم از این روش آدرس دهی استفاده نمی شود .

 

پردازنده می باشد . ) سرعت آن از سایر روشهای آدرس آدرس دهی ثباتی : این روش مربوط به عملیاتهای ثباتهای داخلی ریز  -2

 دهی باالتر است (

MOV   BX,CX 

MOV   CL,DH 

 

 آدرس دهی مستقیم : در این روش عملوند مبداء یا داده مورد نظر در حافظه وجود دارد و آدرس آن داده موجود است . -3

MOV   AX,[2000
H
] 

MOV   CX,DATA3 

  

 آدرس دهی مستقیم نمی شوند .  SI , DIنکته : ثباتهای شاخص 

 

  SI , DI , BP , BXآدرس دهی غیر مستقیم : در این روش آدرس داده مورد نظر در خود دستور نیست بلکه در یکی از ثباتهای  -4

 است .

MOV   AX,[BX] 

 

 BP , BXآدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه : در این روش آدرس موثر اطالعات در حافظه برابر محتوای یکی از ثباتهای پایه  -5

 بعالوه مقداری جابجایی قرار دارد .

MOV   AX,[BX+5] 

MOV   AX,[BX]+5 

MOV   AX,5 [BX] 

 

 مبداء مقصد کد دستور
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آدرس دهی غیر مستقیم نسبی شاخص ) اندیس ( : در این روش آدرس موثر اطالعات در حافظه برابر محتوای یکی از ثباتهای  -6

 بعالوه مقداری جابجایی قرار دارد .  SI , DIشاخص  

MOV  AX,[SI+3] 

 
مجموع محتوای یکی از ثباتهای آدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه و شاخص : در این روش آدرس موثر اطالعات در حافظه برابر  -7

 بعالوه مقداری جابجایی قرار دارد .  BP , BXبعالوه محتوای یکی از ثباتهای پایه   SI , DIشاخص  

MOV  AX,4[DI][BX] 

 

 آدرس دهی ضمنی : به دستوراتی که به طور مشخص به یک آدرس اطالعات یا عملوند اشاره نمی کنند گفته می شود . -8
STC 

NOP 

CLD 
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 : 4تمرین فصل 

 چیست و معموالً برای چه منظوری بکار می رود ؟ DTشبه دستور  -1

 ضمن رسم نقشه حافظه جهت متغیرهای زیر با توجه به دستورالعمل های ذیل چند بایت حافظه اشغال می شود ؟ -2

X  DB  'PLEASEWAIT' 

Y  DW  4DUP(?) 

Z  DD  35000,42000 

 بایت حافظه اختصاص می یابد . به دستورالعمل ذیل چند -3

TEMP  DB  20DUP(2DUP('*'),3DUP('1')) 

  دستورالعمل ذیل چند بایت حافظه اختصاص می یابد .به  -4

T5 DB 10DUP(5DUP(0),6,7,8,9,10) 

 روشهای آدرس دهی را برای هر یک از موارد زیر تعیین کنید : -5

   MOV  [BP+6] , ALالف (  

 MOV  DX , [BP+DI+4]ب (  

 MOV  [DI] , BXپ (  

MOV  CX , [3000ت (  
H
] 

MOV  BX , 5678ث (  
H   

  MOV  AL , CHج (  

  MOV  AL , [BX]چ (  

  MOV  CX , DSح (  

  MOV  BL , [SI]+10خ (  

 MOV  [BP][SI]+12 , AXد (   

 کدام گزینه صحیح است ؟ SEGMENTدر مورد آدرس شروع  -6

 می شوند . الف ( از هر آدرسی در حافظه شروع

 شروع می شوند . 16ب ( از آدرسهای قابل قسمت بر 

 شروع می شوند . 8ج ( از آدرسهای قابل قسمت بر 

 د ( بایستی آدرس فرد باشد .

 

 

 

www.Toghraee.ir



 

                                                                                                   The 80x86 IBM PC 

 

 و اسمبلی و برنامه سازی سیستم زبان ماشین                                                                                                                      51

 5فصل 

 دستورات زبان اسمبلی

 

 اشکال مختلف دستورالعملها :

کنترل پرچم و  -6ورودی و خروجی       -5محاسبات منطقی     -4مقایسه و پرش     -3محاسبات ریاضی     -2انتقال اطالعات      -1

 زیر برنامه  -7توقف کامپیوتر     

 

 انتقال اطالعات : -1

 :  MOVدستور 

MOV       مقصد  مبداء ,

 منتقل خواهد شد .با اجرای این دستور محتوای عملوند مبداء به عملوند مقصد 

 هر دو عملوند بایستی از نوع بایت یا از نوع کلمه باشند . -

 هر دو عملوند نمی توانند متغیر باشند . -

 باشند .  FRو  IPهیچکدام از عملوندها نمی توانند ثبات های  -

 محتویات دو ثبات قطعه را نمی توان مستقیماً به همدیگر منتقل نمود . -

MOV   CL , -50 
MOV   X , 34H 
MOV   AX , DATA1 
MOV   ALI , BX 

 در مثال زیر دو دستور نوشته شده است . با توجه به نقشه حافظه نتیجه هر دستور چیست ؟

            MOV   BX , OFFSET_Y 
 
MOV   BX , Y 

 
 
 X 
 
 
 
 Y 

 

دو بایت از حافظه را اشغال کرده است بنابراین آدرس  Yمنقل می کند . از آنجایی که متغیر  BXرا به ثبات  Yدستور اول آدرس متغیر    

 BX=2004Hخواهد بود .                                                          2004Hآن برابر 

 

65 

 

 

300 

 

 

2000H 

X DB 10H,11H,12H,13H 

 

10H 

11H 

12H 

13H 

 

 

MOV AL,X 

AL=10H 

X 

X+3 
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 BX=300منقل می کند . بنابراین                                          BXرا به ثبات  Yدستور دوم محتوای متغیر 

 را پس از اجرای دستورات زیر بنویسید .   BXو    AXمثال : با توجه به قطعه برنامه زیر محتوای 

ORG   1000 

X   DW   613 , 248 , 259 , 398 , 41 

MOV   BX , OFFSET_X 

MOV  AX , [BX]+4 

MOV   DX , X+3 

عدد دو  5تعریف شده است با  Xشروع شده است . در خط دوم یک متغیر به نام  1000جواب : در خط اول آفست یا نقطه شروع از آدرس 

 بسیاری از موارد رسم نقشه حافظه الزم نیست ( ) البته دربایتی که اگر بخواهیم برای این متغیر نقشه حافظه را رسم کنیم بصورت زیر می شود : 

 

 

 

 X 

 

 BX = 1000منتقل می شود بنابراین :                                          BXبه ثبات  Xدر خط سوم آدرس متغیر 

منتقل  AXبه ثبات  4+1000در خط چهارم یک روش آدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه مشاهده می کنید . در این دستور محتوای آدرس 

  AX = 259ذخیره شده است بنابراین :                                           259عدد  1004می شود . در آدرس 

DX=398 

 ؟ نتیجه برنامه زیر چیست مثال :

TABLE DB 32,47,53,-12 

MOV SI,2 

MOV AH,TABLE[SI]        ;AH=53 

613 

248 

259 

398 

41 

 

 

1000 

1002 

1004 

1006 

1008 

1009 
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 : MOVبرخی اپراتورهای بکار رفته در دستورالعمل 

1.POINTER(PTR) 

EXAMPLE: 

TOTAL DW 0F25BH 

 

MOV AX,TOTAL              ;AX=F25BH 

MOV AH,TOTAL              ;ERROR 

MOV AL,BYTE PTR TOTAL     ;AL=5BH 

MOV AH,BYTE PTR TOTAL+1   ,AH=F2H 

 : خروجی برنامه های زیر را بنویسید . تمرین

 SUM DB 4DH,32H 

MOV AX,WORD PTR SUM         ;AX=324DH 

 

 K DD 3ADE68B1H 

MOV AX,WORD PTR K 

MOV BX,WORD PTR K+2         ;AX=68B1H   , BX=3ADEH 

 

2.SEG,OFFSET 

EXAMPLE : 

LIST DB 100             ;IN ADDRESS 3F56:127B 

 

MOV AH,LIST 

MOV BX,SEG LIST         ;BX=3F56 

MOV CX,OFFSET LIST      ;CX=127B 
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3.TYPE,LENGTH,SIZE 

EXAMPLE: 

LIST DW 100 DUP(?) 

 

MOV AX,SIZE LIST         ;AX=200 

MOV AX,TYPE LIST         ;AX=2 

MOV AX,LENGTH LIST       ;AX=100 

تعداد بایتهای هر بلوک متغیر را بر می گرداند در اینجا  TYPEکل تعداد بایتها را برمی گرداند . اپراتور  SIZEنکته : در مثال فوق اپراتور 

 تعداد بلوک های متغیر را بر می گرداند . LENGHTتایی و اپراتور  111تا  2

 قرار می گیرد .   SI , DI , BP , BXی از ثباتهای با اجرای این دستور آدرس متغیر مبداء در یک  :  LEAدستور 

Lea      مقصد  مبداء ,

 آفست مبداء                                          مقصد

 مبداء می تواند یک متغیر از نوع بایت یا کلمه باشد . -

 از نظر نتیجه و اجرا این دو دستور زیر با هم معادل هستند : -

LEA    BX , X 
MOV  BX , OFFSET X 

 پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟ ALمثال : محتوای ثبات 

ORG       100 
DATA3   DB   23 , 47 , 35 , 83 
LEA         SI , DATA3 + 1 
MOV      AL , [SI]  

 تعیین می کند . DATA3جواب : خط اول آفست برنامه یا نقطه شروع را برای متغیر 

 در آدرس 23ع بایت می باشد با چهار رقم که هر رقم با توجه به نوع متغیر بایت می باشند . بدین ترتیب عدد خط دوم یک متغیر از نو

 ذخیره خواهد شد . 103در آدرس  83و عدد   100 

 می باشد بنابراین آدرس 100آدرس    DATA3منتقل خواهد شد . از آنجایی که آفست  SIبه ثبات  DATA3 + 1خط سوم آدرس 

 DATA3 + 1  می باشد .                             101آدرسSI=101  

 نتیجه می شود که در آدرس DATA3منتقل می شود . با توجه به متغیر  ALبه ثبات  101یعنی محتوای آدرس  SIخط چهارم محتوای 

 AL=47ذخیره شده است . بنابراین :                        47عدد  101 
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 با اجرای این دستور محتوای عملوندهای مبداء و مقصد با هم مبادله می شوند .   :    XCHGدستور مبادله 

 

                                                
       XCHGمقصد  ,مقصد                                 مبداء                           مبداء                                        

 

 مبداء و مقصد نمی توانند ثابت باشند . -

 عملوندها بایستی از نوع بایت یا از نوع کلمه باشند . -

 هر دو عملوند با هم نمی توانند متغیر باشند . -

 

 پس از اجرای قطعه برنامه زیر بنویسید :را  Xو متغیر  AXمثال : محتوای ثبات 

MOV   AX , 1000 
MOV   X , 3000 
XCHG  X , AX 

 جواب : دو خط اول دستورهای انتقال است پس نتیجه :

AX=1000 
X=3000 

 داده شده که محتوای این دو با هم عوض می شوند بنابراین نتیجه نهایی : Xو متغیر  AXدر خط سوم دستور مبادله بین ثبات 

AX=3000 
X=1000 

 

 را پس از اجرای دستورات زیر بنویسید . Yو  Xو متغیرهای  ALمثال : محتوای ثبات 

X   DB   65 
Y   DB   48 
MOV   AL , X 
XCHG  AL , Y 
MOV   X , AL 

 

 X=65جواب :  خط اول                                              

 Y=48خط دوم                                                            

 AL=65خط سوم                                                        

 AL=48   ,   Y=65خط چهارم                                   

                           X=48خط پنجم                               

 

                     AL=48         ,          X=48         ,           Y=65نتیجه : آخرین تغییرات   
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این دستور جهت دسترسی به سگمنت دیتای جدید  LDS : (Load Data Segment Register  )دستور انتقال آدرس 

(DS بکار می ) رود . جدید 

LDS   مبداء , مقصد 

 محتوای مبداء                                                   بایت کم ارزش مقصد

 بایت پر ارزش مقصد(                                        1+  محتوای ) مبداء

 بایت کم ارزش سگمنت مربوط به مقصد                                       ( 2+  محتوای ) مبداء

 بایت پر ارزش سگمنت مربوط به مقصد                                       ( 3+  محتوای ) مبداء

 را بنویسید . LDS  DI,[2000]مثال : با توجه به محتویات حافظه نشان داده شده نتیجه دستور 

  

2000 12H 

2001 17H 

2002 4FH 

2003 9BH 

2004 00H 

2005 ACH 

  

 

 قرار دارد . DSو  DIجواب : از دستور فوق نتیجه می شود که نتیجه دستور در ثبات 

 DS  :9BHقسمت پرارزش   DS  :4FHقسمت کم ارزش     DI  :17Hرزش قسمت پر ا            DI  :12Hقسمت کم ارزش  

DI = 1712H 

DS = 9B4FH 

 استفاده می شود . ESاز سگمنت  DSاست فقط به جای سگمنت  LDSاین دستور مانند  : SLEدستور انتقال آدرس 

 

 منتقل می شود . AXیا  ALبا اجرای این دستور محتوای یک بایت یا یک کلمه از یک دستگاه ورودی به ثبات  : IN ورودیدستور 

IN  AL , یک بایت از پورت ورودی به قسمت کم ارزش آکوموالتور منتقل می شود .          پورت 

IN  AX , یک کلمه از پورت ورودی به ثبات آکوموالتور منتقل می شود .                              پورت 

 است . FFHالی   00Hپورت : آدرس دستگاه یا واحد ورودی می باشد که عددی بین 
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قرار می گیرد و یا دستور      AXیک کلمه شانزده بیتی در ثبات  13و  12از پورت  IN AX,12بعنوان مثال در دستور 

IN AL,DX  نشان می دهد که اطالعات از پورتی که آدرس آن در ثباتDX  قرار دارد در ثباتAL  ذخیره می شود و یا

قرار دارد در  DX+1و ثبات  DXنشان می دهد که اطالعات از پورتی که آدرس آن در ثبات    IN  AX,DXدستور 

 ذخیره شود . AXثبات 

 

 به دستگاههای خروجی منتقل می شود . AXیا  ALبا اجرای این دستور محتوای ثبات های  : OUT خروجیدستور 

OUT   پورت , AL 

OUT   پورت , AX 

 منتقل می شود . 33و  32به پورت های خروجی شماره  AXمثالً در دستور زیر محتوای ثبات 

OUT   32 , AX 

 هومی است ؟تمرین : بنویسید که دستورات زیر به چه مف

OUT  DX,AX 

OUT  DX,AL 

 

 دستورات محاسبات ریاضی -2

 با اجرای این دستور محتوای عملوند مبداء و مقصد با یکدیگر جمع و نتیجه در عملوند مقصد قرار می گیرد . :   ADDدستور جمع 

        ADDمقصد  ,مبداء + مقصد                           مقصد                                 مبداء 

 

 دستور جمع بر همه بیتهای حسابی ثبات پرچم اثر دارد . -
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 را مشخص کنید : Xمثال : در دو قطعه برنامه زیر نتیجه متغیر 

X     DB     18                                                                           X    DB   13 

MOV  AL , -18                                                                        MOV   AL , 10 

ADD  X , AL                                                                             ADD   X , AL 

 

 

 در دستور زیر را بنویسید : CFو  CLتمرین : نتیجه ثبات 

MOV  CL,0F5H 

ADD  CL,0BH  

 

( با یکدیگر جمع و در  CFبا اجرای این دستور محتوای عملوند مبداء با مقصد با رقم نقلی )  :  CAD  با رقم نقلی دستور جمع

 عملوند مقصد قرار می گیرد .

        ADCمقصد  ,مبداء + مقصد + رقم نقلی                           مقصد                                 مبداء 

 پس از اجرای قطعه برنامه زیر چقدر است ؟ AXمثال : نتیجه ثبات 

X   DW   ? 

MOV   AX , 1000 

MOV   X , 3000 

ADC   AX , X 

ذخیره  AXبا همدیگر جمع شده و نتیجه در ثبات  CFبا  X=3000و متغیر  AX=1000جواب : در خط چهارم محتوای ثبات 

 می گردد .

If   CF=0                 AX=4000 

If    CF=1                 AX=4001 

 

 

 

X=0 X=23 
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 بیتی  16بیتی با ثبات های  32عدد  2تکنیکی جهت جمع  نکته :

 کلمه مضاعف اول

 

 کلمه مضاعف دوم 

 

ADD  AX,BX 

ADC  DX,CX 

 

  نتیجه جمع :                                                                                            

 به عنوان نمونه قرار داده شده اند . AX,BX,CX,DXدر مثال فوق ثباتهای 

 با اجرای این دستور محتوای عملوند مقصد  از مبداء کم شده و نتیجه در عملوند مقصد قرار می گیرد . :  SUB  دستور تفریق

        SUBمقصد  ,مقصد                            مقصد                                 مبداء  -بداء م

 است ؟پس از اجرای قطعه برنامه زیر چقدر  BLو  ALمثال : محتوای ثبات 

MOV   AL , 10 

MOV   BL , 6 

SUB   AL , BL 

 جواب :

AL=4 

BL=6 

 مثال : پس از اجرای دستورات زیر مقادیر نشان داده شده را بنویسید .

X   DW   300 

Y   DW   613 

Z   DW   ? 

MOV   AX , X 

SUB   AX , Y 

MOV   Z , AX 

X=? 

Y=? 

Z=? 

AX=? 

SF=? 

 BX=  بیت کم ارزش AX 16=  بیت کم ارزش 16

 

  CX=  بیت کم ارزش 16

 

 DX=  بیت کم ارزش 16

 

 DXبیت پر ارزش =  AX 16بیت کم ارزش =  16
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 جواب :

AX=-313    ,    X=300    ,    Y=613    ,    Z=-313    ,    SF=1      
 

 را پس از اجرای دستورات زیر نشان دهید . Xو متغیر  AXتمرین : در قطعه برنامه زیر محتوای ثبات 

X   DW   600 

MOV   AX , 248 

SUB   AX , 48 

SUB   X , AX 

 را پس از اجرای دستورات زیر نشان دهید . SFو پرچم  ALتمرین : در برنامه زیر محتوای ثبات 

ALI   DB   26 , 126 , 64 , 13 , 40 , 60 

MOV   SI , 4 

MOV   AL , 20 

SUB   AL , ALI[SI] 

 

کم شده و نتیجه در  CFبا اجرای این دستور محتوای عملوند مقصد  از مبداء و از رقم نقلی  :  SBB  دستور تفریق با رقم نقلی

 عملوند مقصد قرار می گیرد .

  - CFمقصد  ,مقصد                            مقصد                                 مبداء  – ءمبداSBB        

 بنویسید . CF=1و بار دیگر با  CF=0را یکبار با  AXمثال : محتوای ثبات 

MOV   AX , 1000 

SBB   AX , 800 

 جواب :

If    CF=0        AX=200 

If     CF=1      AX=199 

 

 دستور ضرب به دو صورت عملوندهای بدون عالمت و عملوندهای عالمتدار می باشد . دستور ضرب :

MUL                      بدون عالمت 

IMUL                        عالمتدار 
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 بایت یا کلمه باشد .در دستور ضرب عملوند می تواند از نوع  -

 عملوند می تواند متغیر یا ثبات باشد . -

 عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد . -

  ضرب بدون عالمت :

 : الف ( چنانچه عملوند بصور بایت باشد 

MUL   عملوند بایت 

AX                     AL * عملوند بایت 

همانگونه که دیده می شود دستورالعمل ضرب با یک عملوند نوشته می شود . برای انجام ضرب دو عدد هشت بیتی الزم 

و دیگری را در دستور بعنوان عملوند بایت قرار دهیم . نتیجه این ضرب در ثبات  ALاست که یکی از ارقام از قبل در ثبات 

AX . ذخیره می شود 

  کلمه باشد :ب ( چنانچه عملوند بصورت 

MUL   عملوند کلمه 

 
DX : AX                           AX * عملوند کلمه 

همانگونه که دیده می شود ضرب دو کلمه می تواند جوابی بیش از شانزده بیت داشته باشد در نتیجه قسمت کم ارزش تر 

 ذخیره می گردد . DXو قسمت پرارزش تر در ثبات  AXدر ثبات 

 

: ضرب عالمتدار نیز مانند ضرب بدون عالمت می تواند عملوند بایت و کلمه داشته باشد . از نظر نوع اجرا و ذخیره سازی  ضرب عالمتدار

 نتیجه این دو ضرب مانند هم می باشند با این تفاوت که در ضرب عالمتدار ، عالمت نیز در نظر گرفته می شود .

 

 یره نتیجه کجاست ؟مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخ

MOV   BL , 11H 

MOV   AL , 0B4H 

MUL   BL 

جواب : همانطور که در خط سوم دیده می شود دستور ضرب بدون عالمت بکار برده شده است . از روی عملوند ضرب نتیجه می گیریم که 

 شد .با AX( که نتیجه این ضرب حتماً بایستی در ثبات BLضرب از نوع عملوند بایت است ) ثبات 

AX   =   AL * BL 

AX   =  0B4H * 11H 

11H                         17                                                                   0B4H                        180 

BF4H                              3060  = 17 * 180 

                       AX =                             0                    یاBF4H 0000 1011 1111 0100 
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