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 زیر چه عملی انجام می دهد ؟ برنامه 

MOV DH,AH 

MOV DL,AL 

ADD AX,AX 

ADD AX,AX 

ADD AX,DX 

1) AX  ضرب می شود 8در . 

2) AX  جمع می شود 11با . 

3) AX در DX . ضرب می شود 

4) AX  ضرب می شود . 5در 

 

  و شمارنده برنامه را بعد از اجرای هر خط از برنامه بدست آورید . اشاره گر پشته، محتوای پشته SP=100   

PC  

 ORG 20 

  

 PUSH 25 

 PUSH 45 

 CALL 50 

  

  

 ORG 50 

  

  

 POP AX 

 POP DX 

 RET 
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 6فصل 

 و نمونه برنامه ها زبان اسمبلی اجزای یک برنامه

 

 قبالً گفتیم که هر برنامه اسمبلی از چند سگمنت یا قطعه تشکیل شده است :

STACK  SEGMENT 

DATA   SEGMENT 

CODE   SEGMENT 

EXTRA  SEGMENT 

 

 . قطعه اضافی شامل کلیه متغیرهای برنامه است که غالباً جهت پردازش دستورات رشته ای کاربرد دارد 

 

 دستورات زیر به اسمبلر شروع و پایان سگمنت را نشان می دهند . شبه دستور تعریف سگمنت :

NAME   SEGMENT   [align][combine][class] 

 محتویات قطعه                                                              

NAME   ENDS 

 

Align : . همترازی( عملوند مذکور اختیاری می باشد و در مواقعی بکار می رود که چندین برنامه با هم پیوند داده می شود(

 ی شود .نوشته م byte , word , para , pageبه جای آن یکی از کلمات 

Byte  :. سگمنت از هر آدرسی می تواند شروع شود 

Word  :. سگمنت از هر آدرس زوجی می تواند شروع شود 

Para  : شروع می شود )پیش فرض ( 16سگمنت از هر آدرس قابل قسمت بر 

Page  : شروع می شود 256سگمنت از هر آدرس قابل قسمت بر . 

 

Combine  : تعریف را با سایر سگمنت های همنام در سایر برنامه ها مشخص می کند . ) چگونگی ترکیب سگمنت درحال

 در واقع مشخص می کند که در موقع پیوند برنامه آیا سگمنت مورد نظر با سایر سگمنتها پیوند داده شده است یا خیر (

 می باشد . stack و یا public این قسمت عموماً یکی از کلمات

Public  :ز دو برنامه را در موقع پیوند در حافظه بطور متوالی قرار می دهد و تشکیل یک قطعه بزرگتر دو سگمنت همنام ا

 می نماید . لذا در برنامه های معمولی که فقط یک سگمنت پشته و دیتا و کد دارند نیازی به این کلمه نیست .

Stack  :ی است .فقط در سگمنت پشته استفاده می شود و بکار بردن آن در برنامه اجبار 

NAME  SEGMENT  STACK 

www.Toghraee.ir



 

                                                                                                   The 80x86 IBM PC 

 

 و اسمبلی و برنامه سازی سیستم زبان ماشین                                                                                                                      83

  در موقع پیوند برنامه ، سگمنت پشته برنامه کاربر ، با سگمنت پشته سیستم عامل ترکیب می شود و یک سگمنت پشته واحد

 برای اجرای برنامه درست می کند .

 

Class  ، برای ترکیب سگمنت های از یک نوع بکار می رود  و عموماً یکی از کلمات : این کلمه در موقع پیوند برنامه ها

'STACK' , 'DATA' , 'CODE' . می باشد 

 

NAME  SEGMENT  STACK  'STACK' 

NAME  SEGMENT  'DATA' 

NAME  SEGMENT  'CODE' 

 

آدرس شروع قطعه  ، DS، آدرس شروع قطعه دیتا را در ثبات  CSاین دستور آدرس شروع قطعه کد را در ثبات  : ASSUMEدستور العمل 

ذخیره می کند . این دستور به این دلیل استفاده می شود که یک برنامه اسمبلی ممکن است چندین قطعه کد و یا   SSپشته را در ثبات 

ود . این دستور در واقع ارتباط ثبات های قطعه آدرس دهی می ش CPUچندین قطعه دیتا و ... داشته باشد ولی هر بار فقط یکی از آنها توسط 

 و نام قطعه را برقرار می کند .

  سیستم عامل به ثبات های قطعه مقدار می دهد زیرا سیستم عامل می داند که چه مقدار حافظه در کامپیوتر نصب و چه

 DOSست . کسی نمی تواند به مقداری از آن بوسیله سیستم مورد استفاده قرار گرفته است و چه مقداری باقی مانده ا

که حتماً یک مقدار خاصی از حافظه را از آدرس مشخصی اختصاص دهد . تخصیص ناحیه خاصی از حافظه و بگوید 

توسط کاربر آدرس دهی می شوند زیرا یک  DS , ESمی باشد . ولی ثباتهای  DOSمقدار دقیق ثباتهای قطعه به عده 

برنامه ممکن است شامل چندین سگمنت دیتا و اضافی باشد و برنامه نویس بخواهد در حین اجرای برنامه بین آنها جابجا 

 شود .

  طریقه آدرس دهی ثباتDS  وES : توسط کاربر بصورت زیر است 

MOV  AX,اسم سگمنت دیتا 

MOV  DS,AX 

MOV  ES,AX 

روال گروهی دستور است که جهت انجام عملی خاص در نظر گرفته شده است . یک قطعه کد می تواند یک روال کامل و یا  روال :تعریف 

 این کار جهت راحتی نوشتن برنامه ها است . چند روال کوچکتر باشد .

NEME  PROC  (FAR  or  NEAR) 

 محتویات روال ) دستورات برنامه (           

ENDP 
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 در نظر می گیرد . NEARقید نشود اسمبلر صفت  PROCفتی در جلوی کلمه اگر ص  -

NAME  PROC   or      NAME  PROCE  NEAR 
 

 اجباری می باشد . FARباشد استفاده از کلمه  FARدرصورتی که برچسب از نوع  -

  NEARاستفاده کرد و دیگر نیازی به کلمه  :باشد بعد از اسم یا برچسب می توان عالمت  NEARدر صورتی که برچسب از نوع  -

 نیست .

NAME :    or    NAME  PROC  NEAR 

 

 جهت فراخوانی یک زیربرنامه از این دستور استفاده می شود . : CALLدستورالعمل 

 CALLاسم زیربرنامه   

 منتقل می کند . CALLاستفاده می شود که کنترل برنانه را به خط بعد از  RETمعموالً در زیربرنامه قبل از پایان روال از دستور 

 

 ذخیره می کند . STACKرا در  RETرا عوض می کند و آدرس  PCدو عمل راانجام می دهد : آدرس  CALLدستور 

 

 نشان داده شده است : CALLدر مثال زیر چگونگی استفاده از ، قطعه ، روال و دستور 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 100,110 

TITLE 'CALL_SUB.ASM' 

;------------------------ 

;              1- Define stack segment 

;             -------------------------- 
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STACKSG  SEGMENT STACK 'STACK' 

         DW  32 DUP (?) 

STACKSG  ENDS 

;------------------------ 

;              2-Define data segment 

;              --------------------------- 

DATASG  SEGMENT  'DATA' 

        X1  DB 19H 

        X2  DW 3F48H 

        Y   DW  ? 

DATASG  ENDS 

;---------------------------- 

;              3- Define code segment 

;              ------------------------ 

CODESG  SEGMENT  'CODE' 

        ASSUME  SS:STACKSG,DS:DATASG,CS:CODESG 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,DATASG 

        MOV  DS,AX 

 

        MOV CX,16 

        MOV  SI,4 

        . 

        . 

        . 

        CALL  SUB1 

        MOV  DH,CL 

        ADD  CX,DX 

        CALL  SUB2 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

;---------------------------- 

SUB1    PROC  NEAR 

        MOV  AH,00 

        MOV  AL,1 

        RET 

SUB1    ENDP 

;---------------------------- 

SUB2    PROC NEAR 

        MOV  AH,07 

        LEA  DX,X1 

        MOV DH,0AH 

        RET 

SUB2    ENDP 

;----------------------------- 

        END  MAIN 
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 برنامه های نمونه :

 NATIJEرا با هم جمع نموده و نتیجه را در یک متغیر از حافظه تحت عنوان  40 , 50 , 100برنامه ای بنویسید که اعداد مثال : 

 اید .ذخیره نم 

PAGE 100,150 

TITLE 'EXAM_1.ASM' 

;------------------------ 

;              1- Define stack segment 

;             -------------------------- 

STACKSG  SEGMENT STACK 'STACK' 

         DW  32 DUP (?) 

STACKSG  ENDS 

;------------------------ 

;              2-Define data segment 

;              --------------------------- 

DATASG  SEGMENT  'DATA' 

        X1  DB 100 

        X2  DB  40 

        X3  DB  50 

        NATIJE  DB  ? 

DATASG  ENDS 

;---------------------------- 

;              3- Define code segment 

;              ------------------------ 

CODESG  SEGMENT  'CODE' 

        ASSUME  SS:STACKSG,DS:DATASG,CS:CODESG 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,DATASG 

        MOV  DS,AX 

        MOV  AL,X1 

        ADD  AL,X2 

        ADD  AL,X3 

        MOV  NATIJE,AL 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

;---------------------------- 

        END  MAIN 
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این ساختار فقط یک سگمنت دیتا و یک سگمنت کد دارد بنابراین نمی توان آنرا با برنامه های دیگر پیوند کرد و اکثراً ساختار ساده شده : 

 .  برنامه زیر مثال قبل  به شیوه ساده شده می باشد . جهت برنامه های کوچک مناسب می باشد

 

PAGE 100,150 

TITLE 'EXAM_2.ASM' 

.MODEL SMALL                    ایجاد می کند                راهنمای اسمبلر می باشد که بطور خودکار دستور  

.STACK 

         DW  32 DUP (?) 

.DATA 

        X1  DB 100 

        X2  DB  40 

        X3  DB  50 

        NATIJE  DB  ? 

.CODE 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  AL,X1 

        ADD  AL,X2 

        ADD  AL,X3 

        MOV  NATIJE,AL 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

        END  MAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSUME 
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 ذخیره شود . RESULTرا در یکدیگر ضرب کرده و نتیجه در یک متغیر به نام  81و  41مثال : برنامه ای بنویسید که دو عدد 

 

PAGE 70,120 

TITLE 'EXAM_3.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

         DB  128 DUP (?) 

.DATA 

        DATA1   DB  40 

        DATA2   DB  80     

        RESULT  DW   ? 

.CODE 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  AL,DATA1 

        MUL  DATA2         

        MOV  RESULT,AX 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

        END  MAIN 
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 مثال : برنامه ای بنویسید که :

 قرار گیرد . 10عدد  ALالف ( در ثبات 

 قرار دهد . BLرا در ثبات  NUMBER=20ب ( مقدار متغیر 

 قرار دهد . ALجمع کند و نتیجه را در ثبات  ALرا با  BLج ( ثبات 

 ضرب کند . BLرا در  ALد ( ثبات 

 کسر نماید . AXرا از  BXه ( ثبات 

  ذخیره نماید . RESULT2و باقیمانده را در  RESULT1تقسیم کند . خارج قسمت را در  BLو ( نتیجه را بر ثبات 

PAGE 80,60 

TITLE 'EXAM_4.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

         DD  100H DUP (?) 

.DATA 

        NUMBER   DB  20 

        RESULT1  DB   ? 

        RESULT2  DB   ? 

.CODE 

START   PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  AL,10 

MOV  BL,NUMBER 

ADD  AL,BL 

MUL  BL 

SUB  BX,AX 

MOV  AX,BX 

DIV  BL 

MOV  RESULT1,AL 

MOV  RESULT2,AH 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

START   ENDP 

        END  START 

 

 چه عددی ذخیره می شود ؟ RESULT2و  RESULT1سوال : به نظر شما در متغیر 

 را محاسبه نماید . 96و  120تمرین مهم : برنامه ای بنویسید که مقدار متوسط اعداد 
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رض اینکه مجموع از را با هم جمع نموده و با ف 800FHالی  8000Hمثال : برنامه ای بنویسید که محتویات خانه های حافظه را از آدرس 

 ذخیره نماید . DATAKهشت بیت بیشتر نمی شود  نتیجه کل را در یک متغیر به نام 

PAGE 70,120 

TITLE 'EXAM_5.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

         DQ  10H DUP (?) 

.DATA 

        DATA1   DB  8000H 

        DATAK   DB   ? 

         

.CODE 

START   PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  DL,16 

SUB  CX,CX 

MOV  BX,DATA1 

Back:   ADD  CL,[BX] 

INC  BX 

DEC  DL 

JNZ  back 

MOV  DATAK,CL 

        MOV  AH,4CH 

        INT  21H 

START   ENDP 

        END  START 

 توضیحات برنامه :

 

 

 

 

 

 

را با هم جمع نموده و  نتیجه کل را در یک  800FHالی  8000Hتمرین : برنامه ای بنویسید که محتویات خانه های حافظه را از آدرس 

 ذخیره نماید . وجود رقم نقلی در جمع در نظر گرفته شود . DATAKمتغیر به نام 
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را به محتویات یک بلوک  100Hبایت و آفست  20تعداد  و به DISK_INمثال : برنامه ای بنویسید که یک بلوک از حافظه به نام 

 منتقل نماید . 200Hبه آفست  DISK_OUTدیگر از حافظه به نام 

PAGE 60,110 

TITLE 'COPY.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

.DATA 

        ORG  100H 

        DISK_IN   DB  20 DUP(?) 

ORG  200H 

DISK_OUT  DB  20 DUP(?) 

         

.CODE 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  CX,20 

LEA  SI,DISK_IN 

LEA  DI,DISK_OUT 

Back :  MOV  AL,[SI] 

MOV  [DI],AL 

INC  SI 

INC  DI 

LOOP  back 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

        END  MAIN 

 

 توضیحات برنامه :
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بزرگترین عدد را پیدا کرده و آنرا در یک متغیر از حافظه تحت   55و  11و  94و  18و  46و  22مثال : برنامه ای بنویسید که از بین اعداد 

 ذخیره نماید . MAXعنوان 

PAGE 60,130 

TITLE 'MAXIMUM.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

        DW 50H DUP (?) 

.DATA 

        DATA  DB  22,46,18,94,11,55 

        MAX   DB  ? 

.CODE 

MAIN    PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  CX,6 

MOV  BL,DATA 

SUB  AH,AH 

Back :  CMP  BL,AH 

JS  next 

MOV  AH,BL 

Next :  INC  DATA 

LOOP  back 

MOV  MAX,AH 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

MAIN    ENDP 

        END  MAIN 

 

 

 توضیحات برنامه :

 

 

 

 

بزرگترین عدد را پیدا کرده و آنرا در یک متغیر از حافظه تحت   800الی  700تمرین : برنامه ای بنویسید که از بین محتویات آدرس های 

 ذخیره نماید . MAXعنوان 
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 ( پیدا کرده و آنرا ذخیره کند . 95Hمثال : برنامه ای بنویسید که بتواند تعداد یک ها را در یک بایت ) مثالً  

PAGE 60,100 

TITLE 'ONES.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

        DB 64 DUP (?) 

.DATA 

        DATA    DB  95H 

        COUNT   DB  ? 

.CODE 

START   PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  DL,8 

SUB  BL,BL 

MOV  AL,DATA 

Again : ROL  AL,1 

JNC  NEXT 

INC BL 

NEXT :  DEC  DL 

JNZ  again 

MOV  COUNT,BL 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

START   ENDP 

        END  START 

 

 توضیحات برنامه :
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وجود دارد . خطا ها را به همراه شماره خط مشخص و اصالح کنید . این برنامه چهار  ی تایپی و منطقیبرنامه زیر مقداری خطاتمرین : در 

 کلمه را جمع کرده و نتیجه را ذخیره می کند .

1    STSEG   SEGMENT 

2            DB   32 DUP (?) 

3    STSEG   END 

4    ; ----------------- 

5    DTSEG   SEGMENT 

6            DATA    DW   234DH,DE6H,3BC7H,566AH 

7            ORG   10H 

8            SUM   DW   ? 

9    DTSG    ENDS 

10   ; ------------------- 

11   CDSEG   SEGMENT 

12   START:  PROC   FAR 

13   ASSUME   CS:CDSEG,DS:DTSEG,SS:STSEG 

14           MOV   AX , DTSEG 

15           MOV DS,AX 

16           MOV   CX,04 

17           MOV  BX,0   

18           MOV  DI,OFFSET DATA 

19  LOOP1:   ADD   BX , [DI] 

20           INC  DI 

21           DEC  BX 

22           JNZ   LOOP1 

23           MOV   SI,OFFSET RESULT 

24           MOV  [SI],BX 

25           MOV   AX,4C00H 

26           INT 21H 

27  CDSEG :  ENDS 

28  START    ENDP 

29           END  STRT 
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 : 6تمرینات فصل 

 ذخیره کند .برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت و فاکتوریل آنرا محاسبه و  -1

Mرا دریافت و  Nو  Mبرنامه ای بنویسید که دو عدد مثبت  -2
N . را محاسبه و ذخیره کند 

 را دریافت کرده و زوج بودن آنرا مشخص کند . Xبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -3

 را دریافت کرده و اول بودن آنرا مشخص کند . Xبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -4

 را دریافت کرده و زوج بودن و اول بودن آنرا مشخص کند . Xبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -5

 برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را دریافت کرده اگر حرف کوچک بود آنرا به حرف بزرگ تبدیل کند . -6

Y=2Xبرنامه ای بنویسید که عبارت  -7
2
+3X-5 . را محاسبه کند 

 را بصورت صعودی مرتب کرده و ذخیره کند . 59و  88و  15و  36و  47اعداد برنامه ای بنویسید که  -8

 حروف کوچک انگلیسی را به حروف بزرگ تبدیل کند . MY NAME is aliبرنامه ای بنویسید که در متن  -9

 ITسد پیغام درجه بر 41ذخیره کند اگر درجه حرارت روزی به  TEMPروز را در متغیر  11برنامه ای بنویسید که درجه حرارت  -11

IS TOO HOT  . را روی مانیتور نمایش دهد 

را تست نموده و اگر خانه ای با عدد صفر پر شده باشد به  80FFHالی  8000Hبرنامه ای بنویسید که محتویات آدرس های  -11

 سیستم عامل برگردد .

 پیدا و ذخیره نماید . 50Hخانه از حافظه از آفست  100برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد زوج را در  -12

یک  BXیک واحد اضافه گردد و اگر صفر بود از ثبات  DXبرابر یک بود ثبات  Xبرنامه ای بنویسید که اگر بیت پنجم متغیر  -13

 واحد کم شود .

 برنامه ای بنویسید که یک رشته سه رقمی را بگیرد و یک واحد به آن اضافه کند و حاصل را نمایش دهد . -14

 د که دو عدد سه رقمی را دریافت کند و با هم جمع و نتیجه را نمایش دهد .برنامه ای بنویسی -15

 برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت و روز هفته معادل آنرا چاپ کند . -16

 ( نشان دهد . A-Fبرنامه ای بنویسید که معدل را بصورت عددی خوانده و بصورت حرفی ) -17

 ریافت و اعداد زوج کمتر از آن را نمایش دهد .را د Nبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -18

 نمایش دهد . 16و  8و  2را بگیرد و در مبنای  Nبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -19

 را بگیرد و لگاریتم در پایه دو آنرا نمایش دهد . Nبرنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  -21
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 7 صلف

 رشته ایپردازش عملیات 

 باشد . 64KBطول رشته می تواند تا 

 دستورات رشته ای 

MOVS(MOVSB,MOVSW,MOVSD)       جابجایی 

CMPS(CMPSB,CMPSW,CMPSD)       مقایسه 

LODS(LODSB,LODSW,LODSD)      بارگذاری 

SCAS(SCASB,SCASW,SCASD)       جستجو 

STOS(STOSB,STOSW,STOSD)        ذخیره 

 ضروری می باشد : ESاز دستورالعمل های پردازش رشته ای استفاده از در بعضی 

EXSEG SEGMENT PARA 'EXTRA' 

. 

. 

EXSEG ENDS 

برابر با  DFمشخص کننده این است که عمل جابجایی از اولین عنصر به طرف آخرین عنصر می باشد یا بلعکس . چنانچه  DFمقدار فلگ 

 صفر باشد عمل جابجایی از اولین عنصر به طرف آخرین عنصر انجام می شود .

 منتقل کند . DEST_STRقرار دارد را به  SOURCE_STRمثال : دستورالعمل هایی بنویسید که رشته ای را که در آدرس 

MOV SI,OFFSET SOURCE_STR 

MOV DI,OFFSET DEST_STR 

CLD 

MOVSB 
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کپی شود  ES:SIقرار دارد به آدرس  DS:SIباعث می شود که یک عنصر از رشته مبدا که در آدرس  MOVSBدر برنامه فوق دستور 

 یک واحد افزایش یابد . SI و DIو مقدار 

 استفاده نمود . REPقرار داد و از پیشوند  CXجهت انجام انتقال سایر عناصر بایستی تعداد رشته را در ثبات 

MOV SI,OFFSET SOURCE_STR 

MOV DI,OFFSET DEST_STR 

CLD 

MOV CX,9 

REP MOVSB 

 می گردد . MOVSBمخالف صفر باشد باعث تکرار دستور  CXتا مادامیکه مقدار  REPپیشوند 

به یک عنصر رشته مقصد منتقل نماید .  AXیا  ALاین دستور باعث می گردد که یک بایت یا یک کلمه را از ثبات  : STOSدستور 

 قرار داده می شود . AXو اگر از نوع کلمه باشد در  ALمقداری که در رشته قرار می گیرد چنانچه از نوع بایت باشد در 

 . قرار دهد @را برابر کاراکتر  TESTعنصر اول رشته ای به نام  21مثال : دستوراتی بنویسید که 

 TEST DB 20 DUP(?) 

 MOV CX,20 

MOV AL,'@' 

MOV DI,OFFSET TEST 

CLD 

REP STOSB 

 را معادل صفر قرار دهد . AZMAYESHتمرین : دستوراتی بنویسید که صد کلمه اول رشته ای به نام 

قرار می دهد . دستورات زیر باعث می شود که اولین عنصر رشته  AXیا  ALاین دستور یک عنصر رشته مبدا را در  : LODSدستور 

SOURCE_STR  در ثباتAL . ذخیره شود 
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LEA SI,SOURCE_STR 

LODSB 

 این دستور دو رشته مبدا و مقصد را با هم مقایسه می نماید  ) عنصر رشته مبدا را از عنصر متناظر رشته مقصد کم می کند ( : CMPSدستور 

رار داد . دستورات زیر دو رشته را با هم مقایسه ق SIتعریف نمود و آدرس شروع آنرا در  data segmentمبدا را بایستی در رشته 

 می کنند :

MOV SI,OFFSET SOURCE_STR 

MOV DI,OFFSET DEST_STR 

CMPSB 

استفاده نمود . شرط  REPZ(repeat zero)و  REPE(repeat equal)نکته : در این دستور می تواند از پیشوندهای 

 ( REPNE  ,  REPNZاست . ) همچنین  ZF=1و  cx<>0تکرار این پیشوندها 

: از این دستور برای جستجوی یک رشته جهت وجود داشتن یا نداشتن یک عنصر رشته ای معین بکار می رود . رشته مورد  SCASدستور 

قرار گیرد . عنصر مورد جستجو چنانچه از نوع بایت باشد  DIتعریف شده و آدرس شروع آن در  data segmentنظر بایستی در 

 ذخیره می شود . AXاز نوع کلمه باشد در  و چنانچه ALدر 

 به جستجوی کاراکتر * بپردازد . STRمثال : دستوراتی بنویسید که در رشته 

STR DB 50 DUP(?) 

MOV AL,'*' 

MOV CX,50 

LEA DI,STR 

CLD 

REPNE SCASB 

 ی بنویسید که رشته ای را دریافت کند و آنرا بصورت معکوس نشان دهد .تمرین : برنامه ا
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 ساختار برنامه های رشته ای :

 DSانتقال محتویات سگمنت دیتا به ثبات 

 ESانتقال محتویات سگمنت دیتا به ثبات 

 برای تعداد عملیات CXتعریف 

 DFمشخص کردن نوع حرکت ) صعودی یا نزولی ( با 

 SIمشخص کردن مرجع در 

 DIمشخص کردن مقصد در 

REP 

به  DESTINATIONدر حافظه به آدرس  SOURCEرا از آفست  This is a testمثال : برنامه ای بنویسید که رشته 

 انتقال دهد . 100Hآفست 

PAGE 60,100 

TITLE 'STRING_1.ASM' 

.MODEL SMALL          

.STACK 

        DW 32 DUP (?) 

.DATA 

        SOURCE DB "THIS IS A TEST" 

        ORG 100H 

        DESTINATION DB 14 DUP(?) 

.CODE 

START   PROC  FAR 

        MOV  AX,@DATA 

        MOV  DS,AX 

        MOV  ES,AX 

        MOV  CX,7 ( MOV CX,14) 

CLD 

LEA  SI,SOURCE 

LEA  DI,DESTINATION 

REP MOVSW (REP MOVSB) 

        MOV  AX,4C00H 

        INT  21H 

START   ENDP 

        END  START 
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 برنامه نویسی سیستم

 ارائه دانش تکمیلی در زبان ماشین و اسمبلی و آشنایی با نحوه بکارگیری امکانات کامپیوتر هدف :

 مهمترین قسمتها :

  پرشهای شرطی و غیر شرطی 

 مدهای آدرس دهی 

 زیر برنامه ها 

 محاسبات دودویی 

 دستورات منطقی و بیتی و شیفت و چرخش 

  برنامه های اجرایCOM 

  برنامه های مقیم حافظهTSR 

 ... امکانات کامپیوتر و مدیریت آنها مانند مانیتور ، صفحه کلید ، تولید صوت ، ماوس ، مدیریت دیسک و فایل ، چاپ و 

 آشنایی با پردازنده ها و مادربرد 

 احی کارتهای کامپیوتری آشنایی با نحوه طرPCI , EISA , ISA , AGP 

 آشنایی با برنامه ریزی پورت موازی 

  آشنایی با مودم و تکنولوژیDSL 

  برنامه ریزی پورت سریال و آشنایی باUSB 

  به بعد و آدرس دهی حفاظت شده و برنامه نویسی مد حفاظت شده 80286گذری بر پردازنده های 
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