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  ١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

ی ه  عا       
  

  زبان ماشین و اسمبلی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  داریوش زین العابدینیکتر د
  

  

  .آیاپیر پاسخگوي سواالت شما عزیزان در زمینه هاي تخصصی کامپیوتر می باشد انجمن
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  ٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

» و اسمبلی ماشین زبان «  
  

    
  

  :منابع 

  ) جعفر نژاد قمی(تا پنتیوم ، تألیف  8086مرجع کامل از  -برنامه نویسی سازمان اسمبلی 1-

  دکتر حسن سیدرضی  :تألیف -زمان ماشین و اسمبلی و کاربرد آن در کامپیوترهاي شخصی 2-

   ري و سالخوردهدلوا -پتیرایبل-ویرایش پنجم -ان اسمبلیبازببرنامه نویسی 3-

ادیـک  ترجمـه  -پیتـر نـورتن و جـان سـوچا     -کتاب آموزش اسمبلی براي کامیپوترهـاي شخصـی  4-

  .باغداساریان

  

  :اهداف درس 

 PCآشنایی با زبان اسمبلی کامپیوترهاي  -

  نحوه ارتباط مستقیم برنامه ها با سیستم عامل -

 (hardware programming)برنامه نویسی سخت افزار  -

  ) الکیا پاس C(یک زبان سطح باال ساخت یافته  آشنایی با: پیش نیاز 
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  :مقدمات 

  :با زبان اسمبلی 

  . دید روشن از سخت افزار و نرم افزار بدست می آید  -

عامـل و  سیسـتم   نحوه ارتباط سیستم عامل و برنامه هاي کاربردي و نیـز نحـوه ارتبـاط مسـتقیم     -

  . سخت افزار 

و ارتبـاط آن بـا سـخت افـزار     ) CPUدستورات قابل فهم براي (نحوه برنامه سازي به زبان ماشین  -

  . تعیین می شوند 

 :زبان ماشین 

  . است  1،0تنها زبان مناسب قابل فهم براي سخت افزار که مجموعه اي از کدهاي  

  (X86, Apple ,…). هر خانواده زبان ماشین خاص درا دارد 

  

  

                                                              سطح پایین 

low level  

  

  

ها با استفاده از سمبل یـابی قابـل فهـم و    دان ماشین است با این تفاوت که کزبان اسمبلی مشابه زب

  . معنی دار نوشته می شوند 

  . تناظر یک به یک بین دستورات زبان اسمبلی و زبان ماشین وجود دارد :  نکته مهم

به یک بین دستورات زبان ماشین و زبان سطح باال وجود ندارد و هر دسـتور زبـان سـطح     تناظر یک

  . باال معادل چند دستور زبان ماشین ها است 

 افزارسخت 

 زبان ماشني  

 زبان امسبلي   

 ) پاسکالو C( زبااي سطح باال 
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  زبان اسمبلی     اسمبلر   زبان ماشین  

  یک دستور                  یک دستور 

  

  زبان سطح باال              کامپایلر  زبان ماشین 

  یک دستور             )مترجم(  چند دستور 

زبان اسمبلی مخصوص  CPUمخصوص به خود را دارد هر  زبان ماشین CPUاز آنجا که هر : نکته 

  . به خود را نیز دارد 

 

برنامه زبان اسمبلی معموال سریعتر وکم حجم تر اززبانهاي سطح باال هسـتند وامکـان اسـتفاده از     -

  .تمام امکانات سخت افزاري وجود دارد

زبانهاي سطح باال در زبان اسمبلی محدودیت هاي کمتـري اعمـال مـی شـود و جزئیـات       برخالف -

  . بیشتري به عهده برنامه نویس گذاشته می شود 

می توانـد اجـرا کنـد و بـراي آن      )CPU  )set CPU Instructionمجموعه دستوراتی که یک 

یعنـی  . هسـتند   down ward-compatibleدسـتورات   Intelدر خـانواده  . شناخته شده اسـت  

  با همان شکل قابل اجراست   نیز دقیقاً 80386 و  80286قابل اجراست در 6808 در ستوراتی کهد

                              :سیستم اعداد 

 

                                          

n  : تعداد ارقام صحیح  

m  :تعداد ارقام اعشاري  

az,a1,a0  ضرایب ... و 
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b  :مبنا  

  دهدهی

  

  دودیی

 

  ) اوکتال(هشت تایی 

  )الیمهگزادس(شانزده تایی 

  

  استفاده می شود  Fتا  Aبا معادل  15تا  10از  16در مبناي 

 25=2(11001) :تبدیل مبناها

  ) تقسیم متوالی(دودویی به دهدهی و دهدهی به دودویی 

دو قسمت صحیح و اعشاري را  جداگانه بـه   2به  10براي تبدیل عدد اعشاري مبناي :  عدد اعشاري

و براي تبـدیل قسـمت    2 ردیل قسمت صحیح از تقسیم متوالی ببراي تب. تبدیل می کنیم  2مبناي 

ضـرب شـده ،    2در ایـن حالـت قسـمت اعشـار در     . استفاده می شود  2اعشاري از ضرب متوالی در 

  . ، نگهداري می شود و این روند ادامه می یابد تا قسمت اعشار به صفر برسد قسمت صحیح حاصل 
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  : تبدیل مبناي دو به هشت و بالعکس

بـراي تبـدیل مبنـاي دو بـه هشـت از سـمت       . هر رقم مبناي هشت معادل سه رقم مبناي دو است 

م ، در صـورت لـزوم بـه    هشت آن را قرار می دهی مبناي راست ، سه رقم سه رقم جدا کرده و معادل

  . می کنیم  اضافهسمت چپ عدد یا جلوي ممیز  تعداد الزم صفر در

  

  

رقم جدا  4رقم  4رقم ،  3است فقط به جاي  8مشابه مبناي : تبدیل مبناي دو به شانزده و بالعکس 

  . می کنیم 

  

  : 16و  2محاسبات در مبناي 

  :یک داریم  است اما به جاي ده بر یک ، دو بر 10مانند مبناي 

  

  

  

  

  

  

  :تعریف 

  . باید از رقم قبلی قرض کرد 
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  ٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  :نگهداري اعداد صحیح 

  مقدار عدد -2عالمت  بیت-1و دو قسمت  2به صورت مبناي  -مثبت

  byte 8   و  0-255

 word                 1-2-0 16  65535-0          منفی

                                                                  Double word  

  .  است ... ) و یا  64یا  32یا  16( 2هر خانه حافظه توانی از  طولمعموالً 

  . عالمت براي اعداد مثبت صفر می باشد  تبی

  

    بیتی  8در حافظه   19نمایش 

  : سه روش نگهداري  :اعداد صحیح منفی

  . بین عالمت مقدار یک می گیرد  مانند اعداد مثبت فقط -روش عالمت و مقدار - 1

 1روش متمم  - 2

 2روش متمم  - 3

  :روش عالمت و مقدار

    19 -  

 :معایب روش عالمت و مقدار 

 .دو صفر جداگانه مثبت و منفی داریم   - 1

  .  عمل تفریق مدار جداگانه نیاز دارد  - 2

  :فرض شود بزرگترین و کوچکترین اعداد در این روش  Mول طاگر 

1 - )-1 2 1−m ( بزرگترین  

2 - 1)-( 2 1−m  - کوچکترین 

٠  ٠  ٠ ١  ٠  ٠  ١  ١ 

   ٧ ٦  ٥  ٤   ٣  ٢  ١ ٠   

⇐
−

10010011
19




10000
00000
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در این روش نمایش مثبت عدد را بدست آورده و سپس تمام ارقام را از یک کم  : 1روش متمم 

بیتی اشکال دوم روش عالمت مقدار حل  8در حافظه . نموده یا بعبارت دیگر معکوس می کنیم 

 . شد ولی هنوز مشکل اول پابرجاست 

  صفر مثبت 00000

  صفر منفی 11111

  :داراي مراحل زیر است  –هر دو عیب روش اول را حل می کند  : 2روش متمم 

  افزودن یک واحد به عدد حاصل -3عدد  1بدست آوردن متمم -2نمایش مثبت عدد -1

  

 

  محدوده

ذرگاه و گـ  س یـا ، بـا  ALUخروجـی ، حافظـه   -هاي وروديواحدهر کامپیوتر از : ساختار کامپیوتر 

نامیده می شود و وظیفه بـه   CPU، واحد کنترل و ثبات ها  ALUواحد کنترل تشکیل شده است 

  . اجراي دستورات را بر عهده دارد 

  

 

 

 

 

 

 

}12,2{ 11 −− −− mm
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  ٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

خروجـی و حافظـه نیـاز بـه     -ورودي ,پردازنـده   ناري ارتبـاط مـداوم بـی   براي برقر: باس یا گذرگاه 

ست راه حل عملی آن است کـه سـیمهاي ارتبـاطی    سیمهاي بسیار زیادي می باشند که غیر عملی ا

  . بین تعدادي از وسایل مشترك باشند که این سیمهاي مشترك را باس یا گذرگاه می نامند 

  :سه نوع باس وجود دارد 

خروجی و یا حافظه را روي آن قرار می -باس آدرس که پردازنده آدرس دستگاههاي ورودي - 1

  . دهد 

 CPU و خروجـی -آن بـین حافظـه و دسـتگاههاي ورودي   باس داده که اطالعات از طریق  - 2

 . انتقال می یابد 

-بـراي خوانـدن اطالعـات از ورودي    RDباس کنترل که شـامل فرمانهـاي کنترلـی ماننـد      - 3

 . خروجی یا حافظه -براي نوشتن روي ورودي WRیا فرمان  CPUخروجی و انتقال به 

ثباتها وجود دارند بدلیل آنکـه دسـتیابی بـه     در داخل پردازنده ، حافظه هاي سریعی به نام: ثباتها 

حافظه است ، دستوراتی که فقط از ثباتهـا اسـتفاده مـی کننـد بسـیار      به  ثباتها سریعتر از دستیابی

  . سریعتر از دستوراتی که از حافظه استفاده می کنند اجرا می شوند 

   80286،8088،8086بیتی  16           :شرکت اینتل 

  و پنتیوم 80386,80486بیتی  32                      

   :ساختار داخلی پروسسور 

CPU اجرایی واحد قسمت دو از ]Execution Unit (EU)[ باس واسط واحد و  [Bus 

INTerface unit (BIU)] واحد . استشده  لتشکیEU  مسئول اجراي دستورات است که از

ALU  ثبات تشکیل شده است  تعداديو.  

شامل واحد مدیریت کنترل باس ، ثبات هاي سـگمنت و صـف دسـتورات     (BIU)واحد واسط باس 

همواره یک سري از دستورات را از قبل ، از حافظه خوانـده در صـفحه دسـتورات قـرار      BIU. است 
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هر لحظه واحد اجرایی بخواهد دستور را اجرا کند بالفاصله از صـف دسـتورات ،    Prefetihمی دهد 

 . شودخواندن دستور نمی  دستور را می گیرد و منتظر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : بیتی 16 باتهاي پردازنده هايث

به چند دسته تقسیم می شوند ثباتهاي عمـومی ،  ثباتهـاي سـگمنت ، ثباتهـاي انـدیس ، ثباتهـاي       

  . وضیعت و کنترلی 

  

  

  

 EUواحد اجرایي  BIUواحد واسط باس 

IP 
CS 
DS 
SS 
ES 

 

AH                 AL 
BH                  BL 
CH                 CL 
DH                  DL 

SP 
BP 
SI 
DI 

 واحد كنرتل باس 

واحد حماسبه و منطق 
ALU 

١  
٢  
٣  
.  
.  
.  
.  

N 

باس 
 سیتم

صف 
 دستورات
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  ١١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ی مثبات هاي عمو

  . محاسبات استفاده می شود  در اعمال ورودي و خروجی و:  Axثبات   

  . دو بخش باال و پایین دارد 

  

        عنوان انـدیس در توسـعه آدرس و محاسـبات بکـار رفتـه بـه آن ثبـات پایـه هـم         به : Bxثبات 

 گویند  می

  

محاسـبات   و به آن ثبات شمارنده گفته شده و براي کنترل تعداد دفعات حلقه تکرار:  Cxثبات 

 . می شود  استفاده

 

به آن ثبات داده ها گفته شده و در اعمال ضرب و تقسیم با اعداد بـزرگ بکـار مـی    :  Dxثبات 

  . رود 

 

AX 

BX 

AH        AL      AX 

٠ ٨    ٧ ١٥ 

BH          BL   BX 

٠         ٧  ٨       ١٥ 

CH              CL   

١٥ ٨   ٧ ٠ 

DH        DL     DX 

CX 
  

٠         ٧  ٨          ١٥ 
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  ١٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

اندازه . قابل قسمت می باشد  16ناحیه اي از حافظه است که آدرس شروع آن بر : سگمنت یا قطعه 

  :رد چهار نوع سگمنت مختلف وجود دا. باشد  64kهر سگمنت می تواند تا

  Code segmentسگمنت کد -1

  Data segment –سگمنت داده ها  -2

    Stack segment  سگمنت پشته-3

  Extra segmentسگمنت اضافی -4

باشد  k64دستورات زبان ماشین در این سگمنت قرار می گیرند اگر برنامه بزرگتر از  :سگمنت کد 

  تعیین می شود  Csسگمنت توسط ثبات آدرس ابتدائی  –چند سگمنت کد می توانیم داشته باشیم 

 برنامه در آن قرار می گیرنـد آدرس ابتـداي سـگمنت توسـط      يمقدار متغیرها :سگمنت داده ها 

DS  مشخص میشود.  

زیربرنامه ها اسـتفاده   فراخوانی در . آدرس هاي برگشت از زیر برنامه ها است  حاوي :سگمنت پشته

  . را مشخص می کند  سگمنت بتداي، آدرس ا SSثبات . می شود 

آدرس ابتـداي آن توسـط   . براي انجام عملیات بر روي رشته ها استفاده می شود :  سگمنت اضافی

Es  تعیین می گردد .  

سـمت راسـت آدرس آنهـا صـفر اسـت       که آدرس شروع هر سگمنت معموالً از محل هایی از حافظه

  :   شروع می شود مانند

 

                          

بایـت فاصـله    16آدرس شروع هر سگمنت از حافظه نسبت به سگمنت بعدي حداقل به اندازه  یعنی

چون همواره اولین رقم سمت راست صفر است براي صرفه جویی در سخت افزار این صـفر در  . دارد 
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  ١٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

ذخیره می گـردد و در   Es,Cs,Ds,SSثبات ها ذخیره نمی شود و فقط چهار رقم هگزا با ارزش در 

  . ده بوسیله سخت افزار یک صفر در جلوي آنها قرار داده می شود هنگام استفا

  

 

  

آدرس  meg 1خانه ، 64k به جاياین روش با (meg 1)خانه اي  2بیتی و حافظه  16ثباتها  :دلیل

  . ی می شود هد

  :ت سگمنت فسآ

. د در یک برنامه اسمبلی تمام محلهاي حافظه نسبت به آدرس ابتداي سـگمنت مشـخص مـی شـون    

  .می باشد ffffHتا  0000Hاین فاصله آفست آدرس گفته می شود و بین 

یعنـی  ) 38بایـت  ( 26Hفسـت  آاگر Ds=2403Hو سگمنت داده یعنـی   24030Hبه عنوان مثال 

 : 2403  آدرس منطقـی بـه صـورت    . بایت اسـت   38از ابتداي سگمنت داده  طالعاتفاصله این ا

  :شود آدرس فیزیکی می . می باشد  0026

 

  

 

 

  

AL,[0012H]  MOV  هرا ب 2403:0012به معناي آن است که محتویات خانه AL  کنمنتقل .  

  

  

  حافظھ
  

  پشتھ
  داده
  كد

  اضافی
 

Ss 
Ds 
Cs 
Es 

  
  
  
  
  
 
 العاتاط
 
 

٢٤٠٣ ٣٨  

 آدرس فیزیكي

 آدرس فیزیکی

٢٤٠٣٠ 
٠٠٢٦ 

 
٢٤٠٥٦ 

٢٤٠٣٠ 
٠٠١٢ 

 
٢٤٠٤٢ 

٢٤٠٣:٠٠٢٦ 
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  ١٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  . را آدرس منطقی دستور می نامند  CS : IPمجموعه ثباتهاي 
و  20314بدین معناست که آدرس شروع سگمنت کد  CS : IP≡ 0025 : 3142بعنوان مثال 
را داشته باشد  MOV  AX,[0032H]اگر در این آدرس دستور . می باشد   0025افست آدرس
  :سازي اطالعات در حافظه به صورت زیر است  نحوه ذخیره

  

  

  

  

 A0 00 32معادل زبان ماشین                      

    .مـی شـود    اارزشـتر ذخیـره  بدین معنی است که در هنگام ذخیره اعداد بایت با ارزش در مکان ب

HI-byte)  درHI-Address (  

  

                ثبات       2130حافظه 2131             

                                   

 MOV   Dx, 8642            BA4286                                                

 

Fa          ٣٢ ٣٢           fa 
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  ١٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

   :افظه گمنت پشته ، داده و کد در حنحوه قرار گرفتن س

بایت فاصـله داشـته    16درس شروع هر سگمنت در حافظه ، نسبت به سگمنت بعدي ، حداقل باید آ

افتد اما می تـوان ایـن   بیبایتی روي هم  64kدر این حالت امکان دارد قسمتی از سگمنتهاي . باشد 

  .سگمنتها را در نقاط مختلف حافظه و مجزا اختیار کرد

 2بایـت رزو کنـیم ، سـگمنت داده بایـد در      21  د و در پشـتۀ باشـ  SS=313AHبعنوان مثال اگـر  

  . قرار گیرد ) بایت است 16بدلیل اینکه هر سگمنت (سگمنت بعد 

و سـگمنت بعـدي قـرار     313c سگمنت کد نیـز در . بایت تعریف کنیم  24و اگر در سگمنت داده ، 

  . خواهد گرفت 

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 DEBUG.COMبرنامه 
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  ١٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

ت که در سیستم عامل گنجانده شده است تا به برنامه نویس اجـازه نظـارت بـر    دیباگ برنامه اي اس

این برنامه براي بررسی و تغییـر محتویـات حافظـه ، ورود و اجـراي     . برنامه را براي رفع عیب بدهد 

  . و تغییر داده مورد استفاده قرار می گیرد  رسیوابرنامه ها و توقف اجرا در نقاط معین براي 

                       C:\>debug:    از دیباگ ورود و خروج

اکنون دیباگ منتظر تایـپ  . در خط بعد ظاهر می شود  -نشانه enterو زدن  Debugپس از تایپ 

تمامی فرمانهاي دیباگ را می توان به صورت کوچک یا بزرگ تایپ نمـود   . فرمانی از جانب شماست 

  . م را تایپ می کنی Qبراي خروج از دیباگ فرمان 

  : بررسی و تغییر محتواي ثبات ها

ایـن فرمـان   . را مـی دهـد    CPUاجازه بررسی و تغییر محتواي ثبات هاي درونی  (R)فرمان ثبات 

    R >نام ثبات  <    :داراي ترکیب زیر است 

این فرمان اگر نام ثبات خاصی برده نشود محتویات همه ثبات ها را نمـایش مـی دهـد و در صـورت     

  . حتویات ثبات نام برده شده را نمایش می دهد ذکر نام فقط م

  : به صورت زیر خواهد بود  Rخروجی فرمان 

                                                    C:\>Debug   

-r 

Ax=0000 Bx=000 Cx=0000 Dx=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=0AEA Es=0AEA SS=0AEA IP=0100  NV UP DI PL NZ NA PO NC                 

 OAEA : 0100      B80100       MOV Ax , 000l  

خط اول محتواي ثباتهاي همه منظوره و اندیس . دیباگ سه خط اطالعات را در این حالت می دهد 

خط دوم محتواي ثبات هاي قطعه ، مقدار جاري ثبات دستورالعمل و بیت هـاي ثبـات   . را می دهد 

. به آن اشاره می شود نشان می دهد  CS : IPخط سوم دستوري را که با . هد پرچم را نشان می د
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  ١٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

در هنگام ورود به دیباگ محتویات ثباتهاي همه منظوره صفر شده و بیت هاي پـرچم پـاك شـده و    

می که هنگا. تمامی ثبات هاي قطعه داراي مقدار یکسان تعیین شده توسط سیستم عامل می شوند 

  .شود ثبات هاي قطعه بر طبق پارامترهاي برنامه تنظیم می شوند راگ بابرنامه اسمبلی در دیب

ذکر شود محتویات ثبات نمایش داده شده و می توانید مقدار ثبات را  Rاگر نام ثبات در فرمان 

 .عوض کنید

 

 

 

 

  : مقدمه اي بر برنامه نویسی اسمبلی

هـر دسـتور   . مـان اسـمبلی اسـت    یک برنامه زمان اسمبلی شامل مجموعه اي از خطوط دستورات ز

عملونـدها داده هـایی   . شامل نمادي است که بطور اختیاري با یک یا دو عملونـد دنبـال مـی شـود     

هسـتند کـه بـر روي داده عمـل مـی       CPUهستند که باید دستکاري شوند نمادها همان فرمانهاي 

لرهاي بسـیاري در  بـه زبـان ماشـین ، اسـمب     8086براي ترجمه برنامه هـاي زبـان اسـمبلی    . کنند 

از . سـاخت بورلنـد اسـت    .  TASAساخت مایکروسـافت و   MASMدسترسند از معروفترین آنها 

ارائه می شود نیز می توان براي اسمبل کردن استفاده  DOSبرنامه دیباگ که همراه سیستم عامل 

  . نمود 

 : MOVدستور 

  :اراي قالب زیر است د. این دستور داده را از یک مکان به مکان دیگر کپی می کند  

MOV    destination , Source  

 :به مقصد   کپی عملوند مبدأ
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  ١٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

MOV    Ax,Bx              Ax           Bx  

 (Ax)را درون ثبات مقصد  (Bx)  این دستور محتویات ثبات مبدأ

تور این دس. را خواهد داشت  Bxهمان مقدار  Axکپی می کند پس از اجراي این دستور ، ثبات 

              MOV  AL , 37H   ;   AL=37H. را تغییر نمی دهد  (Bx)مقدار عملوند مبدأ 

MOV AH , AL   ;   AH=37H   

MOV BX , FC32H   ;   BX=FC32H 

MOV  DX , BX   ;   DX=BX=FC32H                                                          

MOV  BP , DX   ;   BP=DX=FC32H                                                           

MOV  DI , BP   ;   DI=BP=FC32H                                            

مقصد جابجـا  بدا و باتهاي مثشرط هم اندازه بودن بمی تواند بین تمامی ثباتها بجز ثبات پرچم  داده

  . شود 

 ;  MOV AL,Dxخطا  

 ;  MOV FR,Dxخطا  

 MOV Ds,FCFAH ; خطا

  :نکته مهم 

نمود بلکه باید ابتدا وارد ثبـات   SS,ES,DS,CSرا نمی توان مستقیماً وارد ثباتهاي قطعه اي  داده

  . رد و سپس از طریق ثبات غیر قطعه اي ، وارد ثبات قطعه اي نمود کغیر قطعه اي 

MOV   DS,2312H MOV   AX,2312H                                                         

MOV   DS,AX                                                                                           

  :این دستور داراي قالب زیر است :  ADDدستور 

ADD destination, source;  
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  ١٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  . ا هم جمع کرده و فامیل را در مقصد قرار می دهداین دستور عملوندهاي مبدأ و مقصد را ب

MOV AL, 2FH   ;   AL        2F 

MOV BL, 3AH   ;   BL       3A         ≡         MOV AL, 2FH 

ADD AL, BL ; AL       AL+BL      ↔        ADD AL, 3AH 

د ثبات و یا یک داده فوري باشـد امـا   عملوند مبدأ می توان. به این عملوند ، عملوند فوري می گوییم 

  . عملوند مقصد باید ثبات باشد 

  :کردن و اجراي برنامه ها در دیباگ کد 

  . حال به چگونگی ورود دستورالعملها به زبان اسمبلی در دیباگ می پردازیم 

 : Aفرمان اسمبل کردن 

الـب آن بـه صـورت روبـرو     ی رود قاین فرمان براي ورود دستورالعملهاي اسمبلی به حافظه بکـار مـ   

  :است

 A >آدرس شروع<

یعنی نتیجـه مشـابهی   . آدرس شروع می تواند به صورت افست تنها و یا قطعه کد و افست داده شود 

     . در برخواهند داشت 

          A  200          A   OAEF:100 

د دسـتورات دیبـاگ   همزمـان بـا ورو  . در ادامه دیباگ منتظر ورود دستورات اسـمبلی خواهـد مانـد    

در صورت غلط وارد کـردن دسـتور ، دیبـاگ پیـام خطـا      . دستورات را به کد ماشین تبدیل می کند 

دسـتور بـه کـد ماشـین ،      هـر با تبدیل صحیح . اعالم می کند و دوباره منتظر ورود دستور می ماند 

  . افست به مکان بعدي اصالح می شود 
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  ٢٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

اي شانزده می باشد اما پیش فـرض اعـداد در اسـمبلرها    نبداد در دیباگ معپیش فرض ا: نکته مهم 

(TASM=MASM) شانزده در اسمبلرها بایـد   بنايبراي استفاده از اعداد م. اشد مبناي ده می ب

  . ذکر گردد  Hبه دنبال این اعداد 

-A 100 

132F : 0100 MOV  Bx,3 

132F : 0103 MOV  Ax,4 

132F : 0106 MOV  Cx,5 

132F : 0109 Add Ax , Cx 

132F : 010B Add Ax,Bx 

132F : 010D INT 3 

132F : 010E  

  :تفاوت نوشتن یک دستور در دیباگ و اسمبلر در زیر آمده است 

 MOV Ax,AB4F          ⇒دیباگ   

   MOV Ax,AB4F H          ⇒اسمبلر   

ذخیره شده است و کاربر نمی توانـد از  DOSبراي ) انه اولخ 100H )256آدرسهاي صفر تا : نکته 

  . به بعد شروع کرد  100باید از  Aبنابراین براي دستور اسمبل . آن استفاده کند 

  تبدیل از زمان ماشین به دستور اسمبلی:  Uفرمان عکس اسمبل 

عکـس دسـتور    این دسـتور . ماشین و معادل زمان اسمبلی دستور را نمایش می دهد  داین فرمان ک

زبـان ماشـین    به دستورالعمل هاي اسمبلی را از کار برگرفته Aدستور . را انجام می دهد  Aاسمبل 

زبان ماشین ذخیره شده در حافظه را دریافت ، و بـه   Uدستور . تبدیل و در حافظه ذخیره می کند 

  :است  این فرمان داراي دو قاب به صورت زیر. دستور اسمبلی تبدیل و نمایش می دهد 
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  ٢١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 U-  >آدرس شروع < >آدرس پایان  <                        U-   100) شروع(    D 10)پایان(

 U- >آدرس شروع < > Lتعداد بایت  <                  U– 100) شروع(  LD →تعداد بایت 

  . ل به اسمبلی کند تبدی CS: 010Dتا  CS : 0100فرمان می دهد از آدرس شروع  1دستور 

  . بایت را تبدیل به اسمبلی کند  Dبه تعداد  CS : 0100فرمان می دهد از آدرس شروع  2دستور 

103D  :0100       BB0300  MOV Bx,0003 

103D  : 0103      B80400   MOV Ax,0004 

103D  : 0106      B90500   MOV Cx,0005 

103D : 0109      01C8        ADD Ax,CX 

103D : 010B      01D8       ADD Ax,Bx 

103D : 010D      CC          INT 3 

بعـدي موجـب    Uفرمان . می باشد  CS : IPبایت از  32بدون پارامتر به معناي تبدیل   U فرمان 

ایـن روش مـی تـوان محتویـات یـک       بابایت قبلی تبدیل شود  32بایت جدید از ادامه  32می شود 

  . مشاهده کرد  فایل بزرگ را

این فرمان با دیباگ دستور می دهد تا دستور العملهـاي بـین دو آدرس را اجـرا     : (G)فرمان اجرا 

  :کند ، قالب آن به صورت زیر است 

  G  =>آدرس شروع <  >آدرس پایان<

  :این دستور را به چند صورت می توان بکار برد 

نموده و تا  CS : IPبه اجراي دستورات از دیباگ در این حالت شروع  -بدون دادن آدرس -1حالت 

در این حالت مهـم نیسـت چـه تعـداد     . به اجرا ادامه می دهد  INT3رسیدن به نقطه توقفی مانند 

  . نقطه توقف داریم دیباگ در اولین نقطه توقف متوقف می شود

  . است  INT3به معناي آن است که دستور بعدي براي اجرا    0AEfو  010Dدر این حالت 
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  ٢٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

-R 

Ax=0000   Bx=0000 

DS=0AEF  Es=0000 SS=0000 CS = 0000 IP=0100 

0AEF = 0100 BC=300 MOV Bx,0003 

-g 

Ax=000C Bx=0003 Cx=0005 Px=0000 

Ds=000C Bs=0003 SS=0005 IP=010D 

0Aef=010D  CC  INT 3 

   G= به شکل آدرس شروع  2حالت 

.                                   تا رسیدن به نقطه توقف ادامه می دهددر این حالت دیباگ از آدرس شروع ، اجرا کرده 

G=0Aef – 0100         یا–G=100                  INT3 103 D : 010D CC  

                           G G=100 106= شکل آدرس پایان آدرس شروع  3حالت 

 Ax=004 Bx=003 Cx=0000. ود در این حالت فقط دستورات بین دو آدرس اجرا می ش

                Gشکل         آدرس  4حالت 

   -G 109 

Ax=0004   Bx=0003   Cx=0005 

103D:0109 ,   01CS         ADD   AX,CX 

دیباگ بطـور پـیش فـرض     .دراین حالت فقط آدرس پایان داده شده و آدرس شروع داده نشده است 

  . کار می برد را بعنوان آدرس شروع ب CS:IPمقدار 

  . تشکیل شود ) قطعه(همانطور که قبالً گفته شده هر برنامه اسمبلی می تواند از سه سگمنت 
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  ٢٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

این سگمنت حاوي دستورات زبان اسمبلی می باشد که ایـن دسـتورات وظـایف    : قطعه کد  - 1

  .برنامه را انجام می دهند 

دستورات قطعه کد اسـتفاده   از این قطعه براي ذخیره اطالعاتی که باید بوسیله: قطعه داده  - 2

 . بکار می رود   شود ،

 . از این قطعه براي ذخیره اطالعات موقت استفاده می شود : قطعه پشته  - 3

  :بایت داده به صورت زیر داریم  5بعنوان مثال برنامه اي براي جمع 

  

MOV AL,00H 

Add  AL,36H 

Add  AL,2CH 

Add  AL,3FH 

Add  AL,9CH 

Add  AL,1BH 

شده اند در نتیجه اگر قصـد داشـته    طبرنامه آن است که دستورات و داده ها با هم مختل مشکل این

باشید یکی از پنج عددي که قصد جمع کردن دارید را عوض کنید بدین معنی که داده عـوض شـود   

بهمین دلیل بهتر است داده هـا را در  . باید کل کد را جستجو نموده و داده مورد نظر را عوض کنید 

  . داده ذخیره کنیم تا دسترس و تغییر آنها آسانتر باشد قطعه 

نیز حـاوي آدرس شـروع ایـن     DSمی باشد و  300Hقطعه داده ) آفست(بعنوان مثال تفاوت مکان 

  :برنامه بهبود داده شده به صورت زیر است . قطعه می باشد 

DS:0300=36    MOV AL,0  

DS:0301=2C    ADD AL,[0300] 
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  ٢٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DS:0302=3F     ADD AL,[0301] 

DS:0303=9C     ADD AL,[0302] 

DS:0304=1B     ADD AL,[0303] 

                          ADD AL,[0304] 

حـال اگـر   .کروشه به معنی آدرس داده و نه خود داده مـی باشـند  . آدرس افست درون کروشه است 

 گري ذخیره کنـیم برنامـه  در افست دی 300) افست(قصد داشته باشیم داده را به جاي تفاوت مکان 

فقـط   8086.در این حالت باید ثباتی براي نگهداري آدرس افست اسـتفاده کنـیم   : اصالح شود  باید

  . را بعنوان ثبات تفاوت مکان براي قطعه داده می دهد  DI,SI,BXازه استفاده از ثباتهاي اج

  

  

  . می باشد  "ADD Bx,1"معادل دستور  ”INC BX“دستور 

  ح می شود وبه صورت زیر استبرنامه اصال

تغییر  جزییدر این حالت اگر قصد تغییر افست را داشته باشیم فقط کافی است یک خط را بصورت 

  . در این برنامه حلقه می توانست استفاده شود . دهیم 

MOV AL,0          

MOV  Bx,0300H 

ADD AL,[Bx] 

INC Bx 

ADD AL,[Bx] 

INC Bx 

ADD AL,[Bx] 

DI
CSIPDSSI

BX
←,
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  ٢٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

INC Bx 

ADD AL,[Bx] 

اسـتفاده مـی   HI-addressدرHI-byte دادقـرار از  8086همانطوري که می دانـیم کامپیوترهـاي   

در این حالت بایت باارزش باالتر به مکان . بیت نیز صادق است  16این قانون براي داده هاي . کنند 

  : یعنی. م ارزشتر به مکان پایینتر قطعه داده می رود کباالتر قطعه داده رفته و بایت 

MOV Dx, 3BCA 

MOV [1700],Bx 

DS:1700=CA 

DS:1701=3B 

با این فرمان می توان به هر تعداد دلخواه دستور را اجرا نموده و عالوه بر آن تأثیر :  Tفرمان ردیابی 

  :برنامه روي ثبات ها را ردگیري کرد 

 >T =آدرس شروع< >تعداد دستورالعمل ها <

اگـر  . دستور را اجـرا کـن    5به تعداد  100است که از آدرس  بدین معنی T=100 5به عنوان مثال 

اگر آدرس شـروع داده  . تعداد دستورالعملها داده نشود مقدار پیش فرض یک در نظر گرفته می شود 

  .در نظر گرفته می شود  CS:IPنشود 

ات پس از اجراي هر دستور محتـواي ثبـ   Tدر آن است که فرمان Gتفاوت این فرمان با فرمان اجرا 

  . محتواي ثباتها را تا پایان برنامه نشان نمی دهد  Gها را نشان می دهد در صورتی که فرمان اجرا 

در برنامه اجازه می دهد تا آنچه را که بوسیله یک دستور از برنامه اتفاق می افتد مشـاهده   Tفرمان 

  . بدون پارامتر باعث اجراي فقط یک دستور خواهد شد  Tفرمان . کنید 

ه رو با فشار دوبا. می توان توقف نمود  Ctrl+Numlockرعت رد شدن دستورات زیاد بود با اگر س

  . کلید ادامه کار انجام شود 
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  ٢٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

T=100  5 

 پنج دستور                                                                                

INT3                                                                                              

  : 8086روشهاي آدرس دهی 

روشهاي مختلف بـراي  . دستورات مختلف براي انجام ، باید عمل خود را بر روي داده ها انجام دهند 

در  .به این روشها ، روشهاي آدرس دهی گفته می شود . وجود دارد ) داده ها(دسترسی به عملوندها 

را نشـان  )داده(محل برداشـتن عملونـد    cpuقع روش آدرس دهی روشی است که برنامه نویس به وا

  :هفت روش آدرس مختلف وجود دارد 8086در  .می دهد

  

 ثباتی - 1

 فوري - 2

 مستقیم - 3

 غیرمستقیم ثباتی - 4

 نسبی پایه - 5

 نسبی اندیس  - 6

  نسبی اندیس دار پایه - 7

داري داده یـا همـان عملونـدها    در این روش از ثبـات هـا بـراي نگهـ    :  روش آدرس دهی ثباتی-1

بهمین دلیل نیاز به دستیابی به حافظه نـداریم در نتیجـه دسـتوراتی کـه از ایـن      . استفاده می شود 

  . سریع هستند   روش آدرس دهی استفاده می کنند نسبتاً

MOV  Ax,Bx 

MOV  ES,Cx  
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  ٢٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

ADD  AL,DL 

همـانطور کـه مـی    . ت است در این روش عملوند مبدا یک مقدار ثاب : روش آدرس دهی فوري-2

دانیم بعد از تبدیل به زبان ماشین ، عملوند بالفاصله بعد از کد دستور در حافظه ذخیـره مـی شـود    

. دسترسی سریع بـه عملونـد دارد و اجـراي دسـتور سـریع صـورت مـی گیـرد          CPUبهمین دلیل 

هـاي قطعـه و ثبـات    همانطور که گفته شد محدودیت این دستور در قرار دادن داده فـوري درون ثبات 

  . پرچم است 

MOV Bx,0003        BB0300 , MOV  CX,0005        B90500 

یا همراه دستور است و دسترسی آن با سـهولت و سـریع    CPUدر دو روش باال عملوند یا در داخل 

. و در جـایی درون حافظـه قـرار داد     CPUصورت می گیرد در روشـهاي بعـدي داده اغلـب خـارج     

  . سهولت دو دستور باال نمی باشد  به ه داده هادسترسی ب

در این روش به جاي داده آدرس داده بالفاصله بعد از کد دسـتور  :  روش آدرس دهی مستقیم-3

بـرعکس روش فـوري کـه خـود عملونـد همـراه       . خود داده در مکانی دیگر در حافظه است .می آید 

همـانطور کـه قـبالً گفتـه شـد آدرس      . ست در این روش آدرس عملوند همراه دستور ا. دستور است 

آدرس فیزیکـی را مـی تـوان بـا     . در قطعه داده است ) افست(موجود در دستور ، آدرس تفاوت مکان 

 بدست آورد  DSترکیب آدرس افست و 

 : CL        MOV        CL,[1300]درون  DS:1300انتقال محتویات 

بیتـی   16  1300هشـت بیتـی و    CLمی شد زیرا در این حالت اگر کروشه موجود نبود خطا تولید 

  . قرار گیرد  CLدرون   DS:1300است این دستور باعث می شود محتواي آدرس 

  . گردد  حافظه ذخیره 1244:2342درون آدرس  H 32این دو دستور باعث می شود که مقدار

MOV  BL,32H 

MOV  [2342],BL 
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  ٢٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DS=1244            12440 

                             2342 

                            14782                           آدرس فیزیکی 

در این روش آدرس مکان حافظـه اي کـه عملونـد در     : روش آدرس دهی غیر مستقیم ثباتی-4

نکته قابل توجه آن است که در ایـن روش فقـط ثباتهـاي    . آن است بوسیله ثبات نگهداري می شود 

Bx,DI,SI  استفاده نمود) اشاره گر(را می توان بعنوان نگهداري کننده آدرس عملوند.  

 

                     ;MOV  CL,(BX)قرار می گیرد   CLحافظه درون  DS:BXمحتویات خانه 

                         ,MOV  CL,(SI)قرار می گیرد   CLحافظه درون  DS:SIمحتویات خانه 

                 ;MOV  (DI),ALدرون آن قرار می گیرد  ALحافظه از  DS:DIمحتویات خانه 

-MOV  (SI),BX;     HIمنتقل مـی شـود    DS:SI+1و    DS:SIدر مکانهاي BXمحتواي  

Byte  درHI-Address  رعایت می گردد  

  . در این روش مفهومی به نام آدرس مؤثر داریم  : روش آدرس دهی نسبی پایه -5   

جایی براي محاسبه آدرس مؤثر استفاده می و مقدار جاب BPیا  Bxش از ، ثبات هاي پایه در این رو

  . می باشد  BP  ،SSو براي  DS,Bxقطعه پیش فرض آدرس فیزیکی براي . شود 

 DS0صـورت  آدرس فیزیکـی . مـی باشـد    Bx+15آدرس مؤثر  MOV  Ax,[Bx]+15در دستور 

       می باشد

      BX    12210                      DS:BX+15 

     DS:BX+15+1             18FC                        15+  

  15     آدرس فیزیکی    

      13B1C     AH       AL     آدرس فیزیکی     
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  ٢٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

قـرار   Axدرون  Ds:Bx+15+1و  Ds:Bx+15این دستور موجب می شود محتویـات خانـه هـاي    

  . قرار می گیرد  AHو آدرس باال درون  ALس پایین به آدر. گیرد 

MOV Ax,[Bx+15] 

MOV  Ax,15[Bx] 

=BP+6  معادل آدرس فیزیکی =          آدرس مؤثر              MOV   CL,[BP]+6  

MOV   CL,[BP+6] 

MOV CL,6 [BP] 

دهـی  ایـن روش مشـابه روش آدرس   آدرس فیزیکـی در  :روش آدرس دهی نسبی اندیس دار -6

  . آدرس تفاوت مکان را در خود نگهداري می کنند  SI,DIنسبی پایه است با این تفاوت که تباتهاي 

+SI+20 0 DS  = آدرس فیزیکی; MOV  Dx,[SI]+20  

+DI+32 0 DS  = آدرس فیزیکیMOV  AL,[DI]+32 ; 

  . است  DSقطعه پیش فرض در این روش 

ش از ترکیب دو روش پایه و اندیس دار بوجـود  این رو : هروش آدرس دهی نسبی اندیس دار پای

تدا ثبات پایه سپس ثبات اندیس این روش داراي یک ثبات پایه و یک ثبات اندیس است اب. می آید 

  .است SS,BPوبراي  DS,BXبراي  ضقطعه پیش فر. میگردد  ذکر

MOV AL,[BX][SI]+16;         =DS0+BX+SI+16 

 MOV AL,[BX+SI+16]; 

MOV AH,[BX][DI]+5;        =DS0+BX+DI+5 

MOV AH,[BX+DI+٥];                                  

MOV BL,[BP][DI]+٦;          =SS٠+BP+DI+٦ 

MOV BH,[BP][SI]+٣٠;       =SS٠+BP+SI+٣٠ 
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  ٣٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 

 :خالصه روشهاي آدرس دهی به صورت زیر است  

  

  روش آدرس دهی  عملوند  قطعه پیش فرض

 -  reg ثباتی  

 -  data وريف  

DS  [offset] مستقیم  

DS 

DS 

DS 

[Bx] 

[SI] 

[DI] 

  غیر مستقیم ثباتی

ِDS 

SS 

[Bx]+disp 

[BP]+disp 

  نسبی پایه

DS 

DS  

[DI]+disp 

[SI]+disp 

  نسبی اندیس دار

DS 

DS 

SS 

SS 

[Bx][SI]+disp 

[Bx][DI]+disp 

[BP][SI]+disp 

[BP][DI]+disp 

  نسبی اندیس دارپایه

ممکن براي قطعات مختلف بطور پیش فرض معین می باشـد کـه بـه صـورت زیـر      ثبات هاي تفاوت 

  :است 

    CS             DS                           ES                       SS        : نام ثبات  
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  ٣١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

IP         SI,DI,Bx             SI,DI,Bx             SP,BP  : ثبات تغییر مکان  

  براي انجام این کار دیگري را استفاده نمودش فرض را لغو کرده و ثبات قطعه می توان قطعه پی

  .باید نام قطعه را در دستور ذکر کنیم 

  . می باشند  10و در اسمبلر در مبناي  16اعداد در دیباگ در مبناي 

باشـد بـراي حـذف آن     مـی  SS:BPقطعه پیش فرض  MOV AL,[BP]بعنوان مثال در دستور 

می توان نوشت در ایـن صـورت عملونـد موجـود در      MOV AL,CS : [BP]ورت دستور را به ص

 . می رود ALدرون  SS : BPبه جاي خانه  CS : BPخانه 

  قطعه پیش فرض              قطعه به کار رفته    

MOV SS:[BX][DI]+٣٠,AX             SS:BX+DI+٣٠            DS:BX+DI+٣٠ 

MOV  Dx,ES:[BP]+20                    ES:BP+20                   SS:BP+20 

سه فرمان براي بررسی و تغییـر محتویـات حافظـه در دیبـاگ وجـود       :دستکاري داده در دیباگ 

  :دارند که عبارتند از 

F  :پر کردن یک بلوك ، از حافظه بوسیله داده اي که داده می شود.  

D  :وي صفحه نمایشفرمان تخلیه یا همان نمایش محتواي حافظه ر.  

E  :فرمان وارد کردن داده که محتواي حافظه را تغییر می دهد.  

  .براي پر کردن حافظه با داده اي از طرف کاربر استفاده می شود  Fillفرمان پر کردن 

  :داراي قالب زیر است 

 F  >آدرس شروع < >آدرس پایان< >داده <

 F >آدرس شروع< > Lتعداد بایت  < >داده <
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  ٣٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

از این فرمان براي پر کردن قطعه داده استفاده می شود در این حالت آدرس شروع و پایـان ،   معموالً

براي قطعات دیگر باید نام ثبات قطعه قبـل از تفـاوت   . آدرس هاي تفاوت مکان در قطعه داده است 

  . مکان ذکر شود 

     . پر می کند FFرا با  DS:10Fتا  DS:100از 

-F   100   10F   FF             

   پر می کند 20با ) بایت CS:1FF )256تا  CS:100از 

–F   CS:100  1FF 20  

بـا     F  100   L20   00FF-داده            )  بایـت  32(بایـت   20H –اسـت   00FFداده رشته 

  . پر می شود   00FF با DS:100شروع از 

   :براي بررسی محتویات حافظه   Dتخلیه  Dumpفرمان 

  :زیر است  قالب آن به شکل

 D- >آدرس شروع< >آدرس پایان<

  D- >آدرس شروع< L>تعداد بایت <

 16می تواند با آدرس شروع و پایان و همچنین آدرس شروع و تعداد بایـت هـا در مبنـاي     Dفرمان 

  . در هر دو صورت محتویات حافظه نمایش داده می شود . بکار رود 

 Dهـر بـار زدن   با درا نشان ده DS:100والی از بایت مت 128دیباگ تنها باعث می شود، Dفرمان 

  .بایت بعدي نشان داده می شود  128

                112A:0100        20   20   ….. 20         10F    20 -F    100    14F     

                   112A:0110        20   20   ….. 20         11F  -F   150    19F    00 

        112A:0140        20   20   …   20         14f                      -D   100   19F   

                                                 112A:0150        00   00   ……00         15F 
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  ٣٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                                                   112A:0190        00   00  ……00         19F   

استفاده نمود در این  درفاً زبان ماشین موجود در قطعه کمی توان براي دیدن ص Dumpاز فرمان 

صرفاً کد ماشین نمایش داده می شود و  Dumpاست ولی در دستور  Uحالت وظیفه مشابه دستور 

  .معادل دستور اسمبلی نمایش داده نمی شود 

-U          100     11E 

1232:     0100    B057   MOV   AL,57 

1232:     0102    B686     MOV    DH,86 

1232:     0104    B272     MOV    DL,72 

        :     0106 

 

  

-D   CS:100   11F                                                   

1231:0100    B0      57    B6     86     B2    72….OW6,2r.R.Q.G39 

1232:0110    01       D9    ………………………y.5t..ce.t.sv 

 یی شود اگر محتواي یک بایـت کـد اسـک   معادل کد بایت نمایش داده م یدر انتها کاراکترهاي اسک

  . نشان داده می شود  "."نباشد قابل نمایش نبوده و با 

  :براي وارد کردن داده به حافظه  Eفرمان ورود 

انـد بـراي پـر    براي پر کردن حافظه با یک نوع داده بکار می رفت می تو Fاین فرمان برخالف فرمان 

  :داراي قالب زیر است . کردن حافظه با لیستی از داده هاي مختلف بکار رود 

   >E-آدرس< >ست دادهلی<

         >E-آدرس<        براي تغیر آدرس
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  ٣٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

-E    100   'John Snith ' 

-D   100   10f 

113D:0100    4A  6F  68  6E  20  53  6E  69  74  68  20  20  20  john snith   

رس داده شـود  بدون داده و فقط با آد Eاگر فرمان ٍ. قرار دارد  'در این دستور داده اسکن در عالمت 

سـپس چهـار   . که مایل به بررسـی آن بایـت و احتمـاالً تغییـر آن هسـتید      دیباگ فرض خواهد کرد

  :انتخاب دارید 

  :با دادن مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی می شود -1

   -E      106 

113D:0106     6E  -  6D     

-D     100    10F                        

113D:0100   4A 6 F…………………6D ………….John Smith 

و  Spaceو براي رفتن به خانۀ بعـدي از  . به معنی عدم تمایل براي تغییر داده است  enterزدن -2

  .براي رفتن به خانۀ قبلی از خط تیره استفاده می شود 

و بایت بعدي بـراي تغییـر    حال نمایش را بدون تغییر گذاشته کلید فاصله باعث می شود بایت در-3

  . نشان داده میشود 

  

-E  100 

113D:0100 4A, 6f,  68,  6E,  20,   53,  6E,   6D 

-D   100  10F 

113D:0100  4A, 6f,  68,  6E,  20,   53,  6E, 6D,69…..John Smith 
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  ٣٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

باعث میشود بایت در حال نمایش را رها کرده و بایت قبلی را نشان  "-"ت منفی وارد کردن عالم-4

  .دهد 

-E   107 

113D:010 7 69.- 

113D:0106  6E.  6D  

  . ي هم استفاده می شود دبراي وارد کردن داده هاي عد Eاز فرمان 

-E  100  32  24  B4  02  3F 

  تغییر ثبات پرچم  وبررسی 

ی باشـد ایـن   شـانزده بیتـی مـ    FR(Flag Register)اي ثبـات پـرچم   کامپیوترهاي شخصـی دار 

را  Of.Pf.Af,Sf,Zf,Cfوضیعت فعلی پردازنده را مشخص می کنـد شـش بیـت پـرچم      جیسترر

سـه  . پرچم هاي شرطی می نامند زیرا در نتیجه اجراي دستورات محاسباتی یک یا صفر می شـوند  

ند زیـرا بـراي کنتـرل عملیـات دسـتورات      پرچم هاي کنتـرل مـی باشـ    DFو  TFو  IFبیت پرچم 

  . استفاده می گردند 

   CF- Carry Flagبیت-1

می شود که در محاسبات یـک بیـت نقلـی ایجـاد      CF=1این بیت حاوي رقم نقلی است و هنگامی 

  .شود 

 MOV   Ax,FFFF 

Add    Ax,1 

  Zero  Flag-zf-بیت تشخیص صفر-2

  . ت محاسباتی یا منطقی برابر صفر شود این بیت هنگامی یک می شود که نتیجه عملیا

MOV Ax,3 
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  ٣٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

Add Ax,FFFD 

  SF- Sign Flag –بیت پرچم عالمت -3

بعد از عملیات محاسباتی و منطقی مقدار بیت عالمت یا همان پر ارزش ترین بیت روي بیت پـرچم  

ا بیـت  لـذ . عالمت کپی می شود اگر نتیجه عالمت منفی باشد این بیت برابر یک وگرنه برابـر صـفر   

  . پرچم عالمت ، عالمت نتیجه آخرین محاسبات را نشان می دهد 

 AF- Auxiliary carry flag-بیت پرچم نقلی کمکی-4

  . یک می گردد  AFچنانچه در محاسبات از چهارمین بیت ، بیت نقلی به بیت بعدي ایجاد شود 

 Parity flag-PF –بیت پرچم توازان -5

قی ، بایت کم ارزش بررسی می گردد ، اگر تعداد یک ها زوج باشـد  بعد از عملیات محاسباتی یا منط

Pf=1  اگر فرد باشدφ PF=  توازن فرد. (می گردد(  

 of- (Cout clg =±1 )overflow Flag-بیت پرچم سرریز-6

یجـه  این بیت هنگامی یک می شود که نتیجه عملیات اعداد جبري خارج از مقدار مجاز باشـد در نت 

  . سرریز رخ می دهد 

 -INTerrupt flag-If فهبیت فعال کردن وق-7

ر این بیت برابر یک باشد ، سیستم به وقفه هاي خارجی پاسخ می دهد وگرنه وقفـه هـا را نادیـده    اگ

  . می گردد 

  Trace flagیا  Trap Flag-TFبیت پرچم -8

Trace  باشـد ، اجـراي برنامـه بـه صـورت       چنانچه این بیت برابر با یک. استبه معنی قدم به قدم

این عمل براي پیدا کردن اشـتباه در برنامـه وسـیله مناسـبی مـی      . دستور به دستور انجام می شود 

  . باشد 

 Direction flag-DFیک پرچم -9
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  ٣٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

اگر این بیت برابر بـا یـک   . این بیت براي کنترل جهت عملیات بعضی دستورات خاص بکار می رود 

  . شیفت از سمت راست به چپ وگرنه از چپ به راست انجام می شود  باشد ، عمل مقایسه یا

  

فقـط    ، MOVبه عنوان مثـال دسـتور   . تمام دستورات روي بیت هاي پرچم اثر نمی گذارند : نکته 

امـا دسـتورات محاسـباتی و    . اطالعات را منتقل می کند و روي بیت هـاي پـرچم اثـر نمـی گـذارد      

  .ي بیت هاي پرچم اثر می گذارندروSUB,ADDو ……  منطقی مانند 

 MOV  AL,48H                                      مثال

        ADD  AL,3FH 

 

 

 

MOV   Bx,34F5H                       

Add      Bx,95EBH                                                              
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  ٣٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  =) φ(پاك شدن پرچم  (1=)قراري پرچم بر  پرچم

 NVبدون سرریز  OVسرریز  OFپرچم سرریز 

 UPباال   DNپایین  DFپرچم جهت 

 DIوقفه غیر فعال  EIوقفه فعال  IFپرچم وقفه 

 PLمثبت  NGمنفی  SFپرچم عالمت 

 NZغیر صفر   ZRصفر  ZFپرچم صفر 

 NAبدون نقل کمکی  AC نقل کمکی AFپرچم نقلی کمکی 

 POتوازن فرد  PEتوازن زوج  PFپرچم توازن 

 NCبدون نقلی  CYنقلی  CFپرچم نقلی 

ین ثبات بـه صـورت ریـز    اهاي ثبات پرچم پاك یا صفر باشند هنگام ورود به دیباگ اگر همه بیتدر

  .  می شود دیده

NV   UP   DI   PL   NZ   NA   PO   NC 

  :ک قرار داشته باشند ثبات به صورت ریز دیده می شود اگر همه پرچم ها در ی

OV   DN   EI   NG   ZR   AC   PE   CY 

  تغییر محتواي ثبات پرچم -

-R  F  

NV  UP  DI   PL   NZ   NA   PO   NC-DN   OV   NG 

-R  F 

OV    DN  DI   NC   NZ   NA    PO    NC  

MOV   BX , AAAA  

ADD    BX,5556 
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  ٣٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

INT   3 

…………BX=0000 

NV  UP  DI PL ZR AC PE CY 

  :برنامه نویسی اسمبلی 

، بحـث   ددر این بخش اجزا یک برنامه ساده به زبان اسمبلی که قرار است با اسمبلر ، اسـمبل گـرد  

  . خواهد شد 

هر برنامه اسمبلی شامل مجموعه اي از دستورات زبان اسمبلی و عباراتی دیگر به نـام رهنمـون هـا    

رهنمون ها که شبه دستور هم خوانده می شوند در هنگام ترجمه، بـه اسـمبلر راهنمـایی     .می باشد 

ه دسـتورات  اسـمبلر از شـب  . رهنمون ها به زبان ماشین ترجمه نمی شوند . کرده و جهت می دهند 

  . استفاده می کند  مهبراي سازمان دهی برنا

  :هر دستور زبان اسمبلی داراي چهار قسمت مختلف است 

  ] برچسب[نماد ] عملوندها] [حات ؛توضی[

کـاراکتر تجـاوز نمـی     31برچسب از . سب اجازه می دهد تا با یک نام به خطی ارجاع داده شود چبر

  . کند 

 و نقطه باشد ولی براي رهنمونهـا نیـازي بـه دو نقطـه    داگر برچسب به دستور اشاره کند باید داراي 

و یـا یـک خـط را تشـکیل دهنـد اسـمبلر        توضیحات ممکن است در انتهاي یک خـط بـوده   .نیست

استفاده از توضیحات بـراي خوانـدن و   . مفیدند  ده می گیرد ولی براي برنامه نویستوضیحات را نادی

  درك برنامه پیشنهاد می شود

  :تعریف قطعات برنامه 

شروع سمگنت  SEGMENTرهمنون . یک برنامه شامل حداقل سه قطعه پشته ، داده و کد است 

  . پایان قطعه را اعالم می کند  ENDSو رهنمون 
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  ٤٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

Label SEGMENT  

Label Ends            

  . نام سگمنت باید یک شناسه مجاز باشد 

  . شود نشروع  @با رقم و نقطه و  - 1

 کاراکتر  31حداکثر  - 2

 $، @،  -ترکیب حروف و ارقام و عالئمی مثل ؟ ، - 3

  :ر گرفت قالب کلی یک برنامه اسمبلی را می توان به صورت زیر در نظ

  تعریف سگمنت پشته                                                                              

      تعریف سگمنت داده                                                                              

Segment       نام سگمنت کد  

Proc far               برنامه نام  

      End p               نام برنامه  

        Ends        نام سگمنت کد  

        end            نام برنامه                                                                   

حاصل را در را با هم جمع نموده و  DSبرنامه اي به زبان اسمبلی بنویسید که دو بایت اول : سوال

       .بایت بعدي قرار دهد

STSEG    SEGMENT 

 DB   64   DUP (?) بایت حافظه 64رزرو 

STSEG     ENDS 

;…………………. 

DTSEG      SEGMENT 
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  ٤١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 DATA1      DB    52 Hتخصیص مقادیر و ذخیره سازي در حافظه     

DATA2      DB    29 H 

       ?    SUM           DBمقدار بعدا مشاهده می شود                                                  

  

;………………………………. 

CDSEG         SEGMENT 

MAIN           PROC  FAR 

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

                      MOV          AX , DTSEG 

                      MOV          DS , AX 

                      MOV          AL , DATA1 

                      MOV          BL , DATA2 

                      ADD          AL , BL 

                     MOV           SUM , AL 

                     MOV           AH , 4C H 

                     INT              21 H 

 MAIN       END 

CDSEG      ENDS 

                   END             MAIN 
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  ٤٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

. گروهی از دستورات است که براي انجام عمل خاصی در نظر گرفته شده انـد   (Procedure)رویه 

  . قطعه کد ممکن است یک یا چند رویه باشند 

 PROC                                                 می تواند PROCرهنمون 

FAR    نام رویه  

  نام رویه NEAR                                                    ENDPیا  FARاز نوع 

  . باشد  FARنقطه ورود به برنامه کاربر باید از نوع  DOSدر . باشد 

در ادامه باید هر سگمنت را به ثبات آن سگمنت مربوط کنیم یعنی سگمنت کد را به ثبات سگمنت 

زم اسـت کـه در یـک    اینکـار بـدین دلیـل ال   . کد ، سگمنت داده را به ثبات سگمنت داده و الی آخر 

برنامه به زبان اسمبلی ممکن است چندین قطعه داده و یا اضافی یا غیره وجود داشته باشد ولی هـر  

زیرا ثباتهاي قطعه در هر لحظه فقط یـک  . آدرس دهی می شود  CPUبار فقط یکی از آنها بوسیله 

آفسـت نسـبت    Bxباشد دقیقاً باید معلوم  AL,[Bx] MOVبعنوان مثال در دستور . مقدار دارند 

  . به کدام یک از قطعات داده است 

توسط سیستم عامل مقدار دهی مناسـبی   SS,CSبه برنامه کاربر ،  DOSپس از تحویل کنترل از 

باید بوسیله برنامـه مقـدار دهـی     (ES)و  DSشده اند و داراي مقادیر صحیحی هستند ولی مقادیر 

  . شوند 

MOV Ax,DTSEG 

MOV DS,Ax 

  .ی می نامندلتورات اصلی را پوسته برنامه اسمببرنامه غیر از دس. دستورات اصلی قرار دارند  در ادامه

MOV AH,4CH   هدف بازگشت کنترل به سیستم عامل است .      

    INT 21H  دستورات کامپیوتر قفل می کند در صورت عدم استفاده ازاین .  

  . سه خط آخر رویه و سگمنت قطعه را پایان می دهند 
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  ٤٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 

 

  

  

  

  

  :اسمبل ، پیوند و اجراي برنامه هاي اسمبلی

براي ترجمـه مـی   . برنامه هاي اسمبلی تا زمانی که با زبان ماشین ترجمه  نشوند قابل اجرا نیستند 

  . استفاده نمود  TASMیا  MASMتوان از برنامه 

  :اسمبل کردن برنامه با ماکرواسمبلر -1

MASM                         Ex.Asm 

 Asmپسـوند      : Source  Filename [Asm]برنامه ماکرواسمبلر نام برنامه اسمبلی کاربررا با

  . سئوال می کند 

سئوال مـی   object filename [Ex.obj] : Ex.objدر ادامه نام برنامه مقصد یا ترجمه شده را 

  .یم زنب enterاست  اگر نام برنامه مقصد و مبدأ یکی باشد فقط کافی. کند 

Source listing [NUL.Lst] : Ex.LST 

بـا  . پیش فرض آن است که برنامه لیست الزم نیست . در ادامه در مورد فایل لیست سئوال می کند 

  . فایل لیست ایجاد نمی شود در صورت دادن نام ، فایل لیست ایجاد می شود  enterزدن 

و آدرس هاي متنـاظر هـر دسـتور اسـت در صـورتی کـه       فایل لیست شامل اصل برنامه ، ترجمه آن 

برنامه اشتباهی داشته باشند در فایل لیست اشتباهات توسط اسمبلر مشخص می گردد و در صورت 

  . تولید نمی گردد  objوجود اشتباه فایل 

 ویرایشگر

 اسمبلر

 پیوند

My File.crf 

My File.asm  

My File.exe 

My File.obj 
My File.lst 
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  ٤٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  . را به صورت زیر نیز نوشت  MASMمی توان دستور 

MASM      EX.ASM , EX.OBJ , EX.LST                                                   

  :و یا در صورت یکسان بودن نامها 

MASM EX.ASM,   ,                                                                                 

ل هـا ،  ایـن فایـل ، لیسـت سـمب    . تولیـد کنـد   می تواند  CRFماکرواسمبلر فایل دیگري با پسوند 

بـا اسـتفاده از   . تعریف شـده انـد را میدهـد     LISTسب ها و شماره سطرهایی که آنها در فایل برچ

د اسکی نمود تا قابل دیدن روي مانیتور باشد  CREFبرنامه اي به نام    . می توان آن را تبدیل به کُ

  ) لابتقارجاع م: (زده می شود  Enterاین فایلها کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و معموالً 

Cross-reference [ NUL.CRF] :  

C:'>Cref  Ex.crf Ex.asc  

  تبدیل به فایل اسکی 

  

  : LINK –پیوند برنامه 

ایجـاد مـی    "obj"اسمبلر کدهاي عملیات ، عملوندها و آدرس هاي تفاوت مکان را در فایل مقصـد  

را  "exe"د می شود که پسوند تولی LINKماده براي اجرا از یک برنامه ، بوسیله برنامه آنوع . کند 

قابل باز شدن و اجرا شدن  DOSفایل را طوري ایجاد می کند که بوسیله  LINKبرنامه . داراست 

  . می باشد 

  

  LINK Ex.obj,Ex.Exe,Ex.MAP                  LINK.EXE                           

  . م کار خاصی را انجام می دهندآخر مربوط به فایلهاي کتابخانه اي است که هر کدا پیام

Object MOdUls [.OBJ] : Ex.obj 
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  ٤٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

Run File [Ex.exe] : Ex.exe 

List File [Nul.Map] : Ex. MAP  

احتمال دارد بیتی از یک قطعه کد یا داده داشته باشیم الزم است بدانیم هـر یـک در کجـا    چون     

صـورت   Mapاین عمل بوسیله فایـل  .  مستقر است و براي هر کدام چند بایت بکار برده شده است

  . می گیرد 

  . نام هر قطعه ، نقطه شروع ، نقطه پایان و سایر بایت ها را مشخص می نماید  MAPفایل 

Start          Stop           Length        Name            Class  

00000H     00063H     00064H      STACKSG     STACK 

00070H     00072H     00003H      DATASG        DATA 

00080H     0009AH     0001BH     CODCSG       CODE 

  Program entry poINT at 0008:0000درس نقطه ورود سیستم   آ

  . صفر کد سگمنت است  آفستاولین دستور در  –آدرس کد سگمنت 

Title :  

نقـش  . وجـود دارد   TITLE , PAGEهنمـون  اپ دو رچـ در هنگام .  lstواناتر شدن فایل خبراي 

PAGE و تعداد کاراکترهاي هر خط است  هر قطعه تعیین تعداد خطوط .  

PAGE [lines] , [columns] 

PAGE 60،132 

  . کاراکتر است  80خط و 66پیش فرض 

هنگامی که خروجی بیش از یک صفحه باشد می توان به اسمبلر دستور داد تـا عنـوان برنامـه را در    

 . چنین کاري انجام می دهد  TITLEشبه دستور . ي هر صفحه چاپ کند باال
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  ٤٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  :و سپس ذخیره حاصلجمع 2Bو  1F,15،12،25بایت داده  5برنامه اي براي جمع 

PAGE 60،132 

TITLE  PRG.EXE  POURPOSE:ADDS 5 BYTES OF DATA 

STSEG  SEGMENT 

             DB  32  DUP(?)            

STSEG ENDS  

; ……………….. 

DTSEG   SEGMENT 

DATA_IN    DB  25 H,12 H,15 H,1F H,2B H 

SUM   DB  ? 

DTSEG ENDS  

; ………………. 

CDSEG   SEGMENT 

MAIN PROC FAR 

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

           MOV Ax,DTSEG           

           MOV DS,Ax 

             MOV  Cx , 05تنظیم شمارنده 

MOV  Bx,Offset DATA_In 

MOV  Al,0 

AGAIN  :ADD   AL,[BX] 
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  ٤٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

INC    BX 

DEC    CX 

JNZ     AGAIN 

MOV    SUM,AL 

MOV     AH,4CH 

INT     21H 

MAIN    ENDP 

CDSEG   ENDS 

END MAIN 

  

  .پس از اسمبل شدن برنامه و پیوند آن می توان با دیباگ نتایج را مشاهده کرد

C:\>debug   prg.exe 

-U  CS:0   19 

1053:0000     B86510    MOV     AX , 1052 

1053:0003      8ED8      MOV      DS , AX 

1053:0005      B90500    MOV      CX , 0005 

1053:0008       BB0000    MOV     BX , 0000 

1053:000D      0207          ADD       AL , BX 

1053:000F    43      IWC        BX 

1053:0010      49       DEC       CX 

1053:0011      75FA        JNZ      000D 
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  ٤٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

1053:0013      A20500       MOV      [٠٠٠٥] , AL 

1053:0016       B44C          MOV       AH , 4C 

1053:0018       CD21         INT       21 

-D  1052:OF 

1052:0000        25   12    15     1F     2B     00  00  00  00  00 

-G 

Program 52  terminated   normally 

-D 

 

به مکان هاي  0010Hبایت داده را از مکان هاي حافظه اي با تفاوت مکان  6برنامه اي بنویسید که 

  . کند  کپی 0028Hحافظه دیگري با تفاوت مکان 

TITLE PRG(EXE) 

 PAGE  60و  132

STSEG SEGMENT 

DB  32  DUP(?) 

STSEG ENDS 

;……………… 

DTSEG   SEGMENT  

H  ORG     10 

0C4H وDATA-IN   DB   25H,4FH,85H,1FH,2BH 

ORG  28H 
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  ٤٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

COPY DB  6 DUP (?) 

DTSEG ENDS 

;…………………. 

CDSEG   SEGMENT 

MAIN  PROC FAR 

             ASSUME CS:CD SEG,DS : DTSEG , SS:ST SEG  

             MOV  AX,DTSEG 

             MOV DS, AX   

             MOV SI, 0FFSET DATA-IN 

             MOV DI, 0FFSET COPY 

             MOV CX, 06H 

MOV LOOP: MOV AL,[SI]        

                       MOV [DI], AL 

                      INC SI 

                      INC DI      

                      DEC CX          

                     JNZ MOV-LOOP 

                     MOV AH,4CH 

                     INT 21H            

MAIN ENDP 

CDSEG ENDS 
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  ٥٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

این رهمنمون می تواند براي تنظیم آدرس هـاي تفـاوت مکـان اقـالم داده مـورد      :  ORGرهنمون 

استفاده از این رهنمون برنامه نویس می توانـد آدرس هـاي تفـاوت مکـان را     . قرار گیرد  نیازهستند

 C4. باشـد صـفر قبـل از عـدد قـرار داده مـی شـود         Fتا  Aتخصیص دهد هر گاه اولین رقم اعداد 

  . 0C4 بصورت

  . از اسمبل و پیوند زدن برنامه با استفاده از دیباگ می توان آن را اجرا نمود  پس

C:\>debug   prg.exe 

1 0 CS: -U 

B86610    MOV Ax,1066        0000 1069: 

2f   0 -d     1066: 

1066:0000 00 ……. 

1066:0010  25  4F 85 1F 2B C4………. 

1066: 0020 00   00 ……. 

-g 

Program terminated normally 

2f 0 -d   1066: 

1066: 0000   00 00 ……….. 

1066: 0010 25 4F 85 1F 2B C400   00 ……… 

1066 : 0020 00  00  00  00  00  00  00  00 -25 4F 85 9F 2B C4 ….. 

-g  

  :دستورات انتقال کنترل 
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  ٥١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  گـوئیم ،  NEAR، بـه آن پـرش    اگر کنترل برنامه به مکانی در داخل قطعه کد جاري انتقـال یابـد  

دست نخورده  CSتغییر و  IP,NEARدر پرش . گاهی اوقات به آن درون قطعه اي هم می گویند 

  . باقی می ماند زیرا هنوز کنترل در داخل قطعه کد جاري است 

 IP,CSهـر دو قسـمت     ، چون کنترل به خارج قطعه کد جاري تحویل می گـردد ،  FARدر پرش 

  .  تغییر می کنند

  : پرش 

  شرطی-

  غیر شرطی-

 . مـی شـود    انجامدر این نوع پرشها کنترل به مکان جدید براساس برقراري شرط : پرش هاي شرطی

 ZF=1در صـورتی کـه    گرفتـه و  پرش صورت zf=0در صورتی که  JNZ labelعنوان مثال در به 

  . دستور بعد انجام می شود  باشد پرش صورت نگرفته و

  . ع پرش کوتاه می باشد پرشهاي شرطی از نو

پـرش شـرطی   . مـی باشـد    IPبایت از  127+تا  128-در پرش کوتاه آدرس بایت هدف در محدوده 

مـی   ffتـا   00دستوري دو بایت است یکی بایت مربوط به کد عمل پرش و بایت دوم مقـداري بـین  

س پـرش بایـت   براي محاسـبه آدر . مقدار جابجایی است  2در پرش به عقب بایت دوم متمم . باشد 

  . اضافه می شود  IPدوم به 

  . جمع می شود  IPبا  )هدف(در رو به جلو بایت دوم 

1067:0000   B86610     MOV Ax,1066 

1067:0003   8ED8    MOV    DS,Ax 

1067:0005   B90500   MOV Cx,0005 

1067: 0008  BB0000    MOV Bx,0000 
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  ٥٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

1067: 000D  0207  ADD  AL,[Bx]   ó  AGAIN 

1067: 000F  43   INC Bx 

1067: 0010  49  DEC Cx  

JNZ  AGAIN    ↔ 1067:0011 75FA  JNZ  000D    

1067: 0013  A20500   MOV  [0005] ,AL 

1067: 0016   B44C     MOV AH,4C 

1067: 0018   CD21  INT 21 

)FA  است 6-عدد  2همان متمم (  

IP=0013+FA=000D 

  جدید  =IPقدیم  IP+FA0=IPقدیم  6-

در این نوع پرش ، کنترل را بدون هر گونه شرطی به مکانی خاص محـول  :  پرش هاي بدون شرط

  :سه نوع مختلف دارد . می کند 

Short Jump -1 

NEAR Jump -2 

FAR Jump -3 

 Ipت بـه  نسـب  127+تا  128-آدرس معرف در محدوده . است  Jmp short labelداراي قالب  1-

و عملونـد یـک بـایتی در     EBکـد عمـل    –است  2اگر پرش رو به عقب باشد عملوند متمم . است 

  . است  ffتا  00محدوده 

2- NEAR Jump  

و پرش در قطعه کد جاري انجام می شود ادرس هدف مـی توانـد بـا هـر      E9در این حالت کد عمل 

   یک از روش هاي مستقیم ثبات و غیرمستقیم ثبات مشخص شود
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  ٥٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

مشابه پرش کوتاه است با این تفاوت که ادرس هدف مـی توانـد در محـدوده     : مستقیم  jump -الف

  باشد   IPنسبت به  -32768تا + 32767

را اختیار   BXمقدار   IPادرس پرش در یک ثبات قرار می گیرد : غیر مستقیم ثبات    jump -ب

                                             jmp      BXمیکند                                       

ادرس هدف محتواي دو مکان از حافظه است کـه بـه وسـیله    : غیر مستقیم حافظه ایی   jump -پ

و   DIمحتواي حافظه هاي اشاره شده بـا  IPدرون    JMP[DI]ثبات به ان اشاره می شود مثال در 

DI+1 جایگزین میگردد.  

3-FAR JUMP  

است این پرش به خارج قطعه کد جاري صورت می گیـرد و    JUMP PTRLABLEب داراي قال

  با مقادیر جدید جایگزین  می گردند CSو هم   IPهم  که به این معنی است

  :پشته

براي ذخیره موقت اطالعـات اسـتفاده مـی     CPUاست که به وسیله  RAMپشته بخشی از حافظه 

  به این ناحیه ذخیره سازي نیاز دارد  CPUشود به دلیل محدود بودن تعداد ثبات ها 

است وباید به وسیله ثبات هایی به ان اشاره شـود دو ثبـات اصـلی دسـتیابی      RAMپشته بخشی از

 CPUتمامی ثبات هاي درون ) اشاره گر پشته(SPو ثبات ) قطعه پشته( SSپشته عبارتند از ثبات 

  .است  CPUزیابی ان به قابل ذخیره سازي در پشته و با SPبه جز ثبات هاي قطعه و 

  .میگویند) بازیافت( POPو بار کردن محتواي پشته) درج( PUSHقرار دادن در پشته را 

  :شرایط پرش به سه گروه دسته بندي می شود 

  مقادیر پرچم - 1

 مقایسه اعداد بدون عالمت - 2

 مقایسه اعداد عالمت دار - 3
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  ٥٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

وضعیت پرچمهـا قبـل از   . رد که در آن شرط به مقدار پرچم اشاره دا condition jپرش شرطی -1

  . پرش در تصمیم گیري بکار می رود 

JC  Jump  Carry Jump Of CF=1 

φ JNC  Jump No Carry Jump of CF= 

JP  Jump Parity Jump of  PF=1 

φ  JNP  Jump No Parity  Jump of PF= 

JZ  Jump Zero  Jump of  ZF=1 

φ JNZ  Jump No Zero Jump of ZF= 

JS  Jump Sign Jump of SF=1 

φ JNS  Jump No Sign Jump of SF= 

Jo Jump Overflow Jump of OF=1 

φ JNO   Jump No Overflow Jump of OF= 

  . رد دستورالعمل پرش شرطی وجود ندا AFبراي 

پـس از  . که در آن شرط منوط به مقایسه اعداد بـی عالمـت اسـت    Condition" "Jپرش شرطی -

  :نتیجه مقایسه را مشخص می کنند  ZFو  CF , CMP dest,sourceاجراي دستور مقایسه 

SUB dest,Source  اثر دارد  گعمل انجام نمی شود و فقط روي فالولی .  

                   CF     ZF 

  φ         φمقصد    <دأ مب

  φ          1  مقصد = مبدأ 

  φ         1مقصد    >  مبدأ

φ ZF= and    φ  JA   Jump   Above    Jump   IF   CF= 
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  ٥٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

JAE   Jump   Above  or  Equal   Jump if  CF=0 

JB   Jump   Below   Jump if CF=1 

JBE   Jump  Below  or  Equal  Jump  if  CF=1 or ZF=1 

JE  Jump  Equal   Jump  if  ZF=1 

φ  JNE   Jump  Not  Equal  Jump  if  ZF= 

   

بکـار   CMP dest,sourceدار ، هر چند که همان دسـتورالعمل  در حالت مقایسه اعداد عالمت -3

  :ي بکار رفته براي نتیجه به قرار زیرند هاپرچم. رفته است 

φمقصد  <مبدأ    ZF= یا  OF=SF 

              ZF=1       مقصد= مبدأ 

   #   OF  SF            مقصد >  مبدأ

Or OF=SF   JG Jump Greater                       Jump if ZF=0  

 JGE Jump Great or Equal          Jump if OF=SF 

SF  ≠ JL Jump Less                             Jump if OF 

SF ≠ JLE Jump Less Or Equal           Jump if ZF=1 Or Of 

JE Jump if Equal                        Jump Of ZF=1 

  JCXZ ; Jump  if  Cx  is Zero: پرش شرطی دیگري هم وجود دارد 

به مکان حافظه جاري بکار رفته در باالي پشته اشاره می کند و به محـض   SPثبات اشاره گر پشته 

Push  برعکس هنگام بار . داده کاهش می یابد POP افزایش مـی یابـد   داده این اشاره گر  کردن .

 یـا   Push ALیعنـی دسـتوراتی ماننـد    . روي کل ثبـات اثـر مـی گذارنـد      POP,Pushدستورات 

Push AH  وجود ندارد .  
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  ٥٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

               SS:1230                          96            Push DX 

Push Ax SS:1231                          5F            SP=1230  

           Push DI                              C2                     SS:1232 

Push DI  SS:1233                           85            SP=1232 

               SS : 1234                         86            Push Ax   

Push Dx  SS:1235                           27            SP=1234 

                SS : 1236                         30            Start   

                                           SP=1236 

Push  وPOP  در ابتدا .  باید با هم مساوي باشند  

POP CX                      23                 SS:18FA          POP CX 

                                  14                 :18FB       SP=18FC POP DX 

POP DX                      6B                : 18FC       SP=18FC 

                                   2C               : 18FD       C2=1423 

POP BX                       91                : 18FE        SP=18FE 

                                   F6                : 18FF DX=2C68 

                                    20               :  1900 SP=1900 

                                    SP=18FA                BX=F691 

  : (CALL)عبارت فراخوانی 

اگر آدرس هدف در قطعه جـاري باشـد   . از این عبارت براي فراخوانی زیر برنامه ها استفاده می شود 

  . است  FARجاري می باشد فراخوانی از نوع  CSو اگر خارج قطعه  NEARفراخوانی 
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  ٥٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

در . در هنگام فراخوانی ، بطور خودکار آدرس دستور بعـد از فراخـوانی در پشـته ذخیـره مـی شـود       

 IP,CSهـر دو مقـدار    FARو در فراخوانی . در پشته ذخیره می شود  IPفقط  NEARاخوانی فر

  . ذخیره می شود 

پس از پایان اجراي زیر روال ، براي انتقال کنترل به محل فراخوانی ، آخرین دسـتور زیـر روال بایـد    

RET  باشد .  

  . می کند  POPاین دستور مقدار درون پشته را براي کنترل اجرا 

1302:0100 MOV AL,2 

1302:0102 Call SUB1 

                                           02 FFFC 

                                           01 FFFD 

                                                FFFE    

1302:0105 MOV AL,4   

  

  

  :تعریف زیر روال ها 

یعنـی درون قطعـه کـد    . اسـت   NEAR، پـیش فـرض    نشود FARذکري از  PROCاگر پس از 

  . خارج قطعه کد جاري است  بودن FARدر صورت . ی باشد مجاري 

; …………….. 

CODESEG        SEGMENT 

MAIN    PROC  FAR 

                              ASSUME       … 

IP 
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  ٥٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                              MOV               AX,… 

                              MOV               DS,AX 

                              Call                SUBR1 

                              Call                SUBR2 

                               Call               SUBR3 

                                MOV             AH,4CH 

                                INT               21H 

MAIN         END P 

;…………….. 

SUBR1  PROC 

               .                

               . 

               .   

              RET 

SUBR1 ENDP 

;……………… 

SUBR2 PROC 

               . 

               . 

        RET  

SUBR2 ENDP 
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  ٥٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

RET  

;……………. 

SUBR3    PROC 

            . 

            . 

       RET 

SUBR3   ENDP 

;……………….. 

CODESEG  ENDS 

                 END MAIN  

  انواع تعریف داده 

DB )تعریف بایت(  

اسکی نیز بکار می رود اسمبلر کد اجازه تخصیص حافظه با سایر بایت را می دهد براي تخصیص کد 

  . اسکی را بطور خودکار به اعداد یا کاراکترها اختصاص می دهد 

1111 B DATA3   DB    1000  

DATA4   DB  13 

DATA4   DB  14H  

DATA5   DB  ‘MY Home’              4D 79 20 6E 61 6D 65 

                                                            

DUP )کاراکتر بکار میرود  فروضیبراي کپی کردن تعداد م) : کپی .  

DATA1 DB 01H , 01H, 01H,01H,01H,01H 
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  ٦٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  ⇓معادل                                                 

DATA1 DB 6 DUP (01H) 

  H01هپر کردن شش خان

DW )بایت از حافظه در هر زمان می باشد براي اختصاص دو :  )تعریف کلمه .  

DATA1 DW 1954  

DATA2 DW 253FH  

DATA3 DW 1001010101111111B 

 

EQU )برابر گرفتن: (  

صرفاً یک مقدار ثابت را به برچسب نسبت . این رهنمون هیچ مکان حافظه اي را ذخیره نمی کند 

مشابه ثابت در زمانهاي برنامه . ( و می توان بجاي مقدار ثابت از برچسب استفاده نمود. می دهد 

  .) سازي است

Count     EQU  30  

- 

- 

- 

Counter1  DB Count 

- 

- 

- 

Counter 2  DB Count 
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  ٦١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DD )تعریف جفت کلمه: (  

  –بایت  4

DQ )تعریف چهار کلمه: (  

  بایت از حافظه  8تخصیص 

DT )کاربرد آن در ) تعریف ده بایتBCD  است .  

  مدلهاي حافظه

 MEDIUM , SMALL , TINY  ،Huge ,LARGE, COMPACT  

بایت از حافظه را براي کد و به همان مقدار هم براي  64Kدر این مدل حداکثر :  SMALLمدل 

  . داده بکار می برد 

قرار گیرد ولی کد می تواند از  64Kدر این مدل ، داده می تواند در همان :  MEDIUMمدل 

64K  تجاوز کند .  

بایت باشد ، کد  64Kداده می تواند بیش از  ، Mediumف مدل برخال:  COMPACTمدل 

  . نمی تواند 

تجاوز  64Kاین مدل اجازه می دهد کد و داده از . مدل قبل می باشد  وترکیب د:  LARGEمدل 

  .بیشتر شود 64Kنباید از ) مثل آرایه(کنند ولی هیچ مجموعه از داده ها 

یک مجموعه از داده ها . بایت بیشتر باشند  64kاز هر دو کد و داده می توانند :  HUGEمدل 

  . بایت بیشتر باشد  64kهم می تواند از ) آرایه(

این مدل براي . بایت جاي گیرد  64kجمع کل حافظه براي کد و داده باید در :  TINYمدل 

 این مدل نمی تواند با  تعریف قطعه ساده شده مورد استفاده. استفاده می شود  COMفایلهاي 

  . قرار گیرد 

  :این قالب سه رهنمون ساده را استفاده می کند  :تعریف قطعه ساده شده 
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  ٦٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

.CODE 

.DATA 

.STACK 

ترتیب قطعات در این  و. الزم نیست  ENDو  SEGMENTاین روش ، بکارگیري رهنمونهاي در

 . حالت اهمیت ندارد 

  

.STACK 

.CODE 

.Data 

 

TITLE            PRG.EXE 

PAGE             60،132   

                       .MODEL SMALL 

  تعریف قطعه پشته             

                            . STACK 32  

                        .DATA 

DATA1           DW         3342 H,2E3BH , 4C5FH,3244H 

                         ORG      10H 

                         DW         2 

ASSUME                             نیست و نبودن پروسیجر            .CODE      
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  ٦٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

START     MOV   Ax,@ DATA 

                  MOV   DS,Ax 

                  MOV  Cx,04 

                  MOV  DI,OFFSET  DATA1 

 Bx                                          SUB          Bx,Bxصفر کردن 

  

ADD-LP : ADD Bx,[DI] 

                  INC DI 

                  INC DI 

                  DEC Cx 

                  JNZ ADD-LP 

                  MOV SI,OFFSET SUM 

                  MOV [SI] , Bx 

                  MOV AH , 4 CH 

                  INT  21 H 

                  END START  

اسـتفاده   COMخیلی فشرده اي داشته باشـیم از   فایلدر مواقعی که مجبوریم :  COMفایلهاي 

بایـت الزم اسـت تـا داده را در داخـل قطعـه کـد        64Kفایل به  زبراي محدود کردن سای. می شود 

  . فاقد قطعه داده جداگانه است  COMیعنی فایل . تعریف کنیم 

 COMفایل  EXEفایل 

  بایت  64Kحداکثر اندازه   سایز نامحدود 
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  ٦٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  عدم تعریف قطعه پشته  تعریف قطعه پشته 

  تعریف قطعه داده در قطعه کد   تعریف قطعه داده

کد و داده می توانند در هر تفـاوت مکـانی قـرار    

  . گیرند 

شــروع  0100کــد و داده بایــد از تفــاوت مکــان 

  . شوند 

حافظه کمتري مصـرف مـی   (فایل کوچکتر   ) حافظه زیادي می برد(فایل بزرگ 

  )کند

  

1-TITLE  PRG.COM 

2-PAGE   60،132 

3-CODSG            SEGMENT 

4-                         ORG    100H 

5-                         ASSUME  CS:COSG,DS:COSG,ES:CODSG 

6- ;---- CODE AREA 

7-PROG CODE       PROC NEAR 

8-                              MOV AX,DATA1 

9-                              ADD Ax,DATA2 

10-                            MOV SUM,AX 

11-                            MOV AH,4CH 

12-                            INT 21H 

13-PROGCODE    ENDP  

14- ;--------- DATA Area 



 زین العابدینی                        ww.Aiapir.com                 زبان ماشین و اسمبلی
 

  ٦٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

15-DATA1 DW 2456 

16-DATA2 DW 3672 

17-SUM DW ? 

18- ;------------------ 

19-CODSG      ENDS 

20-END     PROGCODE 

بنابراین پیشنهاد . در این قالب اگر ابتدا کد و سپس داده وارد شود زمان اسمبل طوالنی تر می شود 

  . از ناحیه داده پرش کند  Jumpاده اول و سپس کد وارد شود و برنامه بوسیله دستور می شود تا د

START : JMP PROGCODE 

  ; …. DATA Area                            

                                                       DATA1 DW  2390   

DATA2  DW 3456                        

Sum         DW   ?                             

;…………… CODE Area               

PROGCODE : MOV Ax,DATA1 

                        ADD Ax,DATA 2 

                        MOV Sum,Ax 

                        MOV AH,4CH 

                        INT 21H 

                        ; ………… 

                       CODSG   ENDS 
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  ٦٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                        END START 

 

  : COMبه  Exeتبدیل از 

در ادامه بـا  . در آورد سپس اسمبل و پیوند زده شود comرا به قالب استاندارد  exeیل فاابتدا باید 

  . رد صورت می گی COMتبدیل به فایل  EXE 2BINاستفاده از فایل کمکی 

↵  Exe  2BIN PRG  PRG.COM 

  :دستورات محاسباتی و منطقی 

در اعداد بدون عالمت هیچ بیتی به عنوان عالمت . این دستورات اعداد بدون عالمت مدنظر هستند 

  . مثبت و منفی در نظر گرفته نمی شود 

                           0000                                     00                         

 65535تا  0بیتی                       16     256تا  0بیتی                             8

                                FFFF                                  FF 

 

  : جمع اعداد بدون عالمت 

ADD Dest , Source         Dest=Dest+Source 

  . عملوند مقصد می تواند ثبات یا در حافظه باشد  -

 . عملوند مقصد می تواند ثبات ، در حافظه یا عملوند فوري باشد  -

 . مجاز نمی باشد  80X86دستورات حافظه به حافظه در زبان  -

ADC  Dest , Source         Dest = Dest+Source +CF 

ان کـري را ذخیـره نمـود در مـواقعی کـه حاصـلجمع بزرگتـر از        می تـو  ADCبا استفاده از دستور 

  .کري ذخیره می شود  ADCحداکثر مقدار مجاز ثباتها می باشد با دستور 
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  ٦٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  ).داده ها دلخواه هستند.(برنامه اي بنویسید که جمع کل پنج کلمه داده را محاسبه نماید 

TITLE PRG 

132 , PAGE   60 

STSEG  SEGMENT 

.      DB  67  DUP (?) 

STSEG  ENDS 

;………….. 

DTSEG  SEGMENT 

 5φ Count  EQU   

   DATA           DW         1و داده   2و داده ..................... و  5داده 

                       ORG       0010H 

                       DW         2 DUP (3) 

CDSEG          SEGMENT  

MAIN             PROC      FAR 

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

                        MOV             Ax,DTSEG 

                        MOV             DS,Ax 

                        MOV             CX,Count 

                        MOV             SI,offset DATA 

                                         φφ                         MOV             Ax,  

                         MOV            Bx,Ax 
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  ٦٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

   BACK      :  ADD           Ax,[SI] 

                          φ                                  ADC            Bx,  

                          INC              SI 

                          INC              SI  

                          DEC             CX  

                         JNZ               BACK 

  MOV               Sum,Ax                          ذخیره حاصلجمع

      MOV               Sum+2,Bx ذخیره کري                           

                        MOV              AH,4CH 

                        INT21 

 MAIN            ENDP 

CDSEG          ENDS  

                END          MAIN 

  .برنامه اي بنویسید که دو عدد چند کلمه اي را با هم جمع نماید و نتیجه را ذخیره کند

DATA1=367FC25963CBH       DATA2=23FA324633CFH 

TITLE          PRG.exe 

,132 φ 6 PAGE                    

STSEG           SEGMENT 

                       DB 64 DUP (?) 

STSEG           ENDS  

; ………………. 
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  ٦٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DTSEG           SEGMENT 

DATA1           DQ 

                           ORG…10H 

DATA2               DQ ………….. 

                             ORG  0020H 

DATA3                DQ ? 

DTSEG                 ENDS 

; …………………………… 

CDSEG                 SEGMENT  

 MAIN                   PROC FAR 

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

                                 MOV   Ax,DTSEG 

                                 MOV   DS,Ax 

                                 CLC   ; Clear  Carry  Flag 

                                  MOV   SI,Offset  DATA1 

                                  MOV   ; DI , Offset DATA2 

                                  MOV    Bx , Offset  DATA3 

  . گذاشتیم  04،03باشد به جاي  خارجه قبل حلقکه ممکن است کري ازبدلیل آن

                                  MOV    Cx,04  

BACK                   : MOV     Ax,[SI]   

                                 ADC    Ax,[DI] 
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  ٧٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                                      MOV     [BX],AX 

                                  INC     SI 

                                  INC    SI 

                                  INC    SI  

                                  INC    DI 

                                  INC    DI 

                                  INC     Bx 

                                  INC     Bx 

                                  LOOP      BACK 

                                  MOV     AH,4CH 

                                  INT        21.H 

  MAIN                     ENDP 

  CDSEG                   ENDS 

                                  END     MAIN  

DQ-  بایت تعریف می کند  8داده اي به بزرگی .  

همیشه استفاده می شود زیرا رقـم نقلـی    ADCدر جمع اعداد چند بایتی یا چند کلمه اي دستور -

  . باید به بایت باالتر بعدي در تکرار بعدي اضافه شود 

φپرچم نقلی باید صفر شود  ADC قبل از اجراي دستور- CF=     تا در اولین تکـرار اضـافه نگـردد .

CLC  

- *****LOOP  جایگزین دستوراتDEC    Cx        شده است  .  

JNZ  ****                                                           
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  ٧١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

. هش می یابد در صورت صفر نبودن پرش می کنـد  طور خودکار یک واحد کابه   Cxبا این دستور  

  دستورالعمل بعدي اجرا می شود  Cxدر صورت صفر بودن 

                SUB dest , source ; dest-sourceاعداد بدون عالمت  تعریف

  :می توان مراحل زیررا در نظر گرفت . صورت می گیرد  2با روش متمم  عریفت

 .لوند مبدأ را بدست آورد روق یا همان عمفمتمم دو م-1

            
−00100010

00011011                      −22
1B

 

   

 . یا همان مقصد جمع نمود  منه روقفحاصل را با م-2

+11011110
11011000

1111

               

  11111001       F9              

  . می شود  رقم نقلی معکوس-3

φاگر  SUBبعد از اجزاي دستور  CF=  باشد نتیجه عملیات مثبتی است ؛ اگرCF=1  باشد

 INCو  NOTبا استفاده از دستورات . نتیجه در مقصد قرار می گیرد  2نتیجه منفی است و متمم 

  . می توان حاصل نهایی را بدست آورد 

  

DATA1     DB       4CH 

          DATA2     DB       6EH قطعه داده

DATA3     DB        ? 

  . این برنامه دو عدد را از هم کم کرده و در صورت منفی بودن حاصل نهایی را محاسبه می کند 

MOV          DH,DATA1 

SUB           DH,DATA2 
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  ٧٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

JNC            NEXT 

NOT            DH 

INC            DH 

NEXT:MOV  DATA3,DH 

  :  SBBتفریق با قرض 

این دستور براي اعداد چند بایتی استفاده می شود و رقم قرضی عملوند مرتبه قبل را بکار می گیـرد  

 .  

  -SBB    Des,Source ; Des=Des-Sourceپرچم نقلی 

ک باشـد ایـن دسـتور    عمل می کند اگر پرچم نقلی ی SUBاگر پرچم نقلی صفر باشد مانند دستور 

  . یک واحد از نتیجه کم می کند 

از این رهنمون براي مشخص کردن سایز عملوند هنگامی که با  سایز تعریف شـده  :  PTRرهنمون 

بـه معنـی اسـتفاده از عملونـد      WORD PTRبعنوان مثال. تفاوت داشته باشد استفاده می گردد 

  . ف شده باشد کلمه اي است هر چند داده به صورت جفت کلمه تعری

DATA-A       DD      32FA234CH 

DATA-B        DD      2832FC BA H 

RESULT         DD      ? 

                         MOV  Ax,WORD  PTR DATA-A ; Ax=234C 

                         SUB   Ax,WORD PTR DATA-B ;    SUB FCBA 

  ; MOV  WORD PTR RESULT, Ax                         حاصل ذخیره

                         MOV Ax,WORD PTR DATA-A + 2 ; Ax=32FA 

   SBB Ax,WORD PTR DATA-B+2,SUB 0412                       رضقبا رقم 
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  ٧٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

   MOV WORD PTR RESULT+2,Ax ;  23                    ذخیره حاصل

              

  SBBدر هنگام اجراي . می شود  CF=1. انجام شد                    بعد از آنکه -

  . انجام خواهد شد 

  

  :ضرب و تقسیم اعداد بدون عالمت 

  :ضرب اعداد بدون عالمت 

  بایت ضرب در بایت -1

  کلمه ضرب در کلمه -2

  بایت ضرب در کلمه-3

ند می توانـد در ثبـات و یـا در    بوده و دومین عملو ALیکی از عملوندها در ثبات : بایت  Xبایت -1

  . است  Axنتیجه در ثبات . حافظه باشد 

RESULT     DW ? 

           MOV  AL,32H 

           MOV  CL,40H 

           MUL CL 

           MOV   RESULT,Ax 

  عملوند دوم در ثبات

DATA1   DB     32H     MOV  AL,DATA1   MOV AL,DATA1 

DATA2   DB     40H     MOV  CL,DATA2   MOV DATA2 

RESULT  DW     ?         MUL CL                 MOV RESULT,Ax  

٢٣٤C    
- FCBA   

٣٢FA 
-   ٢٨٣٢  

-١  
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  ٧٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

   MOV   RESULT,Ax                                        .آدرس دهی مستقیم  

  آدرس دهی ثباتی                                  

MOV   AL,DATA1  

MOV   SI,Offset DATA2 

PRT          آدرس دهی غیر مستقیم ثباتی  

  .اندازه عملوند مشخص می گردد  Byteبا استفاده از شبه دستور 

MUL  Byte PTR [SI]  

قرار گرفته و عملوند دوم در ثبات یا در حافظـه قـرار    Axعملوند در ثبات  اولین: کمله  Xکلمه -2

  . می گیرد 

قـرار   Dxو باالتر در ثبـات   Axکمله پایین تر در ثبات  .قرار می گیرد  Dx,Axنتیجه در مکانهاي 

  . می گیرد 

DATA1  DW  3278H 

DATA2   DW  4C22H 

RESULT  OW  2 DUP(?) 

MOV        Ax,DATA1 

MUL         DATA2 

  MOV           RESULT , Axبایت پایین حاصلضرب 

 MOV           RESULT+2 , DXبایت باالي حاصلضرب 

حاوي بایت عملوند بوده  ALشبه ضرب کلمه در کلمه می باشد با این تفاوت که : کلمه  Xبایت -3

  . باید صفر شود  AHو 

DATA1      DB  3CH 
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  ٧٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DATA2       DW  13B2H 

RESULT      DW  2 DUP (?) 

 

MOV AL, DATA1 

SUB  AH,AH 

MUL DATA2 

MOV   Bx,offset RESULT 

MOV   [Bx],Ax 

MOV    [Bx]+2,Dx 

  نتیجه  عملوند دوم  عملوند اول  ضرب

 Ax  ثبات یا حافظه  AL  بایت Xبایت 

 Dx-Ax  ثبات یا حافظه  Ax  کلمه Xکلمه 

AL φ,بایت   کلمه Xبایت  AH=  ثبات یا حافظه  Dx-Ax 

  :تقسیم اعداد بدون عالمت  

  بایت تقسیم بر بایت - 1

 کلمه تقسیم بر کلمه - 2

 کلمه تقسیم بر بایت - 3

 کلمه مضاعف تقسیم بر کلمه - 4

در صورتی که مقسوم علیه صفر باشد یـا خـارج قسـمت بزرگتـر از      8086در کامپیوترهاي سازگار با 

  .نمایش خواهد یافت divide errorثبات اختصاص یافته باشد پیام 
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  ٧٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

صـفر شـود مقسـوم     AHقرار گیرد و ثبـات   ALدر این حالت باید مقسوم در ثبات : بایت در بایت 

و  ALخارج قسـمت در  . ه می تواند عملوند فوري باشد ولی می تواند درون ثبات یا حافظه باشدعلی

  . قرار خواهد گرفت  AHباقیمانده در ثبات 

DATA1    DB    102 

DATA2    DB     20 

 ?      QOUT      DBخارج قسمت 

 ?      REMAIN  DBباقیمانده 

 

MOV           AL,DATA1 

SUB           AH,AH 

 DIV           10غیر مجاز   

 

MOV            AL,DATA1 AL=12  

SUB      AH,AH                   AH<==0                               AC        05 

                      DIV            DATA2        Axمدت آدرس دهی مستقیم 

                                                  AH |__20     è{AL<=05    ,    AH<=02     

MOV            QOUT,AL  

MOV            REMAIN,AH 

MOV            AL,DATA1 

SUM            AH,AH 

MOV         BH,DATA2 
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  ٧٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

DIV             BH                 AX  |__BH    =>{AL    05     ,    AH    02  

MOV             QoUT , AL  

MOV              REMAIN , DH 

MOV              AL,DATA1 

 SUB              AH,AHمد آدرس دهی ثباتی غیر مستقیم 

MOV               Bx,Offset    DATA2 

DIV                Byte  PTR   [Bx]            AX         DATA2  

MOV                QOUT , AL  

MOV                 REMAIN , AH 

مقسـوم علیـه مـی    . باید صفر گـردد   Dxقرار گرفته و  Axدر این حالت مقسوم در : کلمه بر کلمه 

 Dxو باقیمانـده در   Axبعد از اجراي دستور ، خارج قسمت در . تواند در یک ثبات یا حافظه باشد 

  . قرار گیرد 

MOV                Ax,320 10 

SUB                  Dx,Dx 

MOV                Bx,100    

DIV                  Bx  

MOV               QOUT,Ax 

MOV                REMAIN , Dx 

بعد از اجراي دسـتور، خـارج   . و مقسوم علیه در ثبات یا حافظه است  Axمقسوم در : کلمه بر بایت 

  . قرار خواهد گرفت  AHو باقیمانده در ثبات  ALقسمت در ثبات 

MOV                      Ax,3252 
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  ٧٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

MOV                      CL,100  

DIV                       CL 

MOV                     QOUT , AL 

MOV                        REMAIN , AH 

کـم ارزش در ثبـات    و Dxبا ارزش در . می باشد  Dx,Axمقسوم در ثبات : کلمه مضاعف بر کلمه 

Ax  ر بعـد از انجـام دسـتو   . ظه مـی باشـد   مقسوم علیه در یک ثبات و یا حاف. قرار می گیردDIV 

  .خواهد بود Dxو باقیمانده در  Axخارج قسمت در ثبات 

DATA1            DD            345607 

DATA2             DW           10000         

QUOT                 DW            ? 

REMAIN           DW            ?  

                           MOV            Ax,WORD  PTR DATA1 

                           MOV            Dx,WORD  PTR  DATA1+2  

                           DIV             DATA2 

                           MOV           QUOT,Ax 

                           MOV            REMAIN,Dx 

بعنوان مقسوم در نظـر گرفتـه    Dx:Axهنگامی که سایز مقسوم علیه یک کلمه باشد بطور خودکار 

  . باید قبالً صفر گردد  Dxمی شود بنابراین در حالت تقسیم کلمه بر کلمه 

  یماندهباق  خارج قسمت  مقسوم علیه  مقسوم  تقسیم

φ  بایت بر بایت ,AH  و بایتAL  ثبات یا حافظه  AL AH 

 Ax Dx  ثبات یا حافظه =AXو کلمه  DX=0,  کلمه بر کلمه 
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  ٧٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 AL AH  ثبات یا حافظه =Axکلمه   کلمه بر بایت

 Ax Dx  ثبات یا حافظه =DxAxکلمه مضاعف   کلمه مضاعف بر کلمه

  :دستورات منطقی 

                                                    AND   :AND dest Cnatcon , Sourceدستور 

   MOV                CL,2BH 

  =>φ              AND CL,0CH; BL 8. عملوند مبدأ می تواند ثبات ، حافظه یا فوري باشد 

  . مقصد می تواند ثبات یا حافظه باشد عملوند 

φ ,CF=OF= φ ,PF= φ  ,ZF= φ SF= 

  XORو  ORو  ANDدستورات 

را بـر طبـق نتیجـه     SF,ZF,PFو بیتهـاي  . را به صفر تبـدیل مـی نمایـد     OF,CFبطور خودکار 

  . عملیات مقدار دهی می کند 

  . ر براي آزمون صفر بودن یک عملوند استفاده می شود از این دستو

  . می شود  ZF=1 , DHفقط در صورت صفر بودن 

AND              CH,CH 

JZ                   ****      

مبدأ می تواند ثبات ، حافظه یا داده فوري . می کند  ORعملوندهاي مبدأ و مقصد را :  ORدستور 

  . آزمون صفر بودن یک عملوند می توان استفاده نمود براي  ORاز دستور . باشد 

 . می شود  ZF=1 , BLفقط در صورت صفر بودن 

φ  OR          BL,   

OR           BL,BL 

MOV         CL,2BH                                          SF=ZF=           CF=OF=   φ φ

٠٠١٠١٠١١ 
٠٠٠٠١٠٠٠ 

 
٠٨ ٠٠٠٠١٠٠٠ 

٠٠١٠١٠١١ 
٠٠٠٠١١٠٠ 
٠٠١٠١١١١ 
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  ٨٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

CH                           PF        PF= φ  OR           CL, 

                                                             2FH 

           XOR  dest,Sour : XOR                           MOV       DH,54Hدستور 

  XOR          DH,78H         .           است  OR,ANDتأثیر پرچمها مانند 

φ ,CF=OF= φ S2=>F=PF= 

 

  

و منطقی وجود دارد شیفت منطقی براي عملوندهاي بدون عالمـت و   ضیدو نوع شیفت ریا: شیفت 

  . ریانسی براي عملوندهاي عالمت دار استفاده می شود 

  . است  SHLو شیفت به چپ  SHRیفت به راست داراي دو نوع ش: شیفت منطقی 

SHR  :    عملوند بیت به بیت به راست نقل مکان می یابد در هر نقـل مکـان بیـتLSB    بـه پـرچم

  . با صفر پر می گردد  MSBنقلی منتقل شده و 

MSB                        LSB                  CF          φ   

SHL  : این عمل عکسSHR  پس از هر نقل مکان . استLSB       بـا صـفر پـر مـی شـود وMSB 

  . می رود  CFدرون 

φ            CF          MSB                           LSB   

ر ذکـر  تعداد دفعاتی یا بیتهایی که عملوند نقل مکان داده می شود اگر یکبار باشد مستقیماً در دستو

  . استفاده می شود  CLمی گردد و اگر بیش از یکبار باشد ازثبات 

  MOV     AL,3BH     MOV AX,0004. یک دستور صرفه جویی شده است 

MOV      CL,3              SHR BX,1 

SHR      AL,CL       

φ

MSB                               LSB  

MSB                              LSB     

١٠١١  ٠٠١٠ 
١١٠٠  ٠٠٠٠ 
١١١١  ٠٠١٠ 
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  ٨١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

MOV      DL,12            MOV DL,12 

MOV      CL,2               SHL DL,1 

SHL      DL,CL            SHL,DL,1 

 

 

 : COMPARE  CMP des,Source                                                      

دستور مقایسه در واقع یک تفریق است با این تفاوت که در آن مقادیر عملونـدها تغییـر نمـی کننـد     

پرچمها نتیجه را منعکس می کننـد ولـی    گرچه همه. تغییر می کند  SUBپرچم ها مشابه اجراي 

  . بکار می روند  ZFو  CFفقط 

  

 ZF  CF مقایسه عملوندها  

φ   φ  Des>Source 

1 φ  Des=Source 

φ  1 Des<Source 

  . چک می شود  ZFمی شود براي مساوي تست  CFبراي حاالت بزرگتر یا کوچکتر 

   TEMPدر متغیر  99برنامه اي براي چک کردن وجود 

TEMP        DB ? 

                   MOV       AL,TEMP 

                   CMP      AL,99 

                   JZ           HOT 

                   MOV      Bx,Z 

⇔
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  ٨٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  :نمره  5کردن ماکزیمم نمرات در بین  برنامه اي براي پیدا

TITLE         PRG.EXE 

PACE          66،132 

STSEG        SEGMENT 

                     DB 64 DUP(?) 

;………………….. 

DTSEG           SEGMENT  

GRADES        DB   23،68،33،62،92 

                        ORG 0008 

HIGHEST       DB 

DTSEG            ENDS 

;………………… 

CDSEG            SEGMENT 

MAIN              PROC FAR 

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

                         MOV              AX,DTSEG 

                          MOV             DS,AX 

                          MOV              CX,5 

                          MOV              BX,OFFSET GRADES 

                            SUB              AL,AL          

AGAIN :            CMP              AL,[BX]  
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  ٨٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

   JA                  NEXT                           بزرگتر بود  ALدر صورتی  شپر

                           MOV                AL,[BX] 

NEXT :               INC                BX 

                            LOOP            AGAIN 

                            MOV               HIGHEST,AL 

                            MOV                AH,4CH 

                             INT                 21 H 

MAIN                  ENDP 

CDSEG                ENDS  

                             END MAIN 

  :تبدیل حروف بزرگ و کوچک 

  :در جدول اسکی داراي مقادیر زیرندحروف بزرگ و کوچک 

  مبناي شانزده   حرف     ه  حرف    دمبناي شانز

61             a              41            A                  

62              b              42           B  

63             c               C                          43  

79            y              59            Y  

7A            z            5A              Z  

  :رابطه اي بین حروف کوچک و بزرگ وجود دارد که به صورت زیر است 

 A            41H        0100   0001است   dfتنها بیتی که تغییر می کند 

  . ماسک شود  dfبراي تبدیل از حروف کوچک به بزرگ باید 
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  ٨٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

             a            61H        0110  0001 

مقایسـه مـی کنـد و در     7AHو  61Hبرنامه زیر ابتدا براي تعیین کوچک بـودن حـرف ، آن را بـا    

  .می کند  AND,1101 1111=DFHصورت کوچک بودن حرف را با 

TITLE         PRG.EXE 

0,132  PAGE          6 

   SEGMENT                          STSEG        تبدیل حروف کوچک به بزرگ 

                      DB    64  DUP(?) 

STSEG          ENDS 

; …………………. 

DATSEG       SEGMENT 

DATA1          DB     'mY NAME is Ali'  

                       ORG  0020H  

DATA2          DB     14 DUP(?) 

DTSEG           ENDS  

;………………….. 

CDSEG           SEGMENT 

MAIN              PROC         FAR 

                         ASSUME   CS:CDSBG, DS:DTSEG,SS:STSEG 

                         MOV            AX,DTSEG 

                         MOV            DS,AX 

                         MOV            SI,Offset       DATA1 
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  ٨٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                         MOV            BX,Offset        DATA2 

                         MOV            CX,14  

 BACK :            MOV            AL,[SI]گرفتن کاراکتر بعدي 

         a'                           CMP           AL,61H'کوچکتر از 

                           JB               Over 

                          CMP            AL,7AH 

                 z'                            JA               Over'بزرگتر از

                            AND           AL,11011111D  

Over :                MOV             [BX],AL 

                          INC             SI 

                          INC              BX 

                             LOOP               BACK 

                             MOV               AH,4CH 

                              INT                21H 

MAIN                   ENDP 

CDSEG                 ENDS 

                              END               MAIN 

    ALتا از  20کم کردن : روش دوم 

IBM BIOS ⇐                                                                :φروش  K6   

               CMP          AL,'a' 

               JB              K61 
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  ٨٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                CMP         AL,'z' 

                JA             K61 

                SUB          AL,'a'-'A' 

K61 :       MOV  

  

  MS.B                                 LSB                   CF 

RCR  چرخش به راست از طریق نقلی درRCR   بیـت ،LSB     بـه رقـم نقلـیCF  وCF    هـم بـه

MSB  در واقع . می رودCF  بصورت بخشی از عملوند عمل می کند .  

φ  CLC                 ;   CF= 

MOV                   BL,32H 

RCR                   BL,1                 M.V    CL,3 

RCR                   BL,1                 RCR    AL,CL 

RCR                   BL,1 

STC                    ; CF=1 

MOV                    BX,32FAH 

MOV                    CL,6 

RCR                    BX,CL 

 

CF           MSB                          LSB 

RCL  چرخش به چپ از طریق نقلی:  

  . می رود  LSBبه  CFو  CFبه  MSBدر این چرخش ، 

MSB                                    LSB       

⇒

MSB                            LSB     
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  ٨٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

CLC 

MOV                 AX,33 RCH 

MOV                 CL,5 

RCL                 AX,CL 

  : IBM  PCنقشه حافظه 

. بیت اجازه دستیابی به یک مگابایت حافظه وجود دارد  20بیت آدرس می باشد با  20داراي  8086

را  PCتخصیص حافظه یا نقشه حافظه نحوه تخصیص فضاي یک مگابایتی به بخـش هـاي مختلـف    

  .نشان می دهد 

   

00000H 

,FFFFH  

RAM 

640K 

A0000H 

BFFFFH 

Video D1SPlay 

RAM  128K 

C0000H 

FFFFFH 

ROM 

256 K 

 

BIOS RoM  :  

CPU ه هاي ذخیره شده در حافظه را اجرا می کند بـه هنگـام روشـن شـدن کـامپیوتر بایـد       برنام

کارهـایی را کـه بایـد انجـام      CPUحافظه اي دائمی براي ذخیره برنامه اي وجود داشته باشد تا به 

  . دهد گوشزد کند 
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  ٨٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

 BIOS. خوانـده مـی شـود     BIOSنگهـداري مـی شـود     RoMاین مجموعه برنامه ها که بوسیله 

برنامه هاي ارتباط با وسایل جـانبی  . است  CPUو دیگر اجزا متصل به  RAMبرنامه تست  حاوي

 PCتست همه وسایل متصل بـه  . مانند صفحه کلید ، مانیتور ، چاپگر و دیسک نیز در آن قرار دارد 

مـثالً اگـر صـفحه کلیـد قبـل از      . اسـت   BIOSبه هنگام روشن شدن و گزارش هر فعل هم بعهده 

انتقـال داده و   RAMرا از دیسـک بـه    BIOS  ،DOSجـدا شـود،    PCکـامپیوتر از  روشن شدن 

  . می دهد  DOSرا به  PCسپس کنترل 

وجـود   DOSسیسـتم عامـل    سیسـتم و  BIOSیدي از قبل آماده شـده و در  فزیر روالهاي بسیار م

هنگامی که دستور . کاربر می تواند از این زیرروالها استفاده کند  INTاز طریق دستورالعمل . دارند 

INT انی دور سیستم خواجرا می شود مشابه فراCS:IP     و پرچم ها را در پشته ذخیـره کـرده و بـه

  . است  FFH-00هر وقفه داراي شماره اي بین . زیرروال مربوط به وقفه می رود 

                        INT           XX       ,00-FFH. وقفه مختلف وجود دارد  256

  :حل زیر براي وقفه اجرا می شود مرا

1 - SP  دو واحد کسر شده و پرچم هاPush  می شوند .  

2 - SP  دو واحد کسر شده وCS Push  می شوند . 

3 - SP  دو واحد کسر شده وIP Push  می شوند . 

با شروع از ایـن  . ضرب می شود تا آدرس جدول بردار بدست آید  4شماره نوع وقفه در  - 4

 . روال سرویس وقفه را می دهد  CSبایت بعد مقدار  IP , 2بایت اول مقدار  2آدرس 

5 - TF,IF  صفر می شوند . 

وقتی وقفه اي . می گویند  ISRهر وقفه برنامه اي مربوط به خود دارد که به آن روال سرویس وقفه 

  . از جدول بردار بازیابی می شود  ISRمربوط به  CS:IPرخ می دهد ، آدرس 
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  ٨٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

مـثالً  . پرش می شود همیشه چهـار برابـر عـدد شـماره وقفـه اسـت       آدرس جدول بردار وقفه اي که

INT03  0000=12=03به حافظهCH × 4  براي بدست آوردنIP,CS  پرش خواهد کرد .  

براي جدول بردار وقفه کنار گذاشته شده و نباید بـراي   RAM  ×(4(1024=256بایت اول  1024

  . کار دیگري بکار رود 

  

INT آدرس فیزیکی  

INT 00 00000 

INT 01 00004 

I I 

وقفـه موجـود را بـا     256مجبـور شـدند تـا     IBMساخته شد ، طراحـان   PC IBMوقتیکه : نکته 

وقفه هـا مربـوط    شدر نتیجه پر. بود هماهنگ نمایند  DOSمیکروسافت که سازنده سیستم عامل 

ـ   INT00می باشد بعنوان مثـال   DOSبوده و برخی دیگر مربوط به  BIOSبه   BIOSه مربـوط ب

  . است  DOSمربوط به  INT 21Hولی 

  . دو نوع وقفه سخت افزاري و نرم افزاري وجود دارد : انواع وقفه ها 

  :وقفه سخت افزاري 

و ) تقاضـاي وقفـه  ( INTRپایـه هـاي   . دو پایه براي وقفه سخت افزاري کنار گذاشته اسـت   8086

NMI )ولت در پایه هاي سخت افزاري  5گرفتن  این وقفه از بیرون با قرار –) وقفه غیر قابل پوشش

NMI  یاINTR  فعال می شود اینتلINT02  را بهNMI  تخصیص داده است .  

  :وقفه هاي نرم افزاري 
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  ٩٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

بدلیل اینکه این وقفه ها در نتیجه اجراي یک دستور و نه سخت افزار بیرونی رخ مـی دهنـد بـه آن    

در هر زمان بوسیله یـک برنامـه    INT XXالعمل این وقفه ها با اجراي دستور. نرم افزار می گویند 

  . می توانند رخ دهند 

 :غیر از چهار وقفه : نکته 

INT 00   خطاي تقسیم  

INT 01        شده توابع از پیش تعریفکه    تک مرحله  

INT 03 نقطه توقف یا شکست  

INT 04  سرریز عدد عالمت دار  

  . ي نرم افزاري یا سخت افزاري می توانند بکار روند دارنده بقیه وقفه ها براي پیاده سازي وقفه ها

و آدرس . را بدسـت آورد   IBMمی توان جـدول بـردار وقفـه هـر کـامپیوتر سـازگار بـا        : نکته مهم 

  . منطقی هر وقفه را جستجو کرد 

  .  ممکن است تفاوتهایی باشد  DOSبه نسخه  بسته

C:\> debug 

-D  0000:0000 

0000 : 0000 72 ,  30  E3  00   ED08         00 06  

0000 : 0010     IP           CS        IP           CS 

را بـا مقـادیري کـه     IP,CSهمه پرچمهـا ،   IRETدر انتهاي یک روال سرویس وقفه دستور : نکته 

معـادل  . ادامه یابد   INTا از دستور بعد از دستور رقبل از وقفه داشته اند بار می کند بطوري که اج

RET  در دستورالعملCALL  می باشد .  
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  ٩١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

دو عدد از وقفه ها که بطور گسترده اي بکار رفته و قادرند اعمـال بسـیاري انجـام دهنـد عبارتنـد از      

INT21H,INT10H  . قبل از تقاضا سرویس بوسیله این دو وقفه ، بسته به تابع مورد تقاضا ، باید

   .در ثبات هاي معین مقادیر خاصی وارد شود 

  BIOSاز  INT  10Hبرنامه نویس 

سـوزانده شـده و بـراي ارسـال      IBMPCکامپیوترهـاي   BIOS Romزیر روالهاي ایـن وقفـه در   

از جمله کاربردهاي آن تغییر رنگ . اطالعات به صفحه تصویر کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرند 

ایـن اعمـال بـا    . کان نما است کاراکترها رنگ پس زمینه ، پاك کردن صفحه نمایش و تغییر محل م

  . انتخاب می گردند  AHقراردادن یک مقدار خاص در ثبات 

  :صفحه نمایش در حالت متنی 

  . سطر تقسیم شده است  25ستون و  80

  : 06Hپاك کردن صفحه نمایش بکمک تابع 

 INT 10Hثبات هاي زیر قبل از فراخوانی 

  :باید با مقادیر معینی کار شوند 

  

  

  

  

 MOV           AH,06تابع                    انتخاب 

MOV           AL,00 

    MOV           BH,07ویژگی عادي 

MOV          CH,00    

٧٩ , ٠٠                                  ٠٠ , ٠٠ 
 
                       ٣٩ , ١٢ 

   مركز                               
٧٩ ,٢٤                                   ٠٠ , ٢٤        
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  ٩٢                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

  گوشۀ باال سمت چپ                 

MOV          CL,00      

  

MOV          DH,24  

                                                            گوشۀ پایین سمت راست               

MOV          DL,79                           MOV AX,0600H 

                                                         MOV BH,07 

                                                         MOV CX,0000 

  MOV DX,184FH; 24،79                                                         معادل

INT   10H                                 

  . می توان هر پنجره اي را با هر سایز با تعیین سطر و ستون مناسب انتخاب کرد 

  . قرار می گیرد  DXمکان مورد نظر در : انتقال مکان نما :  02تابع 

 DH=سطر 

  DL=ستون 

RAM   تصویر می تواند محتویات بیش از یک صفحه از متن را داشته باشد ولی هر بار تنها یکـی از

  .انتخاب می گردد BH=00صفحه صفر توسط . آنها قابل مشاهده است 

  . برنامه اي بنویسید که صفحه نمایش را پاك نموده و مکان نما را در مرکز صحفه نمایش قرار دهد -

             MOV       AX,0600H 

             MOV       BX,0F 

 

                        MOV       CX,0000                      
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  ٩٣                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

    MOV        DX,184FH        پاك کردن  

                         INT          10,H 

                              MOV       AH,02 

         MOV       BH,00 قرار دادن  

          MOV        DL,39   مکان نما 

                               MOV         DH,12     

                                INT          10 H 

 MOV AH,03تعیین محل فعلی مکان نما                                      :  03تابع 

 MOV BH,00صفحه صفر            DL,DHق ، ثبات هاي پس از اجراي برنامه فو

   INT   10H 

  . اطالعات مربوط به شکل  CXحاوي شماره سطر و ستون محل هاي جاري مکان نما و 

  : ....... AH=0CH  :0هدف برنامه ریزي بیکسل 

 AL=1بیکسل روش 

      =φ ALشماره صفحه بیکسل خاموش BHبراي سطر  DXبراي ستون و  CXثبات 

φسطر  200ترسیم خط از ستون  φسطر  200تا ستون  5 5    

              MOV    CX=100 

              MOV    DX=50 

CH φ BACK : MOV   AH,   

1φ                MOV   AL ,   

Hφ                INT    1 

               INC   CX 
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  ٩٤                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

               CMP  C2،200 

               JNZ    BACK 

و . دیتا سگمنت ذخیره شده است خواند   10برنامه اي بنویسید که کلمه اي را که در مبدأ : تکلیف 

بسـته بـه عـدد زیـر     ) Fتـا   0چندین زیربرنامه براي . (پ کند آن را به صورت بزرگ در خروجی چا

  .)برنامه نمایش بزرگ آن عدد فراخوانی شود

  .می گویند DOSبه آن توابع . فراهم گشته است  DOSبوسیله  هاین وقف:  21H هوقف

  خروج رشته اي از داده روي مانیتور:  09تابع 

9φ. ده مـی شـود   براي ارسال یک رشته داده اسکی به مانیتور اسـتفا  AH=  وDX   آفسـت آدرس

  . باشد  $انتهاي رشته باید عالمت ) پیش فرض دیتا سگمنت است. (داده اسکی مورد نمایش است 

DATA-ASC    DB 'Hello World' , '$'  

9 MOV                 AH ,    

MOV                 DX , Offset  DATA-ASC         INT 21 H 

 . کاراکتر خروجی مقدار دهی می شود  DL: ارسال یک کاراکتر به مانیتور :  02تابع 

2φ  MOV                  AH= 

MOV                   DL,'6' 

INT                    21H 

  :ورود کاراکتر و نمایش :  01تابع 

کلید به انتظار می ماند ، سپس آن را بـه مـانتیور ارسـال مـی     این تابع تا ورود یک کارکتر از صفحه 

  . خواهد بود  ALکند کاراکتر ورودي در 

1 φ MOV           AH, 

INT              21H 
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  ٩٥                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

TITLE        Test         

PAGE 60،132 

STSEG   SEGMENT 

            DB   64   DUP(?) 

SESEG    ENDS 

;…………………… 

DTSEG     SEGMENT 

   DATA    DB    ‘HELLO WORLD’,’$’ 

DTSEG     ENDS 

;…………………………… 

CDSEG   SEGMENT 

MAIN  PROC   FAR 

ASSUME    …………………. 

MOV   AX,DTSEG 

MOV    DS,AX 

CALL   CLEAR 

CALL   CURSOR 

CALL    DISPLAY 

MOV    AH,4CH 

INT    21H 

MAIN   ENDP 
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  ٩٦                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

;……………………… 

;SUB PROTIN    CLEAR 

CLEAR      PROC 

                MOV    AX,0600H 

              MOV    BH,07 

            MOV    CX,0000 

            MOV     DX,184FH 

INT       10H 

RET 

CLEAR    ENDS 

;………………… 

;SET    CURUSOR   CENTER 

CURSOR      PROC 

         MOV    AH,02 

          MOV   BH,00 

         MOV    DH,12 

         MOV   DL,39 

INT    10H 

RET 

CURSOR    ENDS 

;……………………. 
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  ٩٧                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

;DISPLAY    STRING 

DISPLAY   PROC 

     MOV   AH,09 

     MOV    DX,OFFSET  DATA 

      INT    21H 

      RET 

DISPLAY   ENDS 

;……………………… 

CDSEG      ENDS 

END    MAIN 

بهمراه نمایش روي صفحه نمـایش دریافـت داده از   -دریافت رشته داده از صفحه کلید:  OAHتابع 

. صــفحه کلیــد و ذخیــره آن در مکــان حافظــه اي کــه از قبــل در قطعــه داده تعریــف شــده اســت  

DX,AH=0AH  بافر داده هم می گوینـد . (آدرس آفستی که رشته داده در آن ذخیره می گردد (

 .  

در نظر گرفته می شود تعداد کاراکترها در بایـت دوم و داده وارد شـده از    زاولین بایت بافر براي سای

  . بایت سوم به بعد است 

ORG              10H 

DATA1          DB     6  ?  6  DUP (FF) 

زده شـود   Alt ↵مثالً . خارج نمی شود  INT21Hزده نشود از  Retorتا زمانی که کلید بازگشت 

 .  

AHφ                          MOV    AH ,  
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  ٩٨                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                         MOV    Dx,Offset   DATA1  

                         INT       21H 

0010        0011        0012        0013         0014      0015   0016 

06                03       061H           6D           6A           0D                           

          CR I     L        A    کداسکی  ......     ......     ......                       سایز  تعداد واقعی کاراکتر

  وارد شده   16مبناي 

  بافر  

CR            I              L16       A16  

زده شـود کـامپیوتر بلنـد گـو را بصـدا درآورده و مـابقی       ) CR +5حـداکثر  (کـاراکتر   6اگر بیش از 

  . کاراکترها ذخیره نخواهد شد 

  .شمرده نمی شود CR. خواهد بود  00زده شود تعداد واقعی کاراکتر  Enterاگر فقط -

  ورود از صفحه کلید بدون نمایش :  07تابع 

پس از اجـرا منتظـر یـک کـاراکتر     –) بدون نمایش(ن تابع یک کاراکتر از ورودي دریافت می کند ای

  :ذخیره می کند  ALمانده سپس کاراکتر را در 

MOV               AH,07 

INT                 21H 

  : INT 16 Hبرنامه نویسی صفحه کلید 

φشد اگر کلیدي فشرده شده با: تست فشردن کلید :  01تابع  ZF=  در غیر اینصورتZF=1  .  

  .حاوي کد اسکی کلید فشرده شده است AL –تشخیص کلید فشرده شده :  00تابع 

  . استفاده شود  01این تابع باید بالفاصله پس از تابع 
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  ٩٩                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

بر را مرتباً به صفحه نمایش می فرسـتد تـا زمـانی کـه کـار      07Hنگ زبرنامه ریز کد اسکی کاراکتر 

  . کلیدي را فشار دهد 

                TITLE ……       

                .MODEL          SMALL 

                 .STACK 

                 .DATA   

MESSAGE      DB  ‘ TO STOP   THE   BELL   SOUND PRESS ANY  

KEY$’ 

                 .CODE 

MAIN       PROC 

                  MOV          AX,@ DATA 

                   MOV         DS,AX 

                   MOV         AH,09 

   MOV         DX,Offset MESSAGEنمایش پیغام   

                   INT            21H 

2φتابع ارسال کاراکتر    AGAIN :    MOV          AH, 

 MOV          DL,07                    نگ زکاراکتر 

                    INT             21H 

  MOV           AH,01                    چک کلید فشرده

                    INT             16H 

  JZ               AGAIN                    شده بود ناگر کلیدي فشرده 
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  ١٠٠                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

                    MOV            AH,4CH 

                    INT               21H 

MAIN           ENDP   

                      END 

  ) تغییر یافته 

MESSAGE    DB    'TO   STOP  THE BELL SOUND PRESS Q (or q) 

key$'  

                CODE 

                CODE 

                CODE 

AGAIN   : AH,COE 

                 CODE 

                 CODE 

                CODE 

                CODE 

                 CODE 

JZ  AGAIN 

MOV     AH,00 H 

INT        16H 

CMP      AL,’Q’ 

JE           EXIT 

 نمایش

 فرستادن زنگ

 یک کلید

در صورت زدن کلید 
 زده شدهشست کاراکتر 

خارج  بود  اگر درست
 دشو
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  ١٠١                                          و اساتید  کامپیوتر ایران دانشجویان علمی  آیاپیر دات کام وب سایت   

CMP     AL,’q’ 

JE         EXIT 

JMP      AGAIN 

EXIT :MOV     AH,4CH 

 INT       21H 

MAIN     ENDP 

  . تکلیف برنامه اي بنویسید که محتواي یک فایل را روي صفحه نمایش نشان دهد 

  
  
  
  
  
 


