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 :منابع 

 ) جعفر نژاد قمي( تا پنتيوم ، تأليف 8086مرجع كامل از  - برنامه نويسي سازمان اسمبلي1-

  دكتر حسن سيدرضي :تأليف -زمان ماشين و اسمبلي و كاربرد آن در كامپيوترهاي شخصي 2-

 ري و سالخورده  دلوا-پتيرايبل-ايش پنجموير -ان اسمبليبازببرنامه نويسي 3-

اديـك  ترجمـه   -پيتـر نـورتن و جـان سـوچا         -كتاب آموزش اسمبلي براي كاميپوترهاي شخصـي      4-

 .باغداساريان

 :اهداف درس 

 PCآشنايي با زبان اسمبلي كامپيوترهاي  -

 نحوه ارتباط مستقيم برنامه ها با سيستم عامل -

 (hardware programming)برنامه نويسي سخت افزار  -

 ) الك يا پاسC(آشنايي با يك زبان سطح باال ساخت يافته : پيش نياز 

 :مقدمات 

 :با زبان اسمبلي 

 . ديد روشن از سخت افزار و نرم افزار بدست مي آيد  -

عامـل و   سيسـتم    نحوه ارتباط سيستم عامل و برنامه هاي كاربردي و نيـز نحـوه ارتبـاط مسـتقيم                 -

 . سخت افزار 

و ارتباط آن بـا سـخت افـزار         ) CPUدستورات قابل فهم براي     (حوه برنامه سازي به زبان ماشين       ن -

 . تعيين مي شوند 

 :زبان ماشين 
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 .  است 1,0 تنها زبان مناسب قابل فهم براي سخت افزار كه مجموعه اي از كدهاي 

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

 

 

                                                             ايين سطح پ

 افزارسخت 

 زبان ماشني 

 زبان امسبلي  

  )پاسکال وC( زبااي سطح باال 

low level 

 

 

ها با استفاده از سمبل يـابي قابـل فهـم و            دان ماشين است با اين تفاوت كه ك       زبان اسمبلي مشابه زب   

 . معني دار نوشته مي شوند 

 . ان ماشين وجود دارد تناظر يك به يك بين دستورات زبان اسمبلي و زب : نكته مهم

تناظر يك به يك بين دستورات زبان ماشين و زبان سطح باال وجود ندارد و هر دسـتور زبـان سـطح                

 . باال معادل چند دستور زبان ماشين ها است 

 زبان اسمبلي   اسمبلر  زبان ماشين  

 يك دستور               يك دستور 

 

 زبان سطح باال  كامپايلر زبان ماشين 

 يك دستور            )مترجم( چند دستور 

 زبان اسمبلي مخصوص    CPU مخصوص به خود را دارد هر         زبان ماشين  CPUاز آنجا كه هر     : نكته  

 . به خود را نيز دارد 

 



برنامه زبان اسمبلي معموال سريعتر وكم حجم تر اززبانهاي سطح باال هسـتند وامكـان اسـتفاده از                   -

 . وجود داردتمام امكانات سخت افزاري

برخالف زبانهاي سطح باال در زبان اسمبلي محدوديت هاي كمتـري اعمـال مـي شـود و جزئيـات                     -

 . بيشتري به عهده برنامه نويس گذاشته مي شود 

مي تواند اجـرا كنـد و بـراي آن     )CPU  )set CPU Instructionمجموعه دستوراتي كه يك 

يعنـي  .  هسـتند  down ward-compatible دسـتورات  Intelدر خـانواده  . شناخته شده اسـت  

  با همان شكل قابل اجراست   نيز دقيقا80386ً   و80286 قابل اجراست در6808  درستوراتي كهد

                             :سيستم اعداد 

 

                                          

n :  تعداد ارقام صحيح 

m : تعداد ارقام اعشاري 

az,a1,a0 ضرايب ...  و 

b  :مبنا 

 دهدهي

 

 دوديي

 

 ) اوكتال(هشت تايي 

 )اليمهگزادس(شانزده تايي 

 



  استفاده مي شود F تا A با معادل 15 تا 10 از 16در مبناي 

 25=2(11001) :تبديل مبناها

 )  متواليتقسيم(دودويي به دهدهي و دهدهي به دودويي 

 دو قسمت صحيح و اعشاري را  جداگانه بـه           2 به   10براي تبديل عدد اعشاري مبناي      : عدد اعشاري   

 و براي تبـديل قسـمت   2 رديل قسمت صحيح از تقسيم متوالي ب   براي تب .  تبديل مي كنيم     2مبناي  

ده ،   ضـرب شـ    2در اين حالـت قسـمت اعشـار در          .  استفاده مي شود     2اعشاري از ضرب متوالي در      

 . قسمت صحيح حاصل ، نگهداري مي شود و اين روند ادامه مي يابد تا قسمت اعشار به صفر برسد 

 

 

 

بـراي تبـديل مبنـاي دو بـه هشـت از سـمت              .  دو است           

 

 

  :تبديل مبناي دو به هشت و بالعكس

هر رقم مبناي هشت معادل سه رقم مبناي

ت آن را قرار مي دهيم ، در صورت لـزوم بـه    هشمبناي راست ، سه رقم سه رقم جدا كرده و معادل

 .  مي كنيم اضافه سمت چپ عدد يا جلوي مميز تعداد الزم صفر در

 

 



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

 . مي كنيم 
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  :16 و 2محاسبات در مبناي 

 :جاي ده بر يك ، دو بر يك داريم  است اما به 10مانند مبناي 

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

=+
=+
=+
=+

1011
000

101
110

 

111101
11110

11111
111

+  

 

 

 

 

 :تعريف 

 . بايد از رقم قبلي قرض كرد 

 

 :نگهداري اعداد صحيح 

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

 byte 8   و  0-255

 word                 1-2-0 16  65535-0     منفي

                                                                  Double word 

 .  است ... )  و يا 64 يا 32 يا 16 (2 هر خانه حافظه تواني از طولمعموالً 

 .  عالمت براي اعداد مثبت صفر مي باشد تبي



 
   ٣  ٢  ١ ٠  ۴  ۵  ۶ ٧ 

١١٠٠١٠٠٠   بيتي 8 در حافظه  19نمايش 

 :  سه روش نگهداري :اعداد صحيح منفي

 . مانند اعداد مثبت فقط بين عالمت مقدار يك مي گيرد  -روش عالمت و مقدار -1

 1روش متمم  -2

 2روش متمم  -3

 :روش عالمت و مقدار

⇐
−

10010011
19     19- 

 :معايب روش عالمت و مقدار 

⎩
⎨
⎧
10000
00000  .دو صفر جداگانه مثبت و منفي داريم   -1

 .  عمل تفريق مدار جداگانه نياز دارد  -2

 : فرض شود بزرگترين و كوچكترين اعداد در اين روش Mول طاگر 

−1 بزرگترين ) 2 1-( -1

2 1−  كوچكترين -  )-(1 -2

 در اين روش نمايش مثبت عدد را بدست آورده و سپس تمـام ارقـام را از يـك               :1روش متمم   

 بيتي اشكال دوم روش عالمت مقدار       8در حافظه   . كم نموده يا بعبارت ديگر معكوس مي كنيم         

 . شكل اول پابرجاست حل شد ولي هنوز م

 صفر مثبت 00000

  صفر منفي11111

 : داراي مراحل زير است – هر دو عيب روش اول را حل مي كند  :2روش متمم 

 افزودن يك واحد به عدد حاصل -3 عدد 1بدست آوردن متمم -2نمايش مثبت عدد -1



 

 

}12,2{ محدوده 11 −− −−

 گـذرگاه و  س يـا  ، بـا  ALUحافظـه   خروجـي ،    -هاي ورودي واحدهر كامپيوتر از    : ساختار كامپيوتر   

 ناميده مي شود و وظيفه بـه        CPU ، واحد كنترل و ثبات ها        ALUواحد كنترل تشكيل شده است      

 . اجراي دستورات را بر عهده دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خروجـي و حافظـه نيـاز بـه         - ورودي , پردازنـده    ناري ارتبـاط مـداوم بـي      براي برقر : باس يا گذرگاه    

 مي باشند كه غير عملي است راه حل عملي آن است كـه سـيمهاي ارتبـاطي                  سيمهاي بسيار زيادي  

 . بين تعدادي از وسايل مشترك باشند كه اين سيمهاي مشترك را باس يا گذرگاه مي نامند 

 :سه نوع باس وجود دارد 



خروجي و يا حافظه را روي آن قرار مي         -باس آدرس كه پردازنده آدرس دستگاههاي ورودي       -1

 . دهد 

 CPU  و خروجـي -اده كه اطالعات از طريق آن بـين حافظـه و دسـتگاههاي ورودي             باس د  -2

 . انتقال مي يابد 

- بـراي خوانـدن اطالعـات از ورودي        RDباس كنترل كه شامل فرمانهـاي كنترلـي ماننـد            -3

 . خروجي يا حافظه -براي نوشتن روي ورودي WR يا فرمان CPUخروجي و انتقال به 

 حافظه هاي سريعي به نام ثباتها وجود دارند بدليل آنكـه دسـتيابي بـه                در داخل پردازنده ،   : ثباتها  

حافظه است ، دستوراتي كه فقط از ثباتهـا اسـتفاده مـي كننـد بسـيار                  به   ثباتها سريعتر از دستيابي   

 . سريعتر از دستوراتي كه از حافظه استفاده مي كنند اجرا مي شوند 

  80286,8088,8086 بيتي 16           :شركت اينتل 

  و پنتيوم80386,80486 بيتي 32                      

  :ساختار داخلي پروسسور 

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

INTerface unit (BIU)]واحد . است شده ل تشكيEU مسئول اجراي دستورات است كه از 

ALU ه است  ثبات تشكيل شدتعدادي و. 

 شامل واحد مديريت كنترل باس ، ثبات هاي سـگمنت و صـف دسـتورات                (BIU)واحد واسط باس    

 همواره يك سري از دستورات را از قبل ، از حافظه خوانـده در صـفحه دسـتورات قـرار         BIU. است  

 هر لحظه واحد اجرايي بخواهد دستور را اجرا كند بالفاصله از صـف دسـتورات ،                 Prefetihمي دهد   

 . شودستور را مي گيرد و منتظر خواندن دستور نمي د

 

  BIUواحد واسط باس  EUواحد اجرايي 
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 :ي مثبات هاي عمو

 . ر اعمال ورودي و خروجي و محاسبات استفاده مي شود د : Axثبات   

 . دو بخش باال و پايين دارد 

 

        عنوان انـديس در توسـعه آدرس و محاسـبات بكـار رفتـه بـه آن ثبـات پايـه هـم            به   :Bxثبات  

 گويند  مي

 

 محاسـبات   وقه تكراربه آن ثبات شمارنده گفته شده و براي كنترل تعداد دفعات حل            : Cxثبات  

 . استفاده مي شود 

 

به آن ثبات داده ها گفته شده و در اعمال ضرب و تقسيم با اعداد بـزرگ بكـار مـي                      : Dxثبات  

 . رود 

AH        AL      AX 

BH          BL   BX 

15       8  7         0 

CH              CL   

١۵

CX 

٨   ٧ 

١ ٨    ٠٧۵ 

٠

15 8 7 0  

اندازه .  قابل قسمت مي باشد      16ناحيه اي از حافظه است كه آدرس شروع آن بر           : سگمنت يا قطعه    

 :نوع سگمنت مختلف وجود دارد چهار .  باشد 64kهر سگمنت مي تواند تا

DX DH        DL     

 Code segmentسگمنت كد -1

 Data segment –سگمنت داده ها  -2



   Stack segment  سگمنت پشته-3

 Extra segmentسگمنت اضافي -4

 باشد  k64 دستورات زبان ماشين در اين سگمنت قرار مي گيرند اگر برنامه بزرگتر از               :سگمنت كد   

  تعيين مي شود Cs آدرس ابتدائي سگمنت توسط ثبات –ه باشيم چند سگمنت كد مي توانيم داشت

  برنامه در آن قرار مي گيرند آدرس ابتـداي سـگمنت توسـط    ي مقدار متغيرها:سگمنت داده ها 

DS مشخص ميشود . 

 زيربرنامه ها اسـتفاده     فراخواني  در  .  آدرس هاي برگشت از زير برنامه ها است          حاوي :سگمنت پشته 

 .  سگمنت را مشخص مي كند بتداي ، آدرس اSS ثبات. مي شود 

آدرس ابتـداي آن توسـط   . براي انجام عمليات بر روي رشته ها استفاده مي شود         : سگمنت اضافي 

Es تعيين مي گردد  . 

 سـمت راسـت آدرس آنهـا صـفر اسـت             كه آدرس شروع هر سگمنت معموالً از محل هايي از حافظه         

 :   شروع مي شود مانند

 

                          

 بايـت فاصـله     16 آدرس شروع هر سگمنت از حافظه نسبت به سگمنت بعدي حداقل به اندازه               يعني

چون همواره اولين رقم سمت راست صفر است براي صرفه جويي در سخت افزار اين صـفر در                  . دارد  

ي گردد و در     ذخيره م  Es,Cs,Ds,SSثبات ها ذخيره نمي شود و فقط چهار رقم هگزا با ارزش در              

 . هنگام استفاده بوسيله سخت افزار يك صفر در جلوي آنها قرار داده مي شود 

 افظه 

 شته
 ده
 د

 ضافی

Ss 
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Cs 
Es 
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 meg 1 خانـه ، 64k بـه جـاي  ايـن روش  بـا  (meg 1) خانـه اي  2 بيتي و حافظه 16 ثباتها :دليل

 . ي مي شود هآدرس د

 :ت سگمنت فسآ

. بتداي سـگمنت مشـخص مـي شـوند     در يك برنامه اسمبلي تمام محلهاي حافظه نسبت به آدرس ا    

 . مي باشدffffH تا 0000Hاين فاصله آفست آدرس گفته مي شود و بين 

يعنـي  ) 38بايـت    (26Hفست  آ اگر Ds=2403H و سگمنت داده يعني      24030Hبه عنوان مثال    

 : 2403  آدرس منطقـي بـه صـورت    .  بايت اسـت  38 از ابتداي سگمنت داده طالعاتفاصله اين ا

 :آدرس فيزيكي مي شود .  باشد  مي0026

 

آدرس 
ک ز ف

24030 
0026 

 
24056 

٢۴٣٨ ٠٣  

 

 

 

AL,[0012H]  MOV          ـ   2403:0012 به معناي آن است كه محتويات خانـه  منتقـل   AL ه را ب

 . كن

 
 
 
 
 
 
 العاتاط
 
 

٢۴٠٣:٠٠٢۶ 

 

 

 .  را آدرس منطقي دستور مي نامند CS : IPمجموعه ثباتهاي 

24030 
0012 

 
آدرس فيزيكي 24042

 و 20314 شروع سگمنت كد  بدين معناست كه آدرسCS : IP≡ 0025 : 3142بعنوان مثال 
 را داشته باشد MOV  AX,[0032H]اگر در اين آدرس دستور .  مي باشد  0025افست آدرس
 :سازي اطالعات در حافظه به صورت زير است  نحوه ذخيره



 

 

 

 

 A0 00 32    معادل زبان ماشين                  

    . مـي شـود   اارزشـتر ذخيـره  در مكان ببدين معني است كه در هنگام ذخيره اعداد بايت با ارزش 

HI-byte) در HI-Address ( 

 Fa          32 32           fa

               ثبات       2130حافظه 2131             

                                  

 MOV   Dx, 8642            BA4286                                                

 

  :ت پشته ، داده و كد در حافظه گمننحوه قرار گرفتن س



 بايت فاصـله داشـته   16درس شروع هر سگمنت در حافظه ، نسبت به سگمنت بعدي ، حداقل بايد    آ

افتد اما مي تـوان ايـن       بي بايتي روي هم     64kدر اين حالت امكان دارد قسمتي از سگمنتهاي         . باشد  

 .سگمنتها را در نقاط مختلف حافظه و مجزا اختيار كرد

 2 بايـت رزو كنـيم ، سـگمنت داده بايـد در              21   باشـد و در پشـتة      SS=313AHن مثال اگر    بعنوا

 . قرار گيرد )  بايت است16بدليل اينكه هر سگمنت (سگمنت بعد 

 و سـگمنت بعـدي قـرار        313c سگمنت كد نيز در   .  بايت تعريف كنيم     24و اگر در سگمنت داده ،       

 . خواهد گرفت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEBUG.COMبرنامه 



ديباگ برنامه اي است كه در سيستم عامل گنجانده شده است تا به برنامه نويس اجـازه نظـارت بـر                     

اين برنامه براي بررسي و تغييـر محتويـات حافظـه ، ورود و اجـراي                . برنامه را براي رفع عيب بدهد       

 .  مي گيرد  و تغيير داده مورد استفاده قراررسيوابرنامه ها و توقف اجرا در نقاط معين براي 

                      C:\>debug :   ورود و خروج از ديباگ

اكنون ديباگ منتظر تايـپ  . در خط بعد ظاهر مي شود  - نشانهenter و زدن Debugپس از تايپ 

تمامي فرمانهاي ديباگ را مي توان به صورت كوچك يا بزرگ تايپ نمود              . فرماني از جانب شماست     

 .  را تايپ مي كنيم Q فرمان براي خروج از ديباگ

  :بررسي و تغيير محتواي ثبات ها

ايـن فرمـان    .  را مـي دهـد       CPU اجازه بررسي و تغيير محتواي ثبات هاي دروني          (R)فرمان ثبات   

   R > نام ثبات <  :داراي تركيب زير است 

و در صـورت    اين فرمان اگر نام ثبات خاصي برده نشود محتويات همه ثبات ها را نمايش مـي دهـد                   

 . ذكر نام فقط محتويات ثبات نام برده شده را نمايش مي دهد 

 :  به صورت زير خواهد بود Rخروجي 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 انديس        . ديباگ سه خط اطالعات را در اين حالت مي دهد           

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

.  به آن اشاره مي شود نشان مي دهد CS : IPخط سوم دستوري را كه با . پرچم را نشان مي دهد 



در هنگام ورود به ديباگ محتويات ثباتهاي همه منظوره صفر شده و بيت هاي پـرچم پـاك شـده و                     

كه مي  هنگا. تمامي ثبات هاي قطعه داراي مقدار يكسان تعيين شده توسط سيستم عامل مي شوند               

 . شود ثبات هاي قطعه بر طبق پارامترهاي برنامه تنظيم مي شوندربرنامه اسمبلي در ديباگ با

 ذكر شود محتويات ثبات نمايش داده شده و مي توانيد مقدار ثبات را Rاگر نام ثبات در فرمان 

 .عوض كنيد

 

 

 

 

  :مقدمه اي بر برنامه نويسي اسمبلي

هـر دسـتور    . عه اي از خطوط دستورات زمـان اسـمبلي اسـت            يك برنامه زمان اسمبلي شامل مجمو     

عملونـدها داده هـايي     . شامل نمادي است كه بطور اختياري با يك يا دو عملونـد دنبـال مـي شـود                   

 هستند كـه بـر روي داده عمـل مـي            CPUهستند كه بايد دستكاري شوند نمادها همان فرمانهاي         

 بـه زبـان ماشـين ، اسـمبلرهاي بسـياري در             8086براي ترجمه برنامه هاي زبـان اسـمبلي         . كنند  

از . سـاخت بورلنـد اسـت        . TASA ساخت مايكروسافت و     MASMدسترسند از معروفترين آنها     

 ارائه مي شود نيز مي توان براي اسمبل كردن استفاده           DOSبرنامه ديباگ كه همراه سيستم عامل       

 . نمود 

 : MOVدستور 

 :داراي قالب زير است . كان ديگر كپي مي كند اين دستور داده را از يك مكان به م 

MOV    destination , Source 

 : به مقصد  كپي عملوند مبدأ



MOV    Ax,Bx              Ax           Bx 

 (Ax) را درون ثبات مقصد (Bx)  اين دستور محتويات ثبات مبدأ

اين دستور .  را خواهد داشت Bx همان مقدار Axكپي مي كند پس از اجراي اين دستور ، ثبات 

              MOV  AL , 37H   ;   AL=37H.  را تغيير نمي 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 م ثشرط هم اندازه بودن     ب مي تواند بين تمامي ثباتها بجز ثبات پرچم          داده

 . شود 

 ;  MOV AL,Dxخطا  

 ;  MOV FR,Dxخطا  

 MOV Ds,FCFAH ; خطا

 :نكته مهم 

 نمود بلكه بايد ابتدا وارد ثبـات        SS,ES,DS,CS را نمي توان مستقيماً وارد ثباتهاي قطعه اي          داده

 . رد و سپس از طريق ثبات غير قطعه اي ، وارد ثبات قطعه اي نمود كغير قطعه اي 

MOV   DS,2312H MOV   AX,2312H                                                         

MOV   DS,AX                                                                                          

 :اين دستور داراي قالب زير است  : ADDدستور 

ADD destination, source; 



 . وندهاي مبدأ و مقصد را با هم جمع كرده و فاميل را در مقصد قرار مي دهداين دستور عمل

MOV AL, 2FH   ;   AL        2F 

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

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

عملوند مبدأ مي تواند ثبات و يا يك داده فوري باشـد امـا           . م  به اين عملوند ، عملوند فوري مي گويي       

 . عملوند مقصد بايد ثبات باشد 

 :كردن و اجراي برنامه ها در ديباگ كد 

 . حال به چگونگي ورود دستورالعملها به زبان اسمبلي در ديباگ مي پردازيم 

  :Aفرمان اسمبل كردن 

ي رود قالـب آن بـه صـورت روبـرو      به حافظه بكـار مـ   اين فرمان براي ورود دستورالعملهاي اسمبلي    

 :است

 A >آدرس شروع<

يعني نتيجه مشـابهي    . آدرس شروع مي تواند به صورت افست تنها و يا قطعه كد و افست داده شود                 

    . در برخواهند داشت 

          A  200          A   OAEF:100 

همزمـان بـا ورود دسـتورات ديبـاگ         . هـد مانـد     در ادامه ديباگ منتظر ورود دستورات اسمبلي خوا       

در صورت غلط وارد كردن دسـتور ، ديبـاگ پيـام خطـا              . دستورات را به كد ماشين تبديل مي كند         

 دسـتور بـه كـد ماشـين ،          هـر با تبديل صحيح    . اعالم مي كند و دوباره منتظر ورود دستور مي ماند           

 . افست به مكان بعدي اصالح مي شود 



ناي شانزده مي باشد اما پيش فـرض اعـداد در اسـمبلرها             بداد در ديباگ م   ع فرض ا  پيش: نكته مهم   

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

 .  ذكر گردد Hبه دنبال اين 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 يك دستور در ديباگ و اسمبلر در زير آمده است 

 MOV Ax,AB4F          ⇒ديباگ   

⇒  MOV Ax,AB4F H          اسمبلر   

ذخيره شده است و كاربر نمي تواند از        DOSبراي  )  خانه اول  100H) 256سهاي صفر تا    آدر: نكته  

 .  به بعد شروع كرد 100 بايد از Aبنابراين براي دستور اسمبل . آن استفاده كند 

 تبديل از زمان ماشين به دستور اسمبلي : Uفرمان عكس اسمبل 

اين دسـتور عكـس دسـتور    . مايش مي دهد     ماشين و معادل زمان اسمبلي دستور را ن        داين فرمان ك  

 زبان ماشـين     به  دستورالعمل هاي اسمبلي را از كار برگرفته       Aدستور  .  را انجام مي دهد      Aاسمبل  

 زبان ماشين ذخيره شده در حافظه را دريافت ، و بـه             Uدستور  . تبديل و در حافظه ذخيره مي كند        

 :اراي دو قاب به صورت زير است اين فرمان د. دستور اسمبلي تبديل و نمايش مي دهد 



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

→ U- > آدرس شروع< > L تعداد بايت <                  U– 100) شروع  (LD تعداد بايت 

 .  تبديل به اسمبلي كند CS: 010D تا CS : 0100 فرمان مي دهد از آدرس شروع 1دستور 

 .  بايت را تبديل به اسمبلي كند D به تعداد CS : 0100 فرمان مي 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 .  مي باشد CS : IP بايت از 32 بدون پارامتر به معناي تبديل  U فرمان 

محتويـات يـك     اين روش مـي تـوان        با بايت قبلي تبديل شود      32 بايت جديد از ادامه      32مي شود   

 . فايل بزرگ را مشاهده كرد 

 اين فرمان با ديباگ دستور مي دهد تا دستور العملهاي بـين دو آدرس را اجـرا                  :(G)فرمان اجرا   

 :كند ، قالب آن به صورت زير است 

 G  => آدرس شروع<  >آدرس پايان<

 :اين دستور را به چند صورت مي توان بكار برد 

 نموده و تا CS : IPديباگ در اين حالت شروع به اجراي دستورات از  - بدون دادن آدرس-1حالت 

در اين حالت مهـم نيسـت چـه تعـداد           .  به اجرا ادامه مي دهد       INT3رسيدن به نقطه توقفي مانند      

 . نقطه توقف داريم ديباگ در اولين نقطه توقف متوقف مي شود

 .  است INT3 براي اجرا   به معناي آن است كه دستور بعدي 0AEf و 010Dدر اين حالت 



-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 شكل آدرس شروع 2حالت 

.                           آدرس شروع ، اجرا كرده تا رسيدن به نقطه توقف ادامه مي دهددر اين حالت ديباگ از

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

                          G G=100 106=  شكل آدرس پايان آدرس شروع 3حالت 

 Ax=004 Bx=003 Cx=0000. ت بين دو آدرس اجرا مي شود در اين حالت فقط دستورا

             G شكل         آدرس 4حالت 

  -G 109 

Ax=0004   Bx=0003   Cx=0005 

103D:0109 ,   01CS         ADD   AX,CX 

ديباگ بطـور پـيش فـرض     .دراين حالت فقط آدرس پايان داده شده و آدرس شروع داده نشده است           

 .  را بعنوان آدرس شروع بكار مي برد CS:IPمقدار 

 . تشكيل شود ) قطعه(همانطور كه قبالً گفته شده هر برنامه اسمبلي مي تواند از سه سگمنت 



اين سگمنت حاوي دستورات زبان اسمبلي مي باشد كه ايـن دسـتورات وظـايف               : قطعه كد    -1

 .برنامه را انجام مي دهند 

اطالعاتي كه بايد بوسيله دستورات قطعه كد اسـتفاده         از اين قطعه براي ذخيره      : قطعه داده    -2

 .  بكار مي رود  شود ،

 . از اين قطعه براي ذخيره اطالعات موقت استفاده مي شود : قطعه پشته  -3

 : بايت داده به صورت زير داريم 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 نتيجه اگر قصـد داشـته          طمشكل اين برنامه آن است كه دستورات و داده ها با هم مختل            

باشيد يكي از پنج عددي كه قصد جمع كردن داريد را عوض كنيد بدين معني كه داده عوض شـود                    

است داده هـا را در      بهمين دليل بهتر    . بايد كل كد را جستجو نموده و داده مورد نظر را عوض كنيد              

 . قطعه داده ذخيره كنيم تا دسترس و تغيير آنها آسانتر باشد 

 نيز حاوي آدرس شـروع ايـن        DS مي باشد و     300Hقطعه داده   ) آفست(بعنوان مثال تفاوت مكان     

 :برنامه بهبود داده شده به صورت زير است . قطعه مي باشد 

DS:0300=36    MOV AL,0 

DS:0301=2C    ADD AL,[0300] 



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

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

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

                          ADD AL,[0304] 

حـال اگـر    .كروشه به معني آدرس داده و نه خود داده مـي باشـند            . آدرس افست درون كروشه است      

  در افست ديگري ذخيره كنـيم برنامـه        300) افست(ن  قصد داشته باشيم داده را به جاي تفاوت مكا        

 فقـط   8086.در اين حالت بايد ثباتي براي نگهداري آدرس افست اسـتفاده كنـيم              :  اصالح شود    بايد

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

 ←,

 

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

 برنامه اصالح مي شود وبه صورت زير است

 تغيير  جزييدر اين حالت اگر قصد تغيير افست را داشته باشيم فقط كافي است يك خط را بصورت                  

 . در اين برنامه حلقه مي توانست استفاده شود . دهيم 

MOV AL,0          

MOV  Bx,0300H 

ADD AL,[Bx] 

INC Bx 

ADD AL,[Bx] 

INC Bx 

ADD AL,[Bx] 



INC Bx 

ADD AL,[Bx] 

اسـتفاده مـي   HI-addressدرHI-byte دادقـرار از  8086همانطوري كه مي دانـيم كامپيوترهـاي     

در اين حالت بايت باارزش باالتر به مكان        .  بيت نيز صادق است      16اين قانون براي داده هاي      . كنند  

 :يعني . قطعه داده مي رود م ارزشتر به مكان پايينتر كباالتر قطعه داده رفته و بايت 

MOV Dx, 3BCA 

MOV [1700],Bx 

DS:1700=CA 

DS:1701=3B 

با اين فرمان مي توان به هر تعداد دلخواه دستور را اجرا نموده و عالوه بر آن تأثير                   : Tفرمان رديابي   

 :برنامه روي ثبات ها را ردگيري كرد 

 >T =آدرس شروع< >تعداد دستورالعمل ها <

اگـر  .  دستور را اجرا كـن  5 به تعداد 100 بدين معني است كه از آدرس T=100 5 مثال به عنوان

اگر آدرس شروع داده    . تعداد دستورالعملها داده نشود مقدار پيش فرض يك در نظر گرفته مي شود              

 . در نظر گرفته مي شود CS:IPنشود 

جراي هر دستور محتـواي ثبـات        پس از ا   T در آن است كه فرمان     Gتفاوت اين فرمان با فرمان اجرا       

 .  محتواي ثباتها را تا پايان برنامه نشان نمي دهد Gها را نشان مي دهد در صورتي كه فرمان اجرا 

 در برنامه اجازه مي دهد تا آنچه را كه بوسيله يك دستور از برنامه اتفاق مي افتد مشـاهده                    Tفرمان  

 . دستور خواهد شد  بدون پارامتر باعث اجراي فقط يك Tفرمان . كنيد 

ه رو با فشار دوبا   .  مي توان توقف نمود      Ctrl+Numlockاگر سرعت رد شدن دستورات زياد بود با         

 . كليد ادامه كار انجام شود 



T=100  5 

                                                                                پنج دستور 

INT3                                                                                              

  :8086روشهاي آدرس دهي 

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

در  .دهي گفته مي شود به اين روشها ، روشهاي آدرس . وجود دارد ) داده ها(دسترسي به عملوندها 

را نشـان  )داده( محل برداشـتن عملونـد    cpuواقع روش آدرس دهي روشي است كه برنامه نويس به           

 : هفت روش آدرس مختلف وجود دارد8086 در .مي دهد

 

 ثباتي -1

 فوري -2

 مستقيم -3

 غيرمستقيم ثباتي -4

 نسبي پايه -5

 نسبي انديس  -6

 نسبي انديس دار پايه -7

روش از ثبـات هـا بـراي نگهـداري داده يـا همـان عملونـدها         در اين    : روش آدرس دهي ثباتي   -1

بهمين دليل نياز به دستيابي به حافظه نـداريم در نتيجـه دسـتوراتي كـه از ايـن              . استفاده مي شود    

 .  سريع هستند  روش آدرس دهي استفاده مي كنند نسبتاً

MOV  Ax,Bx 

MOV  ES,Cx 



ADD  AL,DL 

همـانطور كـه مـي      . ملوند مبدا يك مقدار ثابت است       در اين روش ع    : روش آدرس دهي فوري   -2

دانيم بعد از تبديل به زبان ماشين ، عملوند بالفاصله بعد از كد دستور در حافظه ذخيـره مـي شـود                      

.  دسترسي سريع بـه عملونـد دارد و اجـراي دسـتور سـريع صـورت مـي گيـرد          CPUبهمين دليل   

ادن داده فوري درون ثباتهـاي قطعـه و ثبـات           همانطور كه گفته شد محدوديت اين دستور در قرار د         

 . پرچم است 

MOV Bx,0003        BB0300 , MOV  CX,0005        B90500 

 يا همراه دستور است و دسترسي آن با سـهولت و سـريع              CPUدر دو روش باال عملوند يا در داخل         

. فظـه قـرار داد       و در جـايي درون حا      CPUصورت مي گيرد در روشهاي بعـدي داده اغلـب خـارج             

 .  سهولت دو دستور باال نمي باشد  بهدسترسي به داده ها

در اين روش به جاي داده آدرس داده بالفاصله بعد از كد دسـتور             : روش آدرس دهي مستقيم   -3

بـرعكس روش فـوري كـه خـود عملونـد همـراه       . خود داده در مكاني ديگر در حافظه است    .مي آيد   

همانطور كـه قـبالً گفتـه شـد آدرس          . رس عملوند همراه دستور است      در اين روش آد   . دستور است   

آدرس فيزيكي را مـي تـوان بـا         . در قطعه داده است     ) افست(موجود در دستور ، آدرس تفاوت مكان        

  بدست آورد DSتركيب آدرس افست و 

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

 بيتـي   16  1300 هشت بيتـي و      CLه موجود نبود خطا توليد مي شد زيرا         در اين حالت اگر كروش    

 .  قرار گيرد CL درون  DS:1300است اين دستور باعث مي شود محتواي آدرس 

 . گردد   حافظه ذخيره1244:2342 درون آدرس H 32اين دو دستور باعث مي شود كه مقدار

MOV  BL,32H 

MOV  [2342],BL 



DS=1244            12440 

                             2342 

                            14782                            آدرس فيزيكي

 در اين روش آدرس مكان حافظه اي كـه عملونـد در              :روش آدرس دهي غير مستقيم ثباتي     -4

روش فقـط ثباتهـاي     نكته قابل توجه آن است كه در ايـن          . آن است بوسيله ثبات نگهداري مي شود        

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

 

                     ;MOV  CL,(BX) قرار مي گيرد  CL حافظه درون DS:BXمحتويات خانه 

                        ,MOV  CL,(SI) قرار مي گيـرد   CL حافظه درون DS:SIمحتويات خانه 

                ;MOV  (DI),AL درون آن قرار مي گيرد AL حافظه از DS:DIمحتويات خانه  

-MOV  (SI),BX;     HI منتقل مي شـود  DS:SI+1  و  DS:SI در مكانهايBXمحتواي   

Byte در HI-Address رعايت مي گردد   

 . مؤثر داريم  در اين روش مفهومي به نام آدرس : روش آدرس دهي نسبي پايه -5   

جايي براي محاسبه آدرس مؤثر استفاده مي        و مقدار جاب   BP يا   Bxدر اين روش از ، ثبات هاي پايه         

 .  مي باشد BP ، SS و براي DS,Bxقطعه پيش فرض آدرس فيزيكي براي . شود 

 DS0 صـورت آدرس فيزيكـي .  مي باشد Bx+15 آدرس مؤثر MOV  Ax,[Bx]+15در دستور 

      مي باشد

      BX    12210                      DS:BX+15 

     DS:BX+15+1             18FC                        15+  

 15     آدرس فيزيكي    

      13B1C     AH       AL      آدرس فيزيكي     



 قـرار   Axدرون   Ds:Bx+15+1 و   Ds:Bx+15اين دستور موجب مي شود محتويات خانه هـاي          

 .  قرار مي گيرد AH و آدرس باال درون ALآدرس پايين به . گيرد 

MOV Ax,[Bx+15] 

MOV  Ax,15[Bx] 

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

MOV   CL,[BP+6] 

MOV CL,6 [BP] 

ايـن روش مشـابه روش آدرس دهـي         آدرس فيزيكي در   :روش آدرس دهي نسبي انديس دار       -6

 .  آدرس تفاوت مكان را در خود نگهداري مي كنند SI,DIنسبي پايه است با اين تفاوت كه تباتهاي 

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

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

 .  است DSقطعه پيش فرض در اين روش 

ـ روش آدرس دهي نسبي  ايـن روش از تركيـب دو روش پايـه و انـديس دار      : هانديس دار پاي

تدا ثبات پايه سپس ثبـات  اين روش داراي يك ثبات پايه و يك ثبات انديس است اب         . بوجود مي آيد    

 . استSS,BP وبراي DS,BXبراي  ضقطعه پيش فر.  ميگردد ذكرانديس 

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+5];                                  

MOV BL,[BP][DI]+6;          =SS0+BP+DI+6 

MOV BH,[BP][SI]+30;       =SS0+BP+SI+30 



 

 :خالصه روشهاي آدرس دهي به صورت زير است  

 

 رس دهيروش آد عملوند قطعه پيش فرض

- reg ثباتي 

- data وريف 

DS [offset] مستقيم 

DS 

DS 

DS 

[Bx] 

[SI] 

[DI] 

 غير مستقيم ثباتي

ِDS 

SS 

[Bx]+disp 

[BP]+disp 

 نسبي پايه

DS 

DS 

[DI]+disp 

[SI]+disp 

 نسبي انديس دار

DS 

DS 

SS 

SS 

[Bx][SI]+disp 

[Bx][DI]+disp 

[BP][SI]+disp 

[BP][DI]+disp 

 ارپايهنسبي انديس د

ثبات هاي تفاوت ممكن براي قطعات مختلف بطور پيش فرض معين مي باشد كـه بـه صـورت زيـر                     

 :است 

    CS             DS                           ES                       SS        : نام ثبات 



IP         SI,DI,Bx             SI,DI,Bx             SP,BP : ر مكان ثبات تغيي 

  براي انجام اين كارديگري را استفاده نمودمي توان قطعه پيش فرض را لغو كرده و ثبات قطعه 

 .بايد نام قطعه را در دستور ذكر كنيم 

 .  مي باشند 10 و در اسمبلر در مبناي 16اعداد در ديباگ در مبناي 

اي حـذف آن   باشـد بـر   مـي SS:BP قطعه پيش فرض MOV AL,[BP]بعنوان مثال در دستور 

 مي توان نوشت در ايـن صـورت عملونـد موجـود در     MOV AL,CS : [BP]دستور را به صورت 

 .  مي رودAL درون SS : BP به جاي خانه CS : BPخانه 

     قطعه پيش فرض              قطعه به كار رفته

MOV SS:[BX][DI]+30,AX             SS:BX+DI+30            DS:BX+DI+30 

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

 سه فرمان براي بررسي و تغييـر محتويـات حافظـه در ديبـاگ وجـود                 :دستكاري داده در ديباگ     

 :دارند كه عبارتند از 

F : پر كردن يك بلوك ، از حافظه بوسيله داده اي كه داده مي شود. 

D : ان نمايش محتواي حافظه روي صفحه نمايشفرمان تخليه يا هم. 

E : فرمان وارد كردن داده كه محتواي حافظه را تغيير مي دهد. 

 . براي پر كردن حافظه با داده اي از طرف كاربر استفاده مي شود Fillفرمان پر كردن 

 :داراي قالب زير است 

 F  > آدرس شروع< >آدرس پايان< >داده <

 F >آدرس شروع< > L تعداد بايت < > داده<



معموالً از اين فرمان براي پر كردن قطعه داده استفاده مي شود در اين حالت آدرس شروع و پايان ،                    

براي قطعات ديگر بايد نام ثبات قطعه قبـل از تفـاوت            . آدرس هاي تفاوت مكان در قطعه داده است         

 . مكان ذكر شود 

    .  پر مي كندFF را با DS:10F تا DS:100از 

-F   100   10F   FF            

   پر مي كند20با )  بايتCS:1FF) 256 تا CS:100از 

–F   CS:100  1FF 20 

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

 .  پر مي شود  00FF با DS:100شروع از 

  :افظه   براي بررسي محتويات حD تخليه Dumpفرمان 

 :قالب آن به شكل زير است 

 D- >آدرس شروع< >آدرس پايان<

 D- >آدرس شروع< L>تعداد بايت <

 16 مي تواند با آدرس شروع و پايان و همچنين آدرس شروع و تعداد بايت هـا در مبنـاي                     Dفرمان  

 . در هر دو صورت محتويات حافظه نمايش داده مي شود . بكار رود 

 Dهـر بـار زدن   با د را نشان دهDS:100 بايت متوالي از 128ديباگ ي شود، تنها باعث مDفرمان 

 . بايت بعدي نشان داده مي 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 



                                                   112A:0190        00   00  ……00         19F  
 استفاده نمود در اين درفاً زبان ماشين موجود در قطعه ك مي توان براي ديدن صDumpاز فرمان 

 صرفاً كد ماشين نمايش داده مي شود و Dump است ولي در دستور Uحالت وظيفه مشابه دستور 

 .معادل دستور اسمبلي نمايش داده نمي 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 

 يي شود اگر محتواي يك بايـت كـد اسـك           معادل كد بايت نمايش داده م      يدر انتها كاراكترهاي اسك   

 .  نشان داده مي شود "."نباشد قابل نمايش نبوده و با 

 : براي وارد كردن داده به حافظه Eفرمان ورود 

اند بـراي پـر      براي پر كردن حافظه با يك نوع داده بكار مي رفت مي تو             Fاين فرمان برخالف فرمان     

 :داراي قالب زير است . كردن حافظه با ليستي از داده هاي مختلف بكار رود 

  >E-آدرس< >ست دادهلي<

        >E-آدرس<        براي تغير آدرس



-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 اين دستور داده اسكن در عالمت        

سـپس چهـار   .  كه مايل به بررسـي آن بايـت و احتمـاالً تغييـر آن هسـتيد              ديباگ فرض خواهد كرد   

 :انتخاب داريد 

 :با دادن مقدار جديد جايگزين مقدار قبلي مي شود -1

   -E      106 

113D:0106     6E  -  6D    

-D     100    10F                         

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

 و Spaceو براي رفتن به خانة بعـدي از  .  به معني عدم تمايل براي تغيير داده است      enterزدن  -2

 .براي رفتن به خانة قبلي از خط تيره استفاده مي شود 

و بايت بعدي بـراي تغييـر     حال نمايش را بدون تغيير گذاشته كليد فاصله باعث مي شود بايت در      -3

 . نشان داده ميشود 

 

-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 



 باعث ميشود بايت در حال نمايش را رها كرده و بايت قبلي را نشان               "-"ت منفي   وارد كردن عالم  -4

 .دهد 

-E   107 

113D:010 7 69.- 

113D:0106  6E.  6D 

 . ي هم استفاده مي شود د براي وارد كردن داده هاي عدEاز فرمان 

-E  100  32  24  B4  02  3F 

  تغيير ثبات پرچم وبررسي 

ي باشـد ايـن    شـانزده بيتـي مـ   FR(Flag Register)اي ثبـات پـرچم   كامپيوترهاي شخصـي دار 

 را  Of.Pf.Af,Sf,Zf,Cf وضيعت فعلي پردازنده را مشخص مي كنـد شـش بيـت پـرچم                جيسترر

سـه  . پرچم هاي شرطي مي نامند زيرا در نتيجه اجراي دستورات محاسباتي يك يا صفر مي شـوند                  

ند زيـرا بـراي كنتـرل عمليـات دسـتورات            پرچم هاي كنترل مـي باشـ       DF و   TF و   IFبيت پرچم   

 . استفاده مي گردند 

  CF- Carry Flagبيت-1

 مي شود كه در محاسبات يـك بيـت نقلـي ايجـاد     CF=1اين بيت حاوي رقم نقلي است و هنگامي  

 .شود 

 MOV   Ax,FFFF 

Add    Ax,1 

 Zero  Flag-zf-بيت تشخيص صفر-2

 . ت محاسباتي يا منطقي برابر صفر شود اين بيت هنگامي يك مي شود كه نتيجه عمليا

MOV Ax,3 



Add Ax,FFFD 

 SF- Sign Flag –بيت پرچم عالمت -3

بعد از عمليات محاسباتي و منطقي مقدار بيت عالمت يا همان پر ارزش ترين بيت روي بيت پـرچم                   

ا بيـت   لـذ . عالمت كپي مي شود اگر نتيجه عالمت منفي باشد اين بيت برابر يك وگرنه برابـر صـفر                   

 . پرچم عالمت ، عالمت نتيجه آخرين محاسبات را نشان مي دهد 

 AF- Auxiliary carry flag-بيت پرچم نقلي كمكي-4

 .  يك مي گردد AFچنانچه در محاسبات از چهارمين بيت ، بيت نقلي به بيت بعدي ايجاد شود 

 Parity flag-PF –بيت پرچم توازان -5

قي ، بايت كم ارزش بررسي مي گردد ، اگر تعداد يك ها زوج باشـد           بعد از عمليات محاسباتي يا منط     

Pf=1 اگر فرد باشد φPF= توازن فرد. ( مي گردد( 

= of- (Cout clg-بيت پرچم سرريز-6 1 )overflow Flag 

يجـه  اين بيت هنگامي يك مي شود كه نتيجه عمليات اعداد جبري خارج از مقدار مجاز باشـد در نت                  

 . سرريز رخ مي دهد 

 -INTerrupt flag-If فهبيت فعال كردن وق-7

ر اين بيت برابر يك باشد ، سيستم به وقفه هاي خارجي پاسخ مي دهد وگرنه وقفـه هـا را ناديـده         اگ

 . مي گردد 

 Trace flag يا Trap Flag-TFبيت پرچم -8

Trace  باشـد ، اجـراي برنامـه بـه صـورت      چنانچه اين بيت برابر با يـك . است به معني قدم به قدم 

اين عمل براي پيدا كردن اشـتباه در برنامـه وسـيله مناسـبي مـي              . دستور به دستور انجام مي شود       

 . باشد 

 Direction flag-DFيك پرچم -9



اگر اين بيت برابر بـا يـك        . اين بيت براي كنترل جهت عمليات بعضي دستورات خاص بكار مي رود             

 .  شيفت از سمت راست به چپ وگرنه از چپ به راست انجام مي شود باشد ، عمل مقايسه يا

 

 فقـط    ،MOVبه عنوان مثـال دسـتور      . تمام دستورات روي بيت هاي پرچم اثر نمي گذارند          : نكته  

امـا دسـتورات محاسـباتي و       . اطالعات را منتقل مي كند و روي بيت هاي پـرچم اثـر نمـي گـذارد                  

 .ي بيت هاي پرچم اثر مي گذارندروSUB,ADDو ……  منطقي مانند 

 MOV  AL,48H                                مثال

        ADD  AL,3FH 

 

 

 

MOV   Bx,34F5H                       

Add      Bx,95EBH                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 =) φ(پاك شدن پرچم (1=)راري پرچم برق پرچم



 NVبدون سرريز  OVسرريز  OFپرچم سرريز 

 UPباال  DNپايين  DFپرچم جهت 

 DIوقفه غير فعال  EIوقفه فعال  IFپرچم وقفه 

 PLمثبت  NGمنفي  SFپرچم عالمت 

 NZغير صفر  ZRصفر  ZFپرچم صفر 

 NAبدون نقل كمكي  ACنقل كمكي  AFپرچم نقلي كمكي 

 POتوازن فرد  PEتوازن زوج  PFپرچم توازن 

 NCبدون نقلي  CYنقلي  CFپرچم نقلي 

ين ثبات بـه صـورت ريـز        ا هاي ثبات پرچم پاك يا صفر باشند       هنگام ورود به ديباگ اگر همه بيت      در

 .  مي شود ديده

NV   UP   DI   PL   NZ   NA   PO   NC 

 : قرار داشته باشند ثبات به صورت ريز ديده مي شود اگر همه پرچم ها در يك

OV   DN   EI   NG   ZR   AC   PE   CY 

 تغيير 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 

INT   3 



…………BX=0000 

NV  UP  DI PL ZR AC PE CY 

 :برنامه نويسي اسمبلي 

 ، بحـث    ددر اين بخش اجزا يك برنامه ساده به زبان اسمبلي كه قرار است با اسمبلر ، اسـمبل گـرد                   

 . خواهد شد 

هر برنامه اسمبلي شامل مجموعه اي از دستورات زبان اسمبلي و عباراتي ديگر به نـام رهنمـون هـا                    

رهنمون ها كه شبه دستور هم خوانده مي شوند در هنگام ترجمه، به اسـمبلر راهنمـايي                 . مي باشد   

ه دسـتورات   اسـمبلر از شـب    . رهنمون ها به زبان ماشين ترجمه نمي شوند         . كرده و جهت مي دهند      

 .  استفاده مي كند مهبراي سازمان دهي برنا

 :هر دستور زبان اسمبلي داراي چهار قسمت مختلف است 

 ] برچسب[نماد ] عملوندها] [ات ؛توضيح[

 كـاراكتر تجـاوز نمـي    31برچسب از . سب اجازه مي دهد تا با يك نام به خطي ارجاع داده شود   چبر

 . كند 

 و نقطه باشد ولي براي رهنمونهـا نيـازي بـه دو نقطـه             داگر برچسب به دستور اشاره كند بايد داراي         

و يـا يـك خـط را تشـكيل دهنـد اسـمبلر        توضيحات ممكن است در انتهاي يك خـط بـوده            .نيست

استفاده از توضيحات بـراي خوانـدن و        .  مفيدند   ده مي گيرد ولي براي برنامه نويس      توضيحات را نادي  

 درك برنامه پيشنهاد مي شود

 :تعريف قطعات برنامه 

 شروع سمگنت   SEGMENTرهمنون  . يك برنامه شامل حداقل سه قطعه پشته ، داده و كد است             

 .  پايان قطعه را اعالم مي كند ENDSو رهنمون 

Label SEGMENT 



Label Ends            

 . نام سگمنت بايد يك شناسه مجاز باشد 

 . شود ن شروع @با رقم و نقطه و  -1

  كاراكتر 31حداكثر  -2

 $، @ ، -تركيب حروف و ارقام و عالئمي مثل ؟ ، -3

 : گرفت قالب كلي يك برنامه اسمبلي را مي توان به صورت زير در نظر

 تعريف سگمنت پشته                                                                              

     تعريف سگمنت داده                                                                              

Segment      نام سگمنت كد  

Proc far              رنامه نام ب 

      End p               نام برنامه 

        Ends        نام سگمنت كد 

       end            نام برنامه                                                                   

اصل را در  را با هم جمع نموده و حDSبرنامه اي به زبان اسمبلي بنويسيد كه دو بايت اول : سوال

       .بايت بعدي قرار دهد

STSEG    SEGMENT 

 DB   64   DUP (?) بايت حافظه64رزرو  

STSEG     ENDS 

;…………………. 

DTSEG      SEGMENT 

 DATA1      DB    52 Hتخصيص مقادير و ذخيره سازي در حافظه     



DATA2      DB    29 H 

      ?    SUM           DB            مقدار بعدا مشاهده مي 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 

  

.  گروهي از دستورات است كه براي انجام عمل خاصي در نظر گرفته شده انـد                 (Procedure)رويه  

 . قطعه كد ممكن است يك يا چند رويه باشند 



 PROC                                                  مي تواندPROCرهنمون 

FAR   نام رويه 

  نام رويهNEAR                                                 ENDP يا FARاز نوع 

 .  باشد FAR نقطه ورود به برنامه كاربر بايد از نوع DOSدر . باشد 

در ادامه بايد هر سگمنت را به ثبات آن سگمنت مربوط كنيم يعني سگمنت كد را به ثبات سگمنت                   

زم اسـت كـه در يـك        اينكار بـدين دليـل ال     . كد ، سگمنت داده را به ثبات سگمنت داده و الي آخر             

برنامه به زبان اسمبلي ممكن است چندين قطعه داده و يا اضافي يا غيره وجود داشته باشد ولي هـر                    

زيرا ثباتهاي قطعه در هر لحظه فقط يـك         .  آدرس دهي مي شود      CPUبار فقط يكي از آنها بوسيله       

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

 . به كدام يك از قطعات داده است 

 توسط سيستم عامل مقدار دهي مناسـبي        SS,CS به برنامه كاربر ،      DOSپس از تحويل كنترل از      

 بايد بوسيله برنامـه مقـدار دهـي         (ES) و   DSشده اند و داراي مقادير صحيحي هستند ولي مقادير          

 . شوند 

MOV Ax,DTSEG 

MOV DS,Ax 

 .ي مي نامندلتورات اصلي را پوسته برنامه اسمببرنامه غير از دس.  دستورات اصلي قرار دارند در ادامه

MOV AH,4CH  هدف بازگشت كنترل به سيستم عامل است  .     

    INT 21H  دستورات كامپيوتر قفل مي كند در صورت عدم استفاده ازاين . 

 . سه خط آخر رويه و سگمنت قطعه را پايان مي دهند 

 

Edite
My File.asmگ

 



 
My File.lst

My File.obj 

Joinپ 
My File.exe 

 اسمبلر

 
My File.crf

 

 :اسمبل ، پيوند و اجراي برنامه هاي اسمبلي 

براي ترجمـه مـي     . برنامه هاي اسمبلي تا زماني كه با زبان ماشين ترجمه  نشوند قابل اجرا نيستند                

 .  استفاده نمود TASM يا MASMتوان از برنامه 

 :اسمبل كردن برنامه با ماكرواسمبلر -1

MASM                         Ex.Asm 

 Asmپسـوند      : Source  Filename [Asm]برنامه ماكرواسمبلر نام برنامه اسمبلي كاربررا با

 . سئوال مي كند 

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

 .يم زن بenter است اگر نام برنامه مقصد و مبدأ يكي باشد فقط كافي. كند 

Source listing [NUL.Lst] : Ex.LST 

بـا  . پيش فرض آن است كه برنامه ليست الزم نيست          . در ادامه در مورد فايل ليست سئوال مي كند          

 .  فايل ليست ايجاد نمي شود در صورت دادن نام ، فايل ليست ايجاد مي شود enterزدن 

و آدرس هاي متناظر هـر دسـتور اسـت در صـورتي كـه               فايل ليست شامل اصل برنامه ، ترجمه آن         

برنامه اشتباهي داشته باشند در فايل ليست اشتباهات توسط اسمبلر مشخص مي گردد و در صورت                

 .  توليد نمي گردد objوجود اشتباه فايل 

 .  را به صورت زير نيز نوشت MASMمي توان دستور 

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



 :و يا در صورت يكسان بودن نامها 

MASM EX.ASM,   ,                                                                                 

ل هـا ،    ايـن فايـل ، ليسـت سـمب        . توليـد كنـد      مي تواند    CRFماكرواسمبلر فايل ديگري با پسوند      

بـا اسـتفاده از     .  تعريف شـده انـد را ميدهـد          LISTسب ها و شماره سطرهايي كه آنها در فايل          برچ

 .  مي توان آن را تبديل به كُد اسكي نمود تا قابل ديدن روي مانيتور باشد CREFبرنامه اي به نام 

 ) لابتقارجاع م: ( زده مي شود Enterاين فايلها كمتر مورد استفاده قرار مي گيرند و معموالً 

Cross-reference [ NUL.CRF] :  

C:'>Cref  Ex.crf Ex.asc  

 تبديل به فايل اسكي 

 

  :LINK –پيوند برنامه 

 ايجـاد مـي     "obj"اسمبلر كدهاي عمليات ، عملوندها و آدرس هاي تفاوت مكان را در فايل مقصـد                

 را  "exe"د مي شود كه پسوند       تولي LINKماده براي اجرا از يك برنامه ، بوسيله برنامه          آنوع  . كند  

 قابل باز شدن و اجرا شدن       DOS فايل را طوري ايجاد مي كند كه بوسيله          LINKبرنامه  . داراست  

 . مي باشد 

 

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

 . م كار خاصي را انجام مي دهند آخر مربوط به فايلهاي كتابخانه اي است كه هر كداپيام

Object MOdUls [.OBJ] : Ex.obj 

Run File [Ex.exe] : Ex.exe 

List File [Nul.Map] : Ex. MAP 



احتمال دارد بيتي از يك قطعه كد يا داده داشته باشيم الزم است بدانيم هـر يـك در كجـا                  چون      

 صـورت   Mapاين عمل بوسيله فايـل       . مستقر است و براي هر كدام چند بايت بكار برده شده است           

 . مي گيرد 

 .  نام هر قطعه ، نقطه شروع ، نقطه پايان و ساير بايت ها را مشخص مي نمايد MAPفايل 

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 سيستم   آ

 .  صفر كد سگمنت است آفست اولين دستور در –آدرس كد سگمنت 

Title:  

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

PAGEو تعداد كاراكترهاي هر خط است  هر قطعه تعيين تعداد خطوط  . 

PAGE [lines] , [columns] 

PAGE 60,132 

 .  كاراكتر است 80 خط و66پيش فرض 

هنگامي كه خروجي بيش از يك صفحه باشد مي توان به اسمبلر دستور داد تـا عنـوان برنامـه را در                      

 .  چنين كاري انجام مي دهد TITLEشبه دستور . ي هر صفحه چاپ كند باال

 

 : و سپس ذخيره حاصلجمع2B و 1F,15,12,25 بايت 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 , 05تنظيم شمارنده 

MOV  Bx,Offset DATA_In 

MOV  Al,0 

AGAIN  :ADD   AL,[BX] 

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 پيوند آن مي توان با ديباگ نتايج را مشاهده كرد

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 

1053:0013      A20500       MOV      [0005] , 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 

 

 بـه مكـان     0010H بايت داده را از مكان هاي حافظه اي با تفـاوت مكـان               6برنامه اي بنويسيد كه     

 .  كند كپي 0028Hهاي حافظه ديگري با تفاوت مكان 

TITLE PRG(EXE) 

 PAGE  60 و 132

STSEG SEGMENT 

DB  32  DUP(?) 

STSEG ENDS 

;……………… 

DTSEG   SEGMENT  

H  ORG     10 

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

ORG  28H 

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 

اين رهمنمون مي تواند براي تنظيم آدرس هـاي تفـاوت مكـان اقـالم داده مـورد                   : ORGرهنمون  

استفاده از اين رهنمون برنامه نويس مي توانـد آدرس هـاي تفـاوت مكـان را                 .  قرار گيرد    نيازهستند



 C4.  باشد صـفر قبـل از عـدد قـرار داده مـي شـود                 F تا   Aتخصيص دهد هر گاه اولين رقم اعداد        

 . 0C4 بصورت

 .  از اسمبل و پيوند زدن برنامه با استفاده از ديباگ مي 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 كنترل 

   گـوئيم ، NEAR ، بـه آن پـرش   اگر كنترل برنامه به مكاني در داخل قطعه كد جاري انتقـال يابـد      

 دست نخورده   CS تغيير و    IP,NEARدر پرش   . گاهي اوقات به آن درون قطعه اي هم مي گويند           

 . باقي مي ماند زيرا هنوز كنترل در داخل قطعه كد جاري است 



 IP,CS هـر دو قسـمت     ، چون كنترل به خارج قطعه كد جاري تحويل مي گـردد ،    FARدر پرش   

  . تغيير مي كنند

 : پرش 

 شرطي-

 غير شرطي-

 .  مي شـود     انجامدر اين نوع پرشها كنترل به مكان جديد براساس برقراري شرط            : پرش هاي شرطي  

 ZF=1 در صـورتي كـه   گرفته و  پرش صورتzf=0 در صورتي كه JNZ labelعنوان مثال در به 

 .  دستور بعد انجام مي شود باشد پرش صورت نگرفته و

 . ع پرش كوتاه مي باشد پرشهاي شرطي از نو

پـرش شـرطي    .  مي باشد    IP بايت از    127+ تا   128-در پرش كوتاه آدرس بايت هدف در محدوده         

 مـي   ff تـا    00دستوري دو بايت است يكي بايت مربوط به كد عمل پرش و بايت دوم مقـداري بـين                 

س پـرش بايـت     براي محاسـبه آدر   .  مقدار جابجايي است     2در پرش به عقب بايت دوم متمم        . باشد  

 .  اضافه مي شود IPدوم به 

 .  جمع مي شود IP با )هدف(در رو به جلو بايت 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 

1067: 000D  0207  ADD  AL,[Bx]     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 است6- عدد 2 همان متمم  ( 

IP=0013+FA=000D 

  جديد =IP قديم IP+FA0=IP قديم 6-

در اين نوع پرش ، كنترل را بدون هر گونه شرطي به مكاني خاص محـول                 : پرش هاي بدون شرط   

 :سه نوع مختلف دارد . مي كند 

Short Jump -1 

NEAR Jump -2 

FAR Jump -3 

 Ipت بـه   نسب127+ تا 128-آدرس معرف در محدوده .  است Jmp short label داراي قالب 1-

 و عملونـد يـك بـايتي در         EB كـد عمـل      – است   2اگر پرش رو به عقب باشد عملوند متمم         . است  

 .  است ff تا 00محدوده 

2- NEAR Jump 

 و پرش در قطعه كد جاري انجام مي شود ادرس هدف مي توانـد بـا هـر                   E9در اين حالت كد عمل      

  يك از روش هاي مستقيم ثبات و غيرمستقيم ثبات مشخص شود

مشابه پرش كوتاه است با اين تفاوت كه ادرس هدف مـي توانـد در محـدوده      :  مستقيم   jump -الف

  باشد  IP نسبت به -32768تا + 32767



  را اختيار BX مقدار  IPادرس پرش در يك ثبات قرار مي گيرد :   غير مستقيم ثبات  jump -ب

                                            jmp      BXميكند                                       

ادرس هدف محتواي دو مكان از حافظه است كـه بـه وسـيله    :  غير مستقيم حافظه ايي  jump -پ

 و  DI محتواي حافظه هاي اشاره شده بـا IP  درون  JMP[DI]ثبات به ان اشاره مي شود مثال در 

DI+1جايگزين ميگردد . 

3-FAR JUMP 

 است اين پرش به خارج قطعه كد جاري صورت مي گيـرد و   JUMP PTRLABLEب داراي قال

  با مقادير جديد جايگزين  مي گردندCS و هم  IP هم  كهبه اين معني است

 :پشته

 براي ذخيره موقت اطالعات اسـتفاده مـي         CPU است كه به وسيله      RAMپشته بخشي از حافظه     

  به اين ناحيه ذخيره سازي نياز دارد CPUشود به دليل محدود بودن تعداد ثبات ها 

 است وبايد به وسيله ثبات هايي به ان اشاره شـود دو ثبـات اصـلي دسـتيابي                   RAMپشته بخشي از  

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

 . است CPUزيابي ان به  قابل ذخيره سازي در پشته و باSPبه جز ثبات هاي قطعه و 

 .ميگويند) بازيافت (POPو بار كردن محتواي پشته) درج (PUSHقرار دادن در پشته را 

 :شرايط پرش به سه گروه دسته بندي مي شود 

 مقادير پرچم -1

 مقايسه اعداد بدون عالمت -2

 مقايسه اعداد عالمت دار -3

وضعيت پرچمها قبـل از     . رد   كه در آن شرط به مقدار پرچم اشاره دا         condition jپرش شرطي   -1

 . پرش در تصميم گيري بكار مي رود 



JC  Jump  Carry Jump Of CF=1 

JNC  Jump No Carry Jump of CF= φ

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 

JNO   Jump No Overflow Jump of OF= φ

 . رد  دستورالعمل پرش شرطي وجود نداAFبراي 

پـس از   .  كه در آن شرط منوط به مقايسه اعداد بي عالمـت اسـت             Condition" "Jپرش شرطي   -

 : نتيجه مقايسه را مشخص مي كنند ZF و CF , CMP dest,sourceاجراي دستور مقايسه 

SUB dest,Source اثر دارد گعمل انجام نمي شود و فقط روي فال ولي  . 

                   CF     ZF 

 φ         φ مقصد   <دأ مب

 φ          1  مقصد = مبدأ 

 φ         1 مقصد   >  مبدأ

φZF= and    φ JA   Jump   Above    Jump   IF   CF= 

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= 

  

 بكـار  CMP dest,sourceدار ، هر چند كه همان دسـتورالعمل  در حالت مقايسه اعداد عالمت -3

 :ي بكار رفته براي نتيجه به قرار زيرند هاپرچم. رفته است 

 OF=SF   يا=φ  ZF مقصد <مبدأ 

              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 شرطي ديگري هم وجود دارد 

 به مكان حافظه جاري بكار رفته در باالي پشته اشاره مي كند و به محـض                 SPثبات اشاره گر پشته     

Push      برعكس هنگام بار    .  داده كاهش مي يابد POP افزايش مـي يابـد       داده اين اشاره گر       كردن .

  يـا  Push ALيعنـي دسـتوراتي ماننـد    .  روي كل ثبـات اثـر مـي گذارنـد     POP,Pushدستورات 

Push AH وجود ندارد  . 

               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 و POP در ابتدا .   بايد 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 فراخواني 

اگر آدرس هدف در قطعه جـاري باشـد   . از اين عبارت براي فراخواني زير برنامه ها استفاده مي شود        

 .  است FAR جاري مي باشد فراخواني از نوع CS و اگر خارج قطعه NEARفراخواني 

در . در هنگام فراخواني ، بطور خودكار آدرس دستور بعد از فراخـواني در پشـته ذخيـره مـي شـود                      

 IP,CS هر دو مقـدار      FARو در فراخواني    .  در پشته ذخيره مي شود       IP فقط   NEARاخواني  فر

 . ذخيره مي شود 



پس از پايان اجراي زير روال ، براي انتقال كنترل به محل فراخواني ، آخرين دسـتور زيـر روال بايـد           

RET باشد  . 

 .  مي كند POPاين دستور مقدار درون پشته را براي كنترل اجرا 

1302:0100 MOV AL,2 

1302:0102 Call SUB1 

                                           02 FFFC 

                                           01 FFFD 
IP

                                                FFFE    

1302:0105 MOV AL,4   

 

 

 :تعريف زير روال ها 

يعنـي درون قطعـه كـد       .  اسـت    NEAR ، پيش فـرض      نشود FAR ذكري از    PROCاگر پس از    

 .  خارج قطعه كد جاري است بودن FARدر صورت . ي باشد مجاري 

; …………….. 

CODESEG        SEGMENT 

MAIN    PROC  FAR 

                              ASSUME       … 

                              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 

RET  

;……………. 

SUBR3    PROC 



            . 

            . 

       RET 

SUBR3   ENDP 

;……………….. 

CODESEG  ENDS 

                 END MAIN 

 انواع تعريف داده 

DB) تعريف بايت( 

اسكي نيز بكار مي رود اسمبلر كد       اجازه تخصيص حافظه با ساير بايت را مي دهد براي تخصيص كد             

 . اسكي را بطور خودكار به اعداد يا كاراكترها اختصاص مي دهد 

1111 B DATA3   DB    1000  

DATA4   DB  13 

DATA4   DB  14H  

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

                                                           

DUP) كاراكتر بكار ميرود فروضيبراي كپي كردن تعداد م) : كپي  . 

DATA1 DB 01H , 01H, 01H,01H,01H,01H 

⇓                                                 معادل 

DATA1 DB 6 DUP (01H) 

 H01هپر كردن شش خان



DW) بايت از حافظه در هر زمان مي باشد براي اختصاص دو  : )تعريف كلمه . 

DATA1 DW 1954  

DATA2 DW 253FH  

DATA3 DW 1001010101111111B 

 

EQU) برابر گرفتن: ( 

صرفاً يك مقدار ثابت را به برچسب نسبت . اين رهنمون هيچ مكان حافظه اي را ذخيره نمي كند 

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

 .) سازي است

Count     EQU  30 

- 

- 

- 

Counter1  DB Count 

- 

- 

- 

Counter 2  DB Count 

DD) تعريف جفت كلمه: ( 

 – بايت 4

DQ) تعريف چهار كلمه: ( 



  بايت از حافظه 8تخصيص 

DT) كاربرد آن در ) تعريف ده بايتBCD است  . 

 مدلهاي حافظه

 MEDIUM , SMALL , TINY ، Huge ,LARGE, COMPACT 

 بايت از حافظه را براي كد و به همان مقدار هم براي 64Kدر اين مدل حداكثر  : SMALLمدل 

 . داده بكار مي برد 

 قرار گيرد ولي كد مي تواند از 64Kدر اين مدل ، داده مي تواند در همان  : MEDIUMمدل 

64K تجاوز كند  . 

 بايت باشد ، كد 64K داده مي تواند بيش از  ،Mediumف مدل برخال : COMPACTمدل 

 . نمي تواند 

 تجاوز 64Kاين مدل اجازه مي دهد كد و داده از .  مدل قبل مي باشد وتركيب د : LARGEمدل 

 . بيشتر شود64Kنبايد از ) مثل آرايه(كنند ولي هيچ مجموعه از داده ها 

يك مجموعه از داده ها .  بايت بيشتر باشند 64kاز هر دو كد و داده مي توانند  : HUGEمدل 

 .  بايت بيشتر باشد 64kهم مي تواند از ) آرايه(

اين مدل براي .  بايت جاي گيرد 64kجمع كل حافظه براي كد و داده بايد در  : TINYمدل 

 اين مدل نمي تواند با  تعريف قطعه ساده شده مورد استفاده.  استفاده مي شود COMفايلهاي 

 . قرار گيرد 

 :اين قالب سه رهنمون ساده را استفاده مي كند  :تعريف قطعه ساده شده 

.CODE 

.DATA 

.STACK 



 ترتيب قطعات در اين و.  الزم نيست END و SEGMENTاين روش ، بكارگيري رهنمونهاي در

 . حالت اهميت ندارد 

 

.STACK 

.CODE 

.Data 

 

TITLE            PRG.EXE 

PAGE             60,132   

                       .MODEL SMALL 

 تعريف قطعه پشته             

                            . STACK 32 

                        .DATA 

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

                         ORG      10H 

                         DW         2 

ASSUME                            نيست و نبودن پروسيجر             .CODE      

 

START     MOV   Ax,@ DATA 

                  MOV   DS,Ax 

                  MOV  Cx,04 



                  MOV  DI,OFFSET  DATA1 

 Bx                                          SUB          Bx,Bxصفر كردن 

 

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  

 استفاده مي   COM خيلي فشرده اي داشته باشيم از        فايلدر مواقعي كه مجبوريم      : COMفايلهاي  

 بايت الزم است تا داده را در داخل قطعـه كـد تعريـف    64K فايل به زبراي محدود كردن ساي   . شود  

 .  فاقد قطعه داده جداگانه است COMيعني فايل . كنيم 

 COMفايل  EXEفايل 

  بايت 64Kحداكثر اندازه  سايز نامحدود 

 عدم تعريف قطعه پشته تعريف قطعه پشته 

 تعريف قطعه داده در قطعه كد  تعريف قطعه داده

 شــروع 0100كــد و داده بايــد از تفــاوت مكــان كد و داده مي توانند در هر تفـاوت مكـاني قـرار             



 . شوند  . گيرند 

حافظه كمتري مصـرف مـي      (فايل كوچكتر    ) حافظه زيادي مي برد(فايل بزرگ 

 )كند

  

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 

15-DATA1 DW 2456 

16-DATA2 DW 3672 

17-SUM DW ? 



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

19-CODSG      ENDS 

20-END     PROGCODE 

بنابراين پيشنهاد  . در اين قالب اگر ابتدا كد و سپس داده وارد شود زمان اسمبل طوالني تر مي شود                  

 .  از ناحيه داده پرش كند Jumpاده اول و سپس كد وارد شود و برنامه بوسيله دستور مي 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 

                        END START 

 

  :COM به Exeتبديل از 



در ادامـه بـا   .  در آورد سپس اسمبل و پيوند زده شود     com را به قالب استاندارد      exeيل  فاابتدا بايد   

 . رد  صورت مي گيCOM تبديل به فايل EXE 2BINاستفاده از فايل كمكي 

 Exe  2BIN PRG  PRG.COM ↵

 :دستورات محاسباتي و منطقي 

در اعداد بدون عالمت هيچ بيتي به عنوان عالمت . اين دستورات اعداد بدون عالمت مدنظر هستند 

 . مثبت و منفي در نظر گرفته نمي شود 
                           0000                                     00                         

 65535 تا 0 بيتي                      16     256 تا 0 بيتي                            8

                                FFFF                                  FF 
 

 : جمع اعداد بدون عالمت 

ADD Dest , Source         Dest=Dest+Source 

 . عملوند مقصد مي تواند ثبات يا در حافظه باشد  ‐

 . عملوند مقصد مي تواند ثبات ، در حافظه يا عملوند فوري باشد  ‐

 .  مجاز نمي باشد 80X86دستورات حافظه به حافظه در زبان  ‐

ADC  Dest , Source         Dest = Dest+Source +CF 

ان كـري را ذخيـره نمـود در مـواقعي كـه حاصـلجمع بزرگتـر از                   مي تو  ADCبا استفاده از دستور     

 . كري ذخيره مي شود ADCحداكثر مقدار مجاز ثباتها مي باشد با دستور 

 ).داده ها دلخواه هستند.(برنامه اي بنويسيد كه جمع كل پنج كلمه داده را محاسبه نمايد 

TITLE PRG 

132 , PAGE   60 



STSEG  SEGMENT 

.      DB  67  DUP (?) 

STSEG  ENDS 

;………….. 

DTSEG  SEGMENT 

 5φ Count  EQU   

  DATA           DW         1  و 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 

   BACK      :  ADD           Ax,[SI] 

                          φ                                  ADC            Bx,  

                          INC              SI 



                          INC              SI  

                          DEC             CX  

                         JNZ               BACK 

  MOV               Sum,Ax                          ذخيره حاصلجمع

     MOV               Sum+2,Bx        ذخيره كري                    

                        MOV              AH,4CH 

                        INT21 

 MAIN            ENDP 

CDSEG          ENDS  

                END          MAIN 

 .برنامه اي بنويسيد كه دو عدد چند كلمه اي را با هم جمع نمايد و نتيجه را ذخيره كند

DATA1=367FC25963CBH       DATA2=23FA324633CFH 

TITLE          PRG.exe 

,132 φ6 PAGE                   

STSEG           SEGMENT 

                       DB 64 DUP (?) 

STSEG           ENDS  

; ………………. 

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 

 .  گذاشتيم 04,03 باشد به جاي خارجه قبل حلقكه ممكن است كري ازبدليل آن

                                  MOV    Cx,04  

BACK                   : MOV     Ax,[SI]   

                                 ADC    Ax,[DI] 

                                      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- بايت تعريف مي كند 8 داده اي به بزرگي  . 

 هميشه استفاده مي شود زيرا رقم نقلـي         ADCدر جمع اعداد چند بايتي يا چند كلمه اي دستور           -

 . بايد به بايت باالتر بعدي در تكرار بعدي اضافه شود 

.  تا در اولين تكـرار اضـافه نگـردد          =φCF پرچم نقلي بايد صفر شود       ADC قبل از اجراي دستور   -

CLC 

- *****LOOP جايگزين دستورات DEC    Cx       شده است   . 
JNZ  ****                                                          

. هش مي يابد در صورت صفر نبودن پرش مي كند طور خودكار يك واحد كا به  Cxبا اين دستور  

  دستورالعمل بعدي اجرا مي شود Cxدر صورت صفر بودن 

                SUB dest , source ; dest-source اعداد بدون عالمت تعريف



 :مي توان مراحل زيررا در نظر گرفت .  صورت مي گيرد 2 با روش متمم عريفت

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

                                  
−−22

1

11011000
1111

00100010
00011011

  

 .  يا همان مقصد جمع نمود  منهروقفحاصل را با م-2

+11011110               

  11111001       F9             
 .  مي شود رقم نقلي معكوس-3

 باشد CF=1 باشد نتيجه عمليات مثبتي است ؛ اگر =φCF اگر SUBبعد از اجزاي دستور 

 INC و NOTبا استفاده از دستورات .  نتيجه در مقصد قرار مي گيرد 2نتيجه منفي است و متمم 

 . مي توان حاصل نهايي را بدست آورد 

 

DATA1     DB       4CH 

         DATA2     DB       6EH قطعه داده

DATA3     DB        ? 

 . اين برنامه دو عدد را از هم كم كرده و در صورت منفي بودن حاصل نهايي را محاسبه مي كند 

MOV          DH,DATA1 

SUB           DH,DATA2 

JNC            NEXT 

NOT            DH 

INC            DH 



NEXT:MOV  DATA3,DH 

  : SBBتفريق با قرض 

اين دستور براي اعداد چند بايتي استفاده مي شود و رقم قرضي عملوند مرتبه قبل را بكار مي گيرد                   

 . 

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

ك باشـد ايـن دسـتور        عمل مي كند اگر پرچم نقلي ي       SUBاگر پرچم نقلي صفر باشد مانند دستور        

 . يك واحد از نتيجه كم مي كند 

از اين رهنمون براي مشخص كردن سايز عملوند هنگامي كه با  سايز تعريف شـده                 : PTRرهنمون  

 بـه معنـي اسـتفاده از عملونـد     WORD PTRبعنوان مثال. تفاوت داشته باشد استفاده مي گردد 

 . ف شده باشد كلمه اي است هر چند داده به صورت جفت كلمه تعري

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 ذخيره

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

  SBB Ax,WORD PTR DATA-B+2,SUB 0412                       رضقبا رقم 

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

             

    SBB  234Cدر هنگام اجراي .  مي شود CF=1.  انجام شد                   بعد از آنكه -
- FCBA   



32FA 
-   2832  

-1  

 . انجام خواهد شد 

 

 :ضرب و تقسيم اعداد بدون عالمت 

 :ضرب اعداد بدون عالمت 

 بايت ضرب در بايت -1

 كلمه ضرب در كلمه -2

 بايت ضرب در كلمه-3

ند مي توانـد در ثبـات و يـا در            بوده و دومين عملو    ALيكي از عملوندها در ثبات      :  بايت   Xبايت  -1

 .  است Axنتيجه 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 

  MOV   RESULT,Ax                                        .آدرس دهي مستقيم  

                          آدرس دهي ثباتي         

MOV   AL,DATA1 



MOV   SI,Offset DATA2 

PRT   آدرس دهي غير مستقيم ثباتي        

 . اندازه عملوند مشخص مي گردد Byteبا استفاده از شبه دستور 

MUL  Byte PTR [SI] 

 قرار گرفته و عملوند دوم در ثبات يا در حافظـه قـرار              Ax عملوند در ثبات     اولين:  كمله   Xكلمه  -2

 . مي گيرد 

 قـرار   Dx و باالتر در ثبات      Ax كمله پايين تر در ثبات       . قرار مي گيرد     Dx,Axنتيجه در مكانهاي    

 . مي گيرد 

DATA1  DW  3278H 

DATA2   DW  4C22H 

RESULT  OW  2 DUP(?) 

MOV        Ax,DATA1 

MUL         DATA2 

  MOV           RESULT , Axبايت پايين حاصلضرب 

 MOV           RESULT+2 , DXبايت باالي حاصلضرب 

 حاوي بايت عملوند بوده     ALشبه ضرب كلمه در كلمه مي باشد با اين تفاوت كه            :  كلمه   Xبايت  -3

 .  بايد صفر شود AHو 

DATA1      DB  3CH 

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 

 نتيجه عملوند دوم عملوند اول ضرب

 Ax ثبات يا حافظه  AL  بايتXبايت 

 Dx-Ax ثبات يا حافظه  Ax  كلمهXكلمه 

 Dx-Ax ثبات يا حافظه  =AL φAH,بايت   كلمهXبايت 

 :تقسيم اعداد بدون عالمت  

 بايت تقسيم بر بايت -1

 كلمه تقسيم بر كلمه -2

 كلمه تقسيم بر بايت -3

 كلمه مضاعف تقسيم بر كلمه -4

 در صورتي كه مقسوم عليه صفر باشد يا خـارج قسـمت بزرگتـر از          8086در كامپيوترهاي سازگار با     

 . نمايش خواهد يافتdivide errorثبات اختصاص يافته باشد پيام 

 صـفر شـود مقسـوم       AH قرار گيرد و ثبـات       ALدر اين حالت بايد مقسوم در ثبات        : بايت در بايت    

 و  ALخارج قسـمت در     . ه مي تواند عملوند فوري باشد ولي مي تواند درون ثبات يا حافظه باشد             علي

 .  قرار خواهد گرفت AHباقيمانده در ثبات 

DATA1    DB    102 



DATA2    DB     20 

 ?      QOUT      DBخارج قسمت 

 ?      REMAIN  DBباقيمانده 

 

MOV           AL,DATA1 

SUB           AH,AH 

 DIV           10غير مجاز   

 

MOV            AL,DATA1 AL=12 

SUB      AH,AH                   AH<==0                               AC        05 

                      DIV            DATA2        Axمدت آدرس دهي مستقيم 

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

MOV            QOUT,AL  

MOV            REMAIN,AH 

MOV            AL,DATA1 

SUM            AH,AH 

MOV         BH,DATA2 

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

MOV             QoUT , AL  

MOV              REMAIN , DH 

MOV              AL,DATA1 



 SUB              AH,AHمد آدرس دهي ثباتي غير مستقيم 

MOV               Bx,Offset    DATA2 

DIV                Byte  PTR   [Bx]            AX         DATA2  

MOV                QOUT , AL  

MOV                 REMAIN , AH 

مقسـوم عليـه مـي    .  بايد صفر گـردد  Dx قرار گرفته و    Axدر اين حالت مقسوم در      : كلمه بر كلمه    

 Dx و باقيمانـده در      Axبعد از اجراي دستور ، خارج قسمت در         . تواند در يك ثبات يا حافظه باشد        

 . قرار گيرد 

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 عليه در ثبات يا حافظه است          Axمقسوم در   : كلمه بر بايت    

 .  قرار خواهد گرفت AH و باقيمانده در ثبات ALقسمت در ثبات 

MOV                      Ax,3252 

MOV                      CL,100  

DIV                       CL 

MOV                     QOUT , AL 

MOV                        REMAIN , AH 



 كـم ارزش در ثبـات        و Dxبا ارزش در    .  مي باشد    Dx,Axمقسوم در ثبات    : كلمه مضاعف بر كلمه     

Ax     ر  بعـد از انجـام دسـتو      . ظه مـي باشـد      مقسوم عليه در يك ثبات و يا حاف       .  قرار مي گيردDIV 

 . خواهد بودDx و باقيمانده 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:Axهنگامي كه سايز مقسوم عليه يك كلمه باشد بطور خودكار           

 .  بايد قبالً صفر گردد Dxمي شود بنابراين در حالت تقسيم كلمه بر كلمه 

 يماندهباق خارج قسمت مقسوم عليه مقسوم تقسيم

 AL AH ثبات يا حافظه AL و بايت φ,AH بايت بر بايت

 Ax Dx ثبات يا حافظه =AX و كلمه DX=0, كلمه بر كلمه 

 AL AH ثبات يا حافظه =Axكلمه  كلمه بر بايت

 Ax Dx ثبات يا حافظه =DxAxكلمه مضاعف  كلمه مضاعف بر كلمه

 :دستورات منطقي 

                                                   AND   :AND dest Cnatcon , Sourceدستور 



   MOV                CL,2BH 

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

 00101011 . مقصد مي تواند ثبات يا حافظه باشد عملوند 
00001000 

 
00001000 

φ ,CF=OF= φ,PF= φ ,ZF= φSF= 
08

 XOR و OR و ANDدستورات 

 را بـر طبـق نتيجـه        SF,ZF,PFو بيتهـاي    .  را به صفر تبـديل مـي نمايـد           OF,CFبطور خودكار   

 . عمليات مقدار دهي مي كند 

 . ر براي آزمون صفر بودن يك عملوند استفاده مي شود از اين دستو

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

AND              CH,CH 

JZ                   ****     

مبدأ مي تواند ثبات ، حافظه يا داده فوري         .  مي كند    ORعملوندهاي مبدأ و مقصد را       : ORدستور  

 . آزمون صفر بودن يك عملوند مي توان استفاده نمود  براي ORاز دستور . باشد 

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

φ OR          BL,  

OR           BL,BL 

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

CH                       PF=             PF

00101011 
00001100 
00101111 

φ φ

  OR           CL, φ φ

                                                             2FH 

          XOR  dest,Sour : XOR                           MOV       DH,54Hدستور 

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



φ ,CF=OF= φ S2=>F=PF= 
0010  1011 
0000  1100 
0010  1111 

 

 

 و منطقي وجود دارد شيفت منطقي براي عملوندهاي بدون عالمـت و             ضيدو نوع شيفت ريا   : شيفت  

 . ريانسي براي عملوندهاي عالمت دار استفاده مي شود 

 .  است SHL و شيفت به چپ SHRيفت به راست داراي دو نوع ش: شيفت منطقي 

SHR :                    عملوند بيت به بيت به راست نقل مكان مي يابد در هر نقـل مكـان بيـتLSB     بـه پـرچم 

 .  با صفر پر مي گردد MSBنقلي منتقل شده و 

MSB                        LSB                  CF          φ  MSB LSB

SHL :     اين عمل عكسSHR   پس از هر نقل مكان      .  استLSB            با صـفر پـر مـي شـود و MSB 

 .  مي رود CFدرون 

  MSB                           LSB           CF            MSB                              LSB     φ

ر ذكر  تعداد دفعاتي يا بيتهايي كه عملوند نقل مكان داده مي شود اگر يكبار باشد مستقيماً در دستو                

 .  استفاده مي شود CLمي گردد و اگر بيش از يكبار باشد ازثبات 

  MOV     AL,3BH     MOV AX,0004. يك دستور صرفه جويي شده است 

MOV      CL,3              SHR BX,1 

SHR      AL,CL       

MOV      DL,12            MOV DL,12 

MOV      CL,2            SHL DL,1    

SHL      DL,CL            SHL,DL,1 

⇔

 



 

 : COMPARE  CMP des,Source                                                     

دستور مقايسه در واقع يك تفريق است با اين تفاوت كه در آن مقادير عملوندها تغييـر نمـي كننـد                     

 پرچمها نتيجه را منعكس مي كننـد ولـي          گرچه همه .  تغيير مي كند     SUBپرچم ها مشابه اجراي     

 .  بكار مي روند ZF و CFفقط 

 

 ZF CF مقايسه عملوندها 

φ  φ Des>Source 

1 φ Des=Source 

φ 1 Des<Source 

 .  چك مي شود ZFمي شود براي مساوي  تست CFبراي حاالت بزرگتر يا كوچكتر 

  TEMP در متغير 99برنامه اي براي چك كردن وجود 

TEMP        DB ? 

                   MOV       AL,TEMP 

                   CMP      AL,99 

                   JZ           HOT 

                   MOV      Bx,Z 

 : نمره 5 كردن ماكزيمم نمرات در بين برنامه اي براي پيدا

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]  

  JA                  NEXT                            بزرگتر بود AL در صورتي شپر

                           MOV                AL,[BX] 

NEXT :               INC                BX 

                            LOOP            AGAIN 



                            MOV               HIGHEST,AL 

                            MOV                AH,4CH 

                             INT                 21 H 

MAIN                  ENDP 

CDSEG                ENDS  

                             END MAIN 

 :تبديل حروف بزرگ و كوچك 

 :در جدول اسكي داراي مقادير زيرندحروف بزرگ و كوچك 

      مبناي شانزده   حرفه  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 بين حروف كوچك و بزرگ وجود دارد كه به صورت زير است 

 A            41H        0100   0001 است  dfتنها بيتي كه تغيير مي كند 

 .  ماسك شود dfبراي تبديل از حروف كوچك به بزرگ بايد 

             a            61H        0110  0001 

 مقايسـه مـي كنـد و در         7AH و   61Hبرنامه زير ابتدا براي تعيين كوچك بـودن حـرف ، آن را بـا                

 . مي كند AND,1101 1111=DFHصورت كوچك بودن حرف را با 

TITLE         PRG.EXE 
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  SEGMENT                          STSEG        تبديل حروف كوچك 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 

                         MOV            BX,Offset        DATA2 

                         MOV            CX,14 

 BACK :            MOV            AL,[SI]گرفتن كاراكتر بعدي 

         a'                           CMP           AL,61H'كوچكتر 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 

   AL تا از 20كم كردن : روش دوم 

  IBM BIOS ⇐ :                                                               φK6روش 

               CMP          AL,'a' 

               JB              K61 

                CMP         AL,'z' 

                JA             K61 

                SUB          AL,'a'-'A' 

K61 :       MOV 



 

  MS.B                                 LSB                   CF 

RCR         چرخش به راست از طريق نقلي در RCR    بيت ، LSB        بـه رقـم نقلـي CF   و CF     هـم بـه 

MSB در واقع .  مي رودCF بصورت بخشي از عملوند عمل مي كند  . 

φ CLC                 ;   CF= 

MOV                   BL,32H 

RCR                   BL,1                 M.V    CL,3 

RCR                   BL,1                 RCR    AL,CL 

MSB                                    LSB       

⇒

RCR                   BL,1 

STC                    ; CF=1 

MOV                    BX,32FAH 

MOV                    CL,6 

RCR                    BX,CL 

 

CF           MSB                    LS        BMSB LSB

RCL چرخش به چپ از طريق نقلي : 

 .  مي رود LSB به CF و CF به MSBدر اين چرخش ، 

CLC 

MOV                 AX,33 RCH 

MOV                 CL,5 

RCL                 AX,CL 



  :IBM  PCنقشه حافظه 

 بيت اجازه دستيابي به يك مگابايت حافظه وجود دارد          20 بيت آدرس مي باشد با       20 داراي   8086

 را  PCتخصيص حافظه يا نقشه حافظه نحوه تخصيص فضاي يك مگابايتي به بخش هاي مختلـف                . 

 .نشان مي دهد 

  

00000H 

,FFFFH 

RAM 

640K 

A0000H 

BFFFFH 

Video D1SPlay 

RAM  128K 

C0000H 

FFFFFH 

ROM 

256 K 

 

BIOS RoM :  

CPU ه هاي ذخيره شده در حافظه را اجرا مي كند بـه هنگـام روشـن شـدن كـامپيوتر بايـد                       برنام

 كارهـايي را كـه بايـد انجـام          CPUحافظه اي دائمي براي ذخيره برنامه اي وجود داشته باشد تا به             

 . دهد گوشزد كند 

 BIOS.  خوانـده مـي شـود        BIOS نگهداري مـي شـود       RoMاين مجموعه برنامه ها كه بوسيله       

برنامه هاي ارتباط با وسايل جـانبي       .  است   CPU و ديگر اجزا متصل به       RAM برنامه تست    حاوي

 PCتست همه وسايل متصل بـه       . مانند صفحه كليد ، مانيتور ، چاپگر و ديسك نيز در آن قرار دارد               

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



 انتقـال داده و     RAM را از ديسـك بـه        BIOS   ، DOS جـدا شـود،      PCكـامپيوتر از    روشن شدن   

 .  مي دهد DOS را به PCسپس كنترل 

 وجـود   DOS سيسـتم عامـل       سيسـتم و   BIOSيدي از قبل آماده شده و در        فزير روالهاي بسيار م   

هنگامي كه دستور   .  كاربر مي تواند از اين زيرروالها استفاده كند          INTاز طريق دستورالعمل    . دارند  

INT     اني دور سيستم    خو اجرا مي شود مشابه فراCS:IP             و پرچم ها را در پشته ذخيره كـرده و بـه 

 .  است FFH-00هر وقفه داراي شماره اي بين . زيرروال مربوط به وقفه مي رود 

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

 :حل زير براي وقفه اجرا مي شود مرا

1- SP دو واحد كسر شده و پرچم ها Push مي شوند  . 

2- SP دو واحد كسر شده و CS Push مي شوند  . 

3- SP دو واحد كسر شده و IP Push مي شوند  . 

با شروع از ايـن     .  ضرب مي شود تا آدرس جدول بردار بدست آيد           4شماره نوع وقفه در      -4

 .  روال سرويس وقفه را مي دهد CS بايت بعد مقدار IP , 2 بايت اول مقدار 2آدرس 

5- TF,IF صفر مي شوند  . 

وقتي وقفه اي .  مي گويند ISRهر وقفه برنامه اي مربوط به خود دارد كه به آن روال سرويس وقفه             

 .  از جدول بردار بازيابي مي شود ISR مربوط به CS:IPرخ مي دهد ، آدرس 

مـثالً  .  پرش مي شود هميشه چهـار برابـر عـدد شـماره وقفـه اسـت                آدرس جدول بردار وقفه اي كه     

INT03 0000=12=03 به حافظهCH×  4 براي بدست آوردن IP,CS پرش خواهد كرد  . 

 براي جدول بردار وقفه كنار گذاشته شده و نبايد براي           RAM × (4(1024=256 بايت اول    1024

 . كار ديگري بكار رود 

 



INT آدرس فيزيكي 

INT 00 00000 

INT 01 00004 

I I 

 وقفـه موجـود را بـا        256 مجبـور شـدند تـا        IBM ساخته شد ، طراحان      PC IBMوقتيكه  : نكته  

 وقفه هـا مربـوط      شدر نتيجه پر  . بود هماهنگ نمايند     DOSميكروسافت كه سازنده سيستم عامل      

ـ    INT00 مي باشد بعنوان مثال      DOS بوده و برخي ديگر مربوط به        BIOSبه    BIOSه   مربـوط ب

 .  است DOS مربوط به INT 21Hولي 

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

 :وقفه سخت افزاري 

و ) تقاضـاي وقفـه    (INTRپايـه هـاي     .  دو پايه براي وقفه سخت افزاري كنار گذاشته است           8086

NMI)    ولـت در پايـه هـاي سـخت     5 گـرفتن   اين وقفه از بيرون بـا قـرار   –) وقفه غير قابل پوشش 

 .  تخصيص داده است NMI را به INT02 فعال مي شود اينتل INTR يا NMIافزاري 

 :وقفه هاي نرم افزاري 

بدليل اينكه اين وقفه ها در نتيجه اجراي يك دستور و نه سخت افزار بيروني رخ مـي دهنـد بـه آن                       

 در هر زمان بوسيله يـك برنامـه   INT XXالعمل اين وقفه ها با اجراي دستور. نرم افزار مي گويند 

 . مي توانند رخ دهند 

 :غير از چهار وقفه : نكته 

INT 00  خطاي تقسيم  

INT 01      شده توابع از پيش تعريفكه      تك مرحله 

INT 03نقطه توقف يا شكست  



INT 04 سرريز عدد عالمت دار  

 . ي نرم افزاري يا سخت افزاري مي توانند بكار روند دارنده بقيه وقفه ها براي پياده سازي وقفه ها

و آدرس  .  را بدسـت آورد      IBMمي توان جدول بـردار وقفـه هـر كـامپيوتر سـازگار بـا                : نكته مهم   

 . منطقي هر وقفه را جستجو كرد 

 .   ممكن است تفاوتهايي باشد DOS به نسخه بسته

C:\> debug 

-D  0000:0000 

0000 : 0000 72 ,  30  E3  00   ED08         00 06 

0000 : 0010     IP           CS        IP           CS 

 را بـا مقـاديري كـه        IP,CS همه پرچمها ،     IRETدر انتهاي يك روال سرويس وقفه دستور        : نكته  

معـادل  .  ادامه يابد  INTا از دستور بعد از دستور رقبل از وقفه داشته اند بار مي كند بطوري كه اج

RET در دستورالعمل CALL مي باشد  . 

دو عدد از وقفه ها كه بطور گسترده اي بكار رفته و قادرند اعمال بسـياري انجـام دهنـد عبارتنـد از                       

INT21H,INT10H .                 قبل از تقاضا سرويس بوسيله اين دو وقفه ، بسته به تابع مورد تقاضا ، بايد

  .در ثبات هاي معين مقادير خاصي وارد شود 

 BIOS از INT  10Hبرنامه نويس 

 سـوزانده شـده و بـراي ارسـال          IBMPC كامپيوترهـاي    BIOS Romزير روالهاي ايـن وقفـه در        

از جمله كاربردهاي آن تغيير رنگ      . اطالعات به صفحه تصوير كامپيوتر مورد استفاده قرار مي گيرند           

ايـن اعمـال بـا      . كان نما است    كاراكترها رنگ پس زمينه ، پاك كردن صفحه نمايش و تغيير محل م            

 .  انتخاب مي گردند AHقراردادن يك مقدار خاص در ثبات 

 :صفحه نمايش در حالت متني 



 .  سطر تقسيم شده است 25 ستون و 80

  :06Hپاك كردن صفحه نمايش بكمك تابع 

 INT 10Hثبات هاي زير قبل از فراخواني 

 :بايد با مقادير معيني كار شوند 

 
00 , 00                                  00 , 79

                       12 , 39
  مركز                               

24 , 00                                   24, 79

 

 

 

 MOV           AH,06تابع                    انتخاب 

MOV           AL,00 

   MOV           BH,07ويژگي عادي 

MOV          CH,00   

 گوشة باال سمت چپ                 

MOV          CL,00     

 

MOV          DH,24 

                                                              گوشة پايين سمت راست             

MOV          DL,79                           MOV AX,0600H 

                                                         MOV BH,07 

                                                         MOV CX,0000 

  MOV DX,184FH; 24,79                                                         معادل



INT   10H                                 

 . مي توان هر پنجره اي را با هر سايز با تعيين سطر و ستون مناسب انتخاب كرد 

 .  قرار مي گيرد DXمكان مورد نظر در : انتقال مكان نما  : 02تابع 

 DH=سطر 

 DL=ستون 

RAM                     تصوير مي تواند محتويات بيش از يك صفحه از متن را داشته باشد ولي هر بار تنها يكـي از 

 . انتخاب مي گرددBH=00صفحه صفر توسط . آنها قابل مشاهده است 

 . برنامه اي بنويسيد كه صفحه نمايش را پاك نموده و مكان نما را در مركز صحفه نمايش قرار دهد -

             MOV       AX,0600H 

             MOV       BX,0F 

 

                        MOV       CX,0000                     
    MOV        DX,184FH        پاك كردن 

                         INT          10,H 

                              MOV       AH,02 

         MOV       BH,00 قرار دادن 

          MOV        DL,39  مكان نما  

                               MOV         DH,12     

                                INT          10 H 

 MOV AH,03تعيين محل فعلي مكان نما                                       : 03تابع 

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



   INT   10H 

 .  اطالعات مربوط به شكل CXحاوي شماره سطر و ستون محل هاي جاري مكان نما و 

  : .......AH=0CH : 0هدف برنامه ريزي بيكسل 

 AL=1بيكسل روش 

     =φ AL شماره صفحه بيكسل خاموشBH براي سطر DX براي ستون و CXثبات 

   φ5 سطر 200 تا ستون φ5 سطر 200ترسيم خط از ستون 

              MOV    CX=100 

              MOV    DX=50 

CH φ BACK : MOV   AH,  

1φ               MOV   AL ,  

Hφ               INT    1 

               INC   CX 

               CMP  C2,200 

               JNZ    BACK 

و .  ديتا سگمنت ذخيره شده است خواند  10برنامه اي بنويسيد كه كلمه اي را كه در مبدأ : تكليف 

بسـته بـه عـدد زيـر        ) F تـا    0چندين زيربرنامه براي    . (پ كند   آن را به صورت بزرگ در خروجي چا       

 .)برنامه نمايش بزرگ آن عدد فراخواني شود

 . مي گويندDOSبه آن توابع .  فراهم گشته است DOS بوسيله هاين وقف : 21H هوقف

 خروج رشته اي از داده روي مانيتور : 09تابع 

 آفسـت آدرس    DX و   =9φAH. ده مـي شـود      براي ارسال يك رشته داده اسكي به مانيتور اسـتفا         

 .  باشد $انتهاي رشته بايد عالمت ) پيش فرض ديتا سگمنت است. (داده اسكي مورد نمايش است 



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

9 MOV                 AH ,   

MOV                 DX , Offset  DATA-ASC         INT 21 H 

 .  كاراكتر خروجي مقدار دهي مي شود DL: ارسال يك كاراكتر به مانيتور  : 02تابع 

2φ MOV                  AH= 

MOV                   DL,'6' 

INT                    21H 

 :ورود كاراكتر و نمايش  : 01تابع 

كليد به انتظار مي ماند ، سپس آن را بـه مـانتيور ارسـال مـي     اين تابع تا ورود يك كاركتر از صفحه   

 .  خواهد بود ALكند كاراكتر ورودي در 

1 φMOV           AH, 

INT              21H 

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 

;……………………… 

;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 

;……………………. 

;DISPLAY    STRING 

DISPLAY   PROC 

     MOV   AH,09 

     MOV    DX,OFFSET  DATA 

      INT    21H 

      RET 

DISPLAY   ENDS 

;……………………… 

CDSEG      ENDS 



END    MAIN 

بهمراه نمايش روي صفحه نمـايش دريافـت داده از          -دريافت رشته داده از صفحه كليد      : OAHتابع  

. صــفحه كليــد و ذخيــره آن در مكــان حافظــه اي كــه از قبــل در قطعــه داده تعريــف شــده اســت 

DX,AH=0AH            بافر داده هم مي گوينـد  . ( آدرس آفستي كه رشته داده در آن ذخيره مي گردد (

 . 

 در نظر گرفته مي شود تعداد كاراكترها در بايـت دوم و داده وارد شـده از                  زاولين بايت بافر براي ساي    

 . بايت سوم به بعد است 
ORG              10H 

DATA1          DB     6  ?  6  DUP (FF) 

 زده شود   Alt مثالً  .  خارج نمي شود     INT21H زده نشود از     Retorتا زماني كه كليد بازگشت      

 . 

↵

AHφ                         MOV    AH ,  

                         MOV    Dx,Offset   DATA1  

                         INT       21H 

0010        0011        0012        0013         0014      0015   0016 

06                03       061H           6D           6A           0D                          

          CR I     L        A    كداسكي  ......     ......     ......                      سايز  تعداد واقعي كاراكتر 

  وارد شده  16مبناي 

   بافر

CR            I              L16       A16 



زده شـود كـامپيوتر بلنـد گـو را بصـدا درآورده و مـابقي       ) CR +5حـداكثر  ( كاراكتر 6اگر بيش از 

 . كاراكترها ذخيره نخواهد شد 

 . شمرده نمي شودCR.  خواهد بود 00 زده شود تعداد واقعي كاراكتر Enterاگر فقط -

 ورود از صفحه كليد بدون نمايش  : 07تابع 

پس از اجـرا منتظـر يـك كـاراكتر          –) بدون نمايش (ن تابع يك كاراكتر از ورودي دريافت مي كند          اي

 : ذخيره مي كند ALمانده سپس كاراكتر را در 

MOV               AH,07 

INT                 21H 

  :INT 16 Hبرنامه نويسي صفحه كليد 

  . ZF=1 در غير اينصورت =φZFشد اگر كليدي فشرده شده با: تست فشردن كليد  : 01تابع 

 . حاوي كد اسكي كليد فشرده شده استAL –تشخيص كليد فشرده شده  : 00تابع 

 .  استفاده شود 01اين تابع بايد بالفاصله پس از تابع 

بر  را مرتباً به صفحه نمايش مي فرسـتد تـا زمـاني كـه كـار                07Hنگ  زبرنامه ريز كد اسكي كاراكتر      

 . كليدي 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 MESSAGEنمايش پيغام  

                   INT            21H 

 ,2φ AGAIN :    MOV          AHتابع ارسال كاراكتر  

 MOV          DL,07                    نگ زكاراكتر 

                    INT             21H 

  MOV           AH,01                    چك كليد فشرده

                    INT             16H 

 JZ               AGAIN                    شده بود ناگر كليدي فشرده 

                    MOV            AH,4CH 

                    INT               21H 

MAIN           ENDP   

                      END 

 ) تغيير يافته 

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

key$'  

                CODE 

                CODE 



                CODE 

AGAIN   : AH,COE 

                 CODE 

 CODE                  فرستادن زنگ

                CODE 

                CODE 

                 CODE 

JZ  AGAIN 

MOV     AH,00 H 

INT        16H 

CMP      AL,’Q’ 

  خارج بود اگر درست
 دشو

JE           EXIT 

CMP     AL,’q’ 

JE         EXIT 

JMP      AGAIN 

EXIT :MOV     AH,4CH 

 INT       21H 

MAIN     ENDP 

 . تكليف؛  برنامه اي بنويسيد كه محتواي يك فايل را روي صفحه نمايش نشان دهد 
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