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 Microprocessorالمعالج الدقيق 

التي يتكون منها البرنامج،  االيعازات مخ الحاسوب الشخصي حيث يقع على عاتقه تنفيذ الدقيقيعتبر المعالج 

  دقيقوبالتالي فهو يشكل المكون الرئيس في الحاسوب الشخصي أو أي نظام يعتمد في تصميمه على معالج 

 

 المعالج الدقيق أجزاء

 :من الدقيق المعالج ويتكون

   Arithmetic\Logic Unit (ALU) والمنطق الحساب وحدة  -1

 Control Unit (CU) التحكم  وحدة -2

 مؤقت بنحو المعالج داخل البيانات خزن في تساعد التي Register & Counter والعدادات سجالتال -3

 

 للمعالج األساسيتان الوظيفتان

  الرئيسة الذاكرة في المخزونة امجالبر تنفيذ  -1

 والمنطقية الحسابية العمليات إجراء -2

 المعالج من واألوامر البيانات نقل في تسهم التيBuses  أو  Lines  النواقل من العديد الدقيق بالمعالج تربط

 وإليه

 :التي يقوم بها المعالج  المراحل التسلسلية لعمليات المعالجة

 الرئيسة البرنامج ذاكرة منFetching البيانات وجلب قراءة -1

 Decoding البيانات تفسير  -2

  Executing  واالظهار التنفيذ عملية -3

 عملية إن .المركزية المعالجة وحدة في مرحليا إبقاءها أو  Saving or Storing الذاكره في النتائج كتابة -4

 الدقيق المعالج في الموجودة التحكم وحدة طريق عن تتم العمليات هذه في والتحكم السيطرة

 

 ALU  والمنطق الحساب وحدة

 ALU تنجز ال (binary data)  الممثلة ثنائًيا البياناتوهو الجزء من المعالج الذي ينفذ العمليات األساسية على 

  اإلزاحة نحو اليمين OR ، AND مثل: الجمع والطرح، والضرب، والعمليات المنطقية مثل العمليات الحسابية 

SHR أو اليسار SHL  تستقبل هذه الوحدة إشارات تحكم من وحدة التحكم تخبره عن نوع العملية المراد تنفيذها

 .البياناتعلى 
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الذي يحتوي نتيجة  Accumulator في عملها السجالت الداخلية للمعالج وخصيًصا المراكم ALU تستخدم

الذي يتكون من مجموعة بتات ُتستخدم لتخزين معلومات عن  Flag register االعالمالعملية المنجزة وسجل 

  ALU. آخر عملية نفذتها الـ

كل منها وظيفة محددة تقوم بها. فمثالً تستخدم البوابات المنطقية إلنجاز على العديد من المكونات ل ALU تحتوي

 .عمليات الجمع والطرح، في حين يستخدم سجل إزاحة إلنجاز عمليات اإلزاحة نحو اليمين أو اليسار

  

 CU  التحكم وحدة

الالزمة لعمل المكونات وإشارات التحكم  timing وهو المكون األكثر تعقيًدا في المعالج، يؤمن جميع التواقيت

 instruction execution االيعازدورة تنفيذ  انجازمسؤول عن  أيضاوهو  ALU األخرى للمعالج ومنها

cycle   المحيطية األجهزةو  بين المعالج والذاكرة البياناتكما يتحكم بعمليات نقل  .Peripherals 

 :وهي أساسية عناصر ثالث التحكم وحدة تحتوي

 Decoder الترميزمفكك  -1

، التي تشكل البرنامج، عند تنفيذها، ويحدد األفعال الواجب القيام بها إلنجاز كل االيعازاتيستخدم لفك ترميز 

لغة اآللة يحدد نوع  إيعازجزٌء من  operation code اختصار ل  opcode العملية رمزتعليمة بعد تفحص 

 . مع تحديد نمط العنونة المستخدم اإليعاز عمل عليها يالتي س البياناتوبنية  اإليعاز

 :Timer or clockالمؤقت  -2

في الوقت الصحيح. تولد نبضات منتظمة إلى األجزاء األخرى  االيعازات تكفل بتنفيذ وإنهاء جميع العمليات و

  .من المعالج مما يؤمن عمل المعالج على نحو متزامن

  :Control logic circuits منطقيةالتحكم ال دوائر -3

ُتستخدم لتوليد إشارات التحكم نفسها، ثم إرسالها إلى بقية األجزاء. ُتعلم هذه اإلشارات وحدة الحساب والمنطق 

العمليات وما  انجازالواجب استخدامها في  البياناتوالسجالت الداخلية بالعمليات والخطوات الواجب إنجازها، و

 . الذي يجب فعله بالنتائج
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  System Buses النظام ناقالت

بين  البياناتولتبادل  و األجهزة المحيطيةوالذاكرة  الجعن المعبارة عن أسالك كهربائية ُتستخدم لربط كل م

 : النظام من ثالث أنواع رئيسية وهي ناقالتتكون ت  .األجزاء المختلفة للنظام

  : Control Bus التحكم ناقل

إشارات  الناقليختلف عرضه )عدد أسالكه( من معالج إلى آخر، ولكل خط أو سلك وظيفة محددة. يحمل هذا 

تعبر عن نوع العملية التي يجري تنفيذها حالًيا. اعتماًدا على هذه اإلشارات، تستطيع الدارات الخارجية المرتبطة 

  .أخرىأو عملية   إلى الذاكرة وصول ,  جاخرإ/لادخإعملية ,  مع المعالج معرفة كون العملية هي قراءة، كتابة

 Data Busناقل البيانات 

، وهو ثنائي االتجاه )أجهزة اإلدخال واإلخراج(المحيطية واألجهزةبين المعالج، الذاكرة  البياناتُتستخدم لتبادل 

إلى آخر يستخدم كل في كال االتجاهين عبر األسالك. يختلف أيًضا عدد خطوطه من معالج  البياناتيسمح بتبادل 

. وبالتالي، كلما كان عدد هذه الخطوط أكبر أمكننا تبادل البيانات الثنائيةخط لنقل إشارة تعبر عن بت واحدة من 

  .بآن واحد الثنائية البياناتكمية أكبر من 

  Address Bus العنوان  ناقل

المحيطية التي  األجهزةمن أجل ِعنونة موقع من الذاكرة أو اختيار إحدى  الناقليولد المعالج اإلشارات على هذا 

السعة العظمى للذاكرة التي يمكن أن  العنوان ناقل. ُيحدد عدد خطوط البياناتيقرأ منها أو يكتب فيها حالًيا 

 احدو ثنائيويحمل كل خط رقم  binary format الثنائيةيعنونها المعالج. ُيرسل العنوان بالصياغة 

 

وبالتالي فإن سعة الذاكرة العظمى التي  20يساوي  8088 /8086مثال: إن عدد خطوط العنونة في المعالج 

  .ميغا موقع 1أو  202= 1024576يمكن للمعالج عنونتها هو 
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 Registers داخلية سجالت

السجل عبارة عن ذاكرة تقع ضمن المعالج نفسه. تضم جميع المعالجات مصفوفة من السجالت تحتوي 

والبيانات الالزم الوصول إليها بسرعة أثناء تنفيذ البرنامج. جميع المعالجات تحتوي سجالت مشتركة،  االيعازات

ن السجالت بحرف أو أكثر ويختلف ُيسند لبعضها وظيفة محددة وُيترك الباقي لالستخدام العام. ُيرمز لكل م

 رمزها من معالج إلى آخر، ومنها:

 

 (Instruction Pointer IP) اإليعازأو مؤشر  (Program Counter PC)عداد البرنامج 

 المعالج. سينفذه الذي التالي اإليعازيستخدم لمسك عنوان  

  ((Instruction Register IR االيعازاتسجل 

 .في المعالج بينما يجري فك ترميزه وتنفيذه الحالي اإليعازيستخدم لمسك 

 ( A Accumulatorأو ACCالمراكم )

 يستخدم لحفظ نتيجة العمليات التي تنفذها وحدة الحساب والمنطق.

 ( (Memory Address Register MARسجل عنوان الذاكرة 

  ُيستخدم لحفظ عنوان الذاكرة التي سيتم قراءة المعلومات منها أو كتابتها إليها. 

 ((Memory Data Register MDR أو ((Memory Buffer Register MBRالذاكرة  بياناتسجل 

أو  إيعازالذاكرة ومن ُثم تنقل إلى الموقع المناسب، عند جلب  بياناتأوالً في سجل  البيانات أو اإليعاز يوضع

 من الذاكرة. بيانات

  Flag register/status flagsأو الحالة  األعالمسجل 

 يتكون من مجموعة بتات تتغير قيمها تبًعا لنتيجة آخر عملية تنفذها وحدة الحساب والمنطق.

  General purpose registerسجالت لالستخدامات العامة 

ليس لهذه السجالت وظيفة محددة ُوتستخدم عادة لتخزين البيانات التي يحتاج إليها الحًقا تنفيذ  Bمثل السجل 

 البرنامج.
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  Memory الذاكرة

 ROM الذاكرة بجوار المعالج وتشكل جزًءا أساسًيا من النظام. يحتوي النظام عادة على نوعين من الذاكرة توجد

(read-only memory)   وال يمِكن  قراءتهايمِكن  بياناتوهي ذاكرة للقراءة فقط. تحتوي على تعليمات أو

وهي ذاكرة ذات وصول عشوائي. تستطيع وحُدة المعالجة  RAM (random access memory) , وتعدُيلها

 وتكتب فيها. ويمِكن النفاُذ إلى مواضِع التخزين فيها بأًي ترتيب. منها أن تقَرأ CPU المركزية

 

 Input/output ports اإلخراج/اإلدخال افذمن

أو طابعة، أو مودم، أو عصا قيادة  disk driveمثل سواقة القرص ) واإلخراج اإلدخال أجهزةيمكن أن تتبادل 

joystick  م فيها المعالج  منافذمع المعالج عن طريق  البياناتللحاسوب (  الدقيقُتربط بالحاسوب ويتحكَّ

 . اإلخراج/اإلدخال

  دائرةعبارة عن  المنافذ. وهذه البيانات ناقلإلى المعالج عن طريق  البياناتإلدخال  لادخاإل منافذُتستخدم 

 1منطقي" أو "  0)أي أن خرج الدارة أو الرقاقة يساوي إما "  three-stateالحالة  -مخارجها من نوع ثالثي

ودة. يجب أن تمتلك جميع مخارج الدارات أو منطقي" أو أن يكون في الحالة العائمة وكأن الرقاقة غير موج

هذه الخاصية ( يمكن أن يوصل من الطرف اآلخر للبوابة أي تجهيزة أو  البيانات ناقلالرقائق الموصولة إلى 

  عندما يطلب المعالج ذلك. البيانات ناقلها على بياناتطرفية دخل مثل لوحة المفاتيح. تضع بوابة الدخل 

 

 LEDsإلى الوسط الخارجي، مثل الطابعة أو ديودات ضوئية  بياناتالللمعالج بإرسال  جاخراإل منافذكما تسمح 

 ناقلالتي يضعها المعالج على  البياناتلمسك  Dغالًبا ما تكون بوابات الخرج مكونة من قالبات من نوع 

  ، مما يسمح للمعالج بمتابعة تنفيذ مهام أخرى.البيانات
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 البيانات تخزينات وحد 

  1 أو 0  القيم أحد يأخذ أن يمكن ثناني رقم   bit  البت .1

 .بتات 8 معلومات ، تتألف من وحدة byte  البايت .2

 ( بتات 4نصف بايت ) nibble رباعية .3

المركزية المعالجة تبًعا.لوحدة بايت، 4 أو بايت 2 أو بايت 1 بحجم الكلمة تكون أن يمكن word كلمة .4

 CPU ذلك غير يذكر لم إن بايت 2 حجمها برويعت 

 لم إن بايت 4 حجمها متالصقتين، كلمتين من مكونة المعطيات من وحدة double word مزدوجة كلمة .5

 .ذلك غير يذكر

 بايت )1024( بايت 102 ويساوي kbyte  كيلو بايت .6

 بايت )1,048,576( بايت 202 ويساوي Mbyte ميغا بايت .7

 .بايت 302 ويساوي Gbyte غيغا بايت .8

 

 

 

 





MicroprocessorIntel 8086

Intelالمعالجانتيلشركةتطرح1978العامفي معالجأولليكون8086

الثانيةفيعمليةمليون2.5تنفيذالمعالجهذايستطيعحيثالعالمفيبت16

1Mعنونةإلىباإلضافة byteفيالتحديثاتمنالعديدإلىباإلضافةالذاكرةمن

الضربيكعمليتمسبقاموجودةتكنلمجديدةايعازاتودعمالداخليةالمعالجبنية

رةفكأساسيعتبرالذي"االيعازاتطابور"علىالمعالجاحتواءوالقسمةو

مواقعستعنعبارةالسجلهذاكانإذالحديثةالمعالجاتفيCacheالذاكرة

منالجالمعينتهيريثمافيهاااليعازاتوضعيتمبت8موقعكلحجمالذاكرةمن

.الحالياإليعازتنفيذ
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8086البنية الداخلية للمعالج 
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:من وحدتين منفصلتين هما8086يتألف المعالج 
Bus)الناقالتمالئمةوحدة(1 interface Unit):لهاسنرمزو

.BIUبالرمز

Execution)التنفيذوحدة(2 Unit):بالرمزلهاسنرمزوEU.

الـفإنعامبشكلBIUإحضار:مثلاألعمالمعظمعنمسؤولة

اناتالبيإخراجوإدخالالذاكرة،فيالمتغيراتكتابةوقراءةاإليعاز،

.المحيطيةاألجهزةإلىومن

الـأماEUالنتعمالوحدتينكالو.اإليعازاتتنفيذعنمسؤولةفهي

.فيذهاتنوإيعازاتعدةإلحضارالمطلوبالزمنلتخفيضمتوازٍ بشكل
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Bus Interface Unitوحدة مالئمة الناقالت

الرئيسةالمهامالوحدةهذهوتنفذ
:التالية

الفيزيائيالعنوانحساب1.

الذاكرةمنااليعازاتجلب2.

ذاكرةوالالمعالجبينالبياناتتبادل3.
الخرج/الدخلوبوابات

اقلنلعملياتالتحكمإشاراتتوليد4.

النظام

و تستخدم لمالئمة المعالج مع العالم الخارجي

:و تتألف من 

جامع العناوين1.

سجالت المقاطع2.

وحدة التحكم المنطقية3.

طابور اإليعازات 4.

.موشر االيعاز5.
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تحضرBIUر طابوبتضعها فيما يسمى ومن الذاكرة بايت بايت االيعازات

عي أن و من الطبياعلىالذي يتسع لست بايتات كحد ( االيعازاتصف )االيعازات

ترتيب أوالً يتم تنفيذها أوالً للمحافظة علىااليعازاتاإليعاز الذي يدخل طابور 

و First In Last Outالداخل أوالً خارج أوالً بـو يدعى هذا المبدأ االيعازات

.FIFOبـنرمز لهذا المبدأ 
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Execution Unitوحدة التنفيذ
:تتألفٍمنٍووٍتنفيذهاٍااليعازاتعنٍفكٍشفرةٍمسؤولةوٍهيٍ

.المنطقوحدةٍالحسابٍو(1

.سجلٍاألعالم(2

.ثمانيةٍسجالتٍلألغراضٍالعامة(3

.سجالتٍمؤقتة(4

التنفيذوحدةتجلبEUمالئمةوحدةفيااليعازاتطابورمقدمةمنااليعازات
هذهاجتاحتفإذاايعازكليمليهالذيبالعملتقوموشفرتهاتفكوBIUالناقالت
مالئمةوحدةتأمرفإنهاالذاكرةفيمخزنةمعلومةإلى(EU)الوحدة
فيالمعلومةهذهعنوانإعطائهاطريقعنذلكوبإحضارهاBIUالناقالت
.الذاكرة

وظائفأهمأحدمنإنEUعلىالمنطقيةوالحسابيةالعملياتتنفيذهو
)ايعازكلبعداألعالمسجلبفحصEUتقومالتنفيذسيرأثناءوالمعلومات،

كليذتنفبعدالمعالجحالةعنتعبربتعشرستةعنعبارةهو:األعالمسجل
.(ايعاز
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8086 Registers 

16أربعةة مجموعةات مةن السةجالت ذات 8086يملك المعالج 

:بت يستطيع المبرمج الوصول إليها و هي

.CS,DS,SS,ESأربعة سجالت مقاطع(1

.SI,DI,BP,SPأربعة سجالت تأشير و فهرسة(2

.AX,BX,CX,DXلالغراض العامة أربعة سجالت (3

مؤشر اإليعاز(4

سجل األعالم(5
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   Segment Registerسجالت المقاطع

:هي وبايت 2بت أي 16و هي عبارة عن أربعة سجالت طول كل منها 

ي يحتوي على عنوان أول موقع في مقطع شفرة البرنامج فيي اليذاكرةأ أ: CSسجل مقطع الشفرة(1

.أنه يشير إلى بداية مقطع الشفرة

يحتوي على عنيوان أول موقيع فيي مقطيع البيانيات فيي اليذاكرةأ أي أنيه : DSسجل مقطع البيانات(2

.يشير إلى بداية مقطع البيانات
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يحتوي على عنوان أول موقع في مقطع المكةدس فةي: SSسجل مقطع المكدس(3

.الذاكرة، أي أنه يشير إلى بداية مقطع المكدس

يحتةةوي علةةى عنةةوان أول موقةةع فةةي مقطةةع : ESسييجل مقطييع البيانييات اإلضييافي(4

البيانةةةةةات اإلضةةةةةافي فةةةةةي الةةةةةذاكرة، أي أنةةةةةه يشةةةةةير إلةةةةةى بدايةةةةةة مقطةةةةةع البيانةةةةةات 

.اإلضافي



 pointer And Index Registerسجالت الفهرسة و التأشير

زيائيالفيالعنوانإيجادفيتساعدمساعدةسجالتأربعةعنعبارةهيو

2أيبت16السجالتهذهطولوالمقاطع،سجالتمعبالتعاون

:هيوبايت،

:Source Index SIسجلٍدليلٍالمصدر(1

DSيخزن فيه عنوان يدل على اإلزاحة ضمن مقطع البيانات

:Destination Index DIسجلٍدليلٍالهدف(2

ESيخزن فيه عنوان يدل على اإلزاحة ضمن مقطع البيانات اإلضافي

Base Pointer BPسجلٍمؤشرٍالقاعدة(3

و هو يستخدم SSيحوي قيمة تدل على اإلزاحة بالنسبة لمقطع المكدس

.لقراءة البيانات ضمن مقطع المكدس بدون إزالتها من المكدس
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Stack Pointer SPسجل مؤشر المكدس(3

نيمكذيالالتاليالمكدسلموقعالفعالالعنوانتمثلSPفيالقيمة

مقطعسجلفيالموجودالحاليالعنوانإلىنسبةإليهالوصول

وهذا،المكدسقمةعلىتدلبقيمةدوما  SPيحتفظوSSالمكدس

.المكدسبمعلومةسحبأووضععندتلقائيا  تتعدلالسجلهذاقيمةإن
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           General Purpose Registerالسجالت العامة 

البرنامجيذتنفأثناءالمرحليةللنتائجالمؤقتالتخزينأجلمنالسجالتهذهتستخدم

بشكلياناتالبتلكإلىالولوجمنيمكنناالسجالتهذهفيالبياناتتخزينأنحيث

:إلىالسجالتتقسموالذاكرة،فيكانتلومماأسرع

.AXبالرمزلهيرمزوAccumulatorالمركمسجل(1

واالخراجاالدخالوعملياتالحسابيةالعملياتفييستخدم

.BXبالرمزلهيرمزوBaseالقاعدةسجل(2

الذاكرةلمواقعمباشرةالغيرالعنوانةعملياتفييستخدم

.CXبالرمزلهيرمزوCountالعدسجل(3

.السالسلايعازاتعلىتحتويالتيالبرامجفيكعداديستخدم

.DXبالرمزلهيرمزوDataالبياناتسجل(4

الدخالاعملياتفييستخدمكذلكوالقسمةالضربعملياتفيالمركممعيستخدم

واالخراج

14



Instruction Pointer IPسجل مؤشر اإليعاز

شفرةجلببعدوالشفرةمقطعفيسينفذالذيالتالياإليعازموقعيحددالسجلهذا

فيالتالياإليعازإلىيشيربحيثIPقيمةتعدلBIUفإنالذاكرةمناإليعاز

.(آليا  يتمالتعديل)الذاكرة

15



Flags Registerسجل األعالم

بت موجود في وحدة التنفيذ كما هو واضح16هو سجل ذو 

ك السيطرة يوضح حالة المعالج بعد تنفيذ االيعاز وكذل, بالشكل
على بعض العمليات

 ,CF, PF, AF, ZFو كما نالحظ من الشككل السكابق أنكه يوجكد سكتة أعكالم للحالكة هكي

SF, OF ،كذلك يوجد ثالثة أعالم للتحكموDF, IF, TF.

16



أعالم الحالة
ا في حالة واحد تشير إلى الحاالت الناتجة كنتيجة لتنفيذ إيعاز منطقي أو رياضي حيث تكون إم

Resetأو تكون في حالة صفر منطقيSetمنطقي

Carry Flagعلم المحمول: أوالً 

أو استعارة من أجل الخانة ( حمل ) يكون في حالة الواحد المنطقي إذا وجد انزياح خارجي 

صفر المنطقي و يكون في حالة ال.و ذلك أثناء تنفيذ االيعازات الرياضية( البت األخير)األخيرة 

.إذا لم يوجد حمل أو استعارة من أجل البت األخير

:مثال

مانيةةة الحةةظ بةةلن النتيجةةة لةةم تتسةةع فةةي ث

و نعبر بتاتو إنما تحتاج إلى تسع بتات

أي أنةه CF=1وبتةاتعن ذلك بثمانيةة 

.لدينا في اليد واحد

ن تسةةعة فمهمةةا ُكَبةُر العةةددان فة :ببسةاطة

.يمكن أن تستوعبهابتات

17



االستعارةحالة

ثنائيا  لالممثالثانيالعددمنأصغرثنائيا  الممثلاألولالعددبلنالحظ

فيهتاسعتبتخيلناهذامثالنافيوالطرحعمليةإجراءفعندلذلك،أيضا  

مناستعارةلديناأيCF=1ف نبالتاليو(استعرنا)واحدالقيمة

رتبةاألعلىالبتأجل

18



Parity Flag PFعلم المشابهة: ثانياً 
الواحديةةتحوي على عددا  زوجيا  مةن الخانةاتايعازيصبح في حالة واحد منطقي إذا كانت نتيجة آخر 

.إال يكون في حالة الصفر المنطقيو( بعد التحويل إلى النظام الثنائي طبعا  ) 

، أمةا عنةدما ( بايةت 2) يفحص البايت السفلي فقط حتةى لةو كنةا نتعامةل مةع كلمةة PFنالحظ أن علم

.نتعامل مع بايت واحد فقط ف نه يفحصه كله

Auxiliaryالمساعدالمحمولعلم:ثالثاً  Flag AF

أوويالعلالنصفإلىالسفليالنصفمن(محمول)إنزياحوجدإذاالمنطقيالواحدحالةفييكون

و(بايت2)الكلمةمنالسفليالبايتأجلمنذلكوالسفليالنصفإلىالعلويالنصفمناستعارة

كانتحالفيذلكوAF=1ف ن4الخانةإلى3الخانةمنإنزياحلديناكانإذاأنهآخربمعنى

.AF=0يكونذلكعدافيماو،(كلمة)بايتينأوواحدبايتالبيانات

:مثال

19



Zeroالصفرعلم:رابعاً  Flag ZF
يساويةمنطقيأوحسابيةعمليةآخرناتجيكونعندمامنطقيواحدحالةفييصبح

.الصفر

اليةمنطقأوحسابيةعمليةآخرناتجيكونعندمامنطقيصفرحالةفييصبح

.الصفريساوي

Signاإلشارةعلم:خامساً  Flag SF
عددا  حسابيةعمليةآخرنتيجةكانتإذاSetمنطقيواحدحالةفيSFعلميكون

.سالبا  

حسابيةعمليةآخرنتيجةكانتإذاResetمنطقيصفرحالةفيSFعلميكون

.موجبا  عددا  

20



Overflowالفائضعلم:سادسا ٍ Flag OF

صصالمخالمكانفيالنتيجةتتسعالعندمامنطقيواحدحالةفييكون

المجالجخارالنتيجةتكنلمإذاأماالتخزينية،القدرةتتجاوزأيلتخزينها

.المنطقيالصفرحالةفييبقىOFفإنالمحدد

:التاليةالحاالتفيالفائضيحدث

.كبيرةموجبةأعدادجمع(1

.كبيرةسالبةأعدادجمع(2

.كبيرسالبعددمنكبيرموجبعددطرح(3

.كبيرموجبعددمنكبيرسالبعددطرح(4

21



أعالم التحكم
Trapالوحيدةالخطوةعلم:أوالً  Flag TF

نريددماعنمفيدهووخطوةخطوةالبرنامجبتنفيذنرغبعندمامنطقيواحدبالحالةيوضع

.األخطاءمواقعاستكشافوبرنامجناتصحيح

Interruptالمقاطعةعلم:ثانياً  Flag IF
واحدحالةبالفيوضعالمقاطعة،تنفيذإمكانيةعدمأوإمكانيةعنالتعبيرأجلمنيستخدم

لصفراحالةفيوضعهعندأما(محجوبةالمقاطعة)مقاطعةأيبتنفيذنرغبالعندمامنطقي

.بهامسموحالمقاطعةف نالمنطقي

منالتيو21المقاطعةفمثال  معينعملإلىتؤديخدمةعنعبارةهيالمقاطعة:مالحظة

.التشغيلنظامإلىالعودةخدماتهاأحد

Directionاالتجاهعلم:ثالثاً  Flag DF
.التسلسليةالعملياتسيراتجاهعلىيدل

.األدنىالعنوانإلىاألعلىالعنوانمنتكونالسلسلةف نمنطقيواحدحالةفييكونعندما

.األعلىانالعنوإلىاألدنىالعنوانمنتكونالسلسلةف نمنطقيصفرحالةفييكونعندما
22



بنية الذاكرة
المواقعهذهترقم،(بايتواحد)بت8منهاكلسعةمتسلسلةمواقعمنالذاكرةتتللف

الترقيمةعمليفيعادةعشريداسيالسالنظاميستخدموالذاكرةنهايةحتىوالصفرمن

.الموقعذلكبعنوانالرقمهذايدعىغيره،عنيميزهرقمموقعلكليكونبذلكو

و0بينيتراوحعشريسداسيمرقموقعكلداخليوضعFFالرقمهذايدعىو

.الموقعذلكبمحتوى

العناوينناقلوبت16بعرضالبياناتناقلهماناقالنالذاكرةوالمعالجبينيوجد

.بت20بعرض

  عنوانها)100الرقمذاتالموقعفيالمخزنةالقيمةإلىالمعالجيحتاجعندمافمثال

لىإيرسلوالعناوينناقلعلىيوضعوثنائيبشكليمثل100الرقمف ن(100

المعالجإلىيرسل100الموقعمحتوىف نالعنوانهذاالذاكرةتستلمحالماوالذاكرة،

.البياناتناقلطريقعن

رقمنـقليستطيعأنهيعنيهذا(نقلخط20)بت20عرضذوالعناوينناقلكونإن

:هيالعناوينناقلعلىوضعهايمكنقيمةأكبرأنأيخانة20ذوثنائي

فقطالذاكرةمنبايتميغاواحدعنونة8086المعالجيستطيعبذلكو.

MB11048576220 
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      Memory Segmentsمقاطع الذاكرة

24

معذكرناكماالمعالجيتعامل

1MByteيمكنوالذاكرة،من

ةأربعالميغاهذهمننقتطعأن

معهايتعاملأساسيةمقاطع

مباشربشكلبرنامجنا



Code Segment CSمقطع الشفرة(1
هناكو.البرنامجشفرةلتخزين-تسميتهمنواضحهوكما–الذاكرةمنالمقطعهذايخصص

اكرةالذفيالمقطعهذابدايةعلىتدلبقيمةيحتفظالمعالجفيموجودCSاالسمنفسلهسجل

IPالسجليساعدهو (Instruction Pointer)اآلنسينفذالذياإليعازبعنوانيحتفظالذي

.التالياإليعازعنوانإلىليشيرآلياً قيمتهتعدلو

Data Segment DSمقطع البيانات(2
نفسلهسجلهناكو.المتحوالتوالبياناتلتخزينالذاكرةمنالمقطعهذايخصص

دهيساعوالذاكرةفيالمقطعهذابدايةعلىتدلبقيمةيحتفظالمعالجفيموجودDSاالسم

.بدايتهإلىبالنسبةاإلزاحةإلىيشيرالذيSIالسجل

Stack Segment SSمقطع المكدس(3
أو تتغير يخصص هذا المقطع للحفظ المؤقت لبعض المعلومات الضرورية و التي يخشى أن تضيع

موجود في المعالج يحتفظ بقيمة تدل SSو هناك سجل له نفس االسم. أثناء تنفيذ برنامج ما

.على بداية هذا المقطع في الذاكرة
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                   Memory Segmentsمقاطع الذاكرة



المكدسعملآليةLast In First Out LIFO(يخرجماأوليدخلماآخر):أي

فيبحيصالمكدسيدخلعنصرآخروقعرهفييصبحالمكدسإلىيدخلعنصرأولأن

Stackاسمهسجللديناحيثقمتهمنالمكدسمنالمعلوماتسحبيتموقمته

Pointer SPالتعاملابهيتمالتيالحالةحسبيتغيرفهوالمكدسقمةإلىدوما  يشير

قمةف نبايت2بطولمعلومةإدخالفعند.(إخراجأومعلوماتإدخال)المكدسمع

ألن2بمقدارSPقيمةتنقصبذلكو(الشكلانظر)الذاكرةبدايةمنتقتربالمكدس

بنسحعندماأيبالعكسالعكسواألصغرالعنوانمناالقترابيعنيالمكدسإمالء

ألن2بمقدارSPتزيدبذلكوالذاكرةبدايةعنتبتعدقمتهف نالمكدسمنمعلومة

.األكبرالعنوانمناالقترابيعنيالمكدسإفراغ

26



Extraاإلضافيالبياناتمقطع(4 Segment ES

نستطيعلكبذوالوقتبنفسبياناتمقطعياستخدامإلىالحاجةعنديستخدم

Destinationالسجليساعدهو.الذاكرةفيأكبرمساحةمناالستفادة

Index DIىإلبالنسبةاإلزاحةإلىيشيرالذيوالمعالجفيالموجود

.بدايته

منءجزهوالمقطعحيثالمقطعسجلوالمقطعبينالتمييزيجب:مالحظة

.جالمعالفيموجودهووبايتينمنيتللفالمقطعسجلبينماالذاكرة

27



عشريالسداسيالنظامفيوالطرحالجمع
الجمع-1

ذهنيارقاماألبتحويلتتمثل,عشرالسداسيالنظامفيرقمينلجمعطريقةأسهلان

العشريةقيمةالتحويلثمومن،البعضبعضهاالىإضافتهاثم،العشريةقيمتهاالى
:ةالتالياألمثلةفيكماعشر،السداسيالنظامفييساويهاماالىاخرىمرة

:األولالمثال

A
3+

D
،عشريا13يساوي3+10ف نالعشريالنظامفي10يساويAرقمانبما

عشرالسداسيفيDرقميعادلوهذا
28



:الثانيالمثال

2C

1B+

47

وهذاعشريا23يساويجمعهمافحاصلعشريا11يساويBورقم,عشريا12يساويCرقمانبما

الخانةىالواحدوننقلاألولىالخانةفيسبعةالنتيجةفإذنبسبعةعشرالسداسيالعدداساسعنيزيد

فإنوعليه4تساويالثانيةالخانةفيالجمعنتيجةفتكونالثانيةالخانةفي1زائد2الىفيضافأالثانية

.عشرالسداسيالنظامفي47هيالنهائيةالنتيجة
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:الطرح-2

:األولالمثال

4 F

1 D-

3 2

Fرقمويساويأالعشريبالنظام13قيمةعشريالسداسيDرقميساويأاألولىالخانةفي

أالثانيةالخانةوفي.2يساوي13-15انيعنيوهذاأالعشريبالنظام15قيمةعشريالسداسي

نتيجةالفإنوعليهالعشريالنظامفيقيمتهماتساويعشرالسداسيفيواحدرقموكذلك4رقمفإن

.3تساوي1-4هي
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:الثانيالمثال

C 1 E

2 F -

B E F

بقيمةيسارهعلىالخانةمنواحدEيقترضانفالمطلوب،EرقممنFرقمطرحيجوزالاألولىالخانةفي

ويساوي14+16تصبحإقتراضهبعدقيمتهف نعشريا14يساويعشرالسداسيالنظامفيEرقمانوبما،16

.Fتساوياألولىالخانةفيالطرحنتيجةف نعشريا15قيمتهالذيFرقموبطرح،30

،هيسارمنواحدالصفرفيقترض،يجوزال،الواحداقتراضبعدصفرمن2طرحاآلنفلصبحالثانيةالخانةاما

.عشرالسداسيالنظامفيEرقميساويوهذا،عشريا14لتصبح2منهافنطرح،16قيمتهفتصبح

النهائيةالنتيجةفتصبح،Cمنواحداالصفرإلقتراض،Bقيمتهاأصبحتأنبعد،هيكمافتنزلالثالثةالخانةأما

BEF:المعادلةفيالمبينالنحوعلى
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1Mبطولالذاكرةأنالحظنا• byteمرقمةأنهاأيبايت

عنونةأثناءنحتاجفإننالذلكFFFFFhإلى00000hمن

bitبطولعشريسترقمإلىالمقاطع تمثيلألنذلك20

فيالمستخدمهوو)خاناتخمسبطولعشريسترقم

20إلىيحتاج(الذاكرةمواقعترقيم bitسجالتلكن

16بطولهيالعنونةفينستخدمهاالتيوالمقاطع bit

فيزيائيعنواناستنتاجإلىيضطرناالذياألمرفقط

!!بتبعشرين

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



64=216بطولمتصلجزءهوالذاكرةمقطع• Kbyteرقمٌسمىمحددبرقمتحديدهٌتمالذاكرةفمقطعوكل

Segmentالمقطع Number0000بالرقميبدأرقموهوhبالرقموينتهيFFFF h.

بدايةمنالمحددالموقعَبعدعنعبارةاإلزاحةوهذهOffsetمحددةإزاحةبواسطةالعنوانتحديديتمالمقطعبداخل•

16بطولرقموهوالمقطع bit0000الرقمينبينقيمتهتتراوحأيhوFFFFh

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



م كتابة العنوان وبالتالي لتحديد عنوان محدد في الذاكرة يجب توضيح قيمة كل من المقطع واإلزاحة وبالتالي تت•
:على الصورة

•Segment: Offset

داخل 5566يعني اإلزاحة  AABB:5566فمثال  العنوان Logical Addressوهو ما يسمي بالعنوان المنطقي•

AABBالمقطع

Physical Address PAآلية الحصول على العنوان الفيزيائي•

:يلزمنا إليجاد العنوان الفيزيائي قيمتين هما •

(Offset)قيمة السجل المساعد له( 2(Segment)قيمة سجل المقطع(1•

!!عندما نريد إزاحة رقم ممثل بالنظام العشري خانة واحدة نحو اليسار ف ننا نضربه بعشرة •

؟؟1920إلى اليسار خطوة واحدة ليصبح 192هل تستطيع إزاحة الرقم : مثال•

x 10 = 1920 192نعم و ذلك بضربه بعشرة كالتالي•

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



النظامشرةبعنضربهف نناعشريسداسيرقمإزاحةنريدفعندماعشري،السداسيالنظامفياألمركذلكو

هيالتيوعشريالسداسي

10 h = 16 d

عشريالسداسيالنظامعشرة=العشريالنظامفيمقابلها

:التاليةبالطريقةالفيزيائيالعنوانعلىالحصوليتملذلك

فتنزاحريعشالسداسيالنظامبعشرةنضربهاوعشريالسداسيبالنظامالممثلةالمقطعسجلقيمةنلخذ(1

.اليسارنحوواحدةخانةالمقطعسجلقيمة

هينتيجةالفتكونعشريالسداسيبالنظامأيضا  الممثلةوالمقطعلنفسالمساعدالسجلقيمةنجمع(2

الفيزيائيالعنوانعلىحصولنا

PA (Physical Address)= Segment Number * 10h + Offset

10*المقطعرقم=الفيزيائيالعنوان h+(االزاحة)المساعدالسجلقيمة

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



:1مثال 

المساعد له IPو قيمة سجل مؤشر اإليعاز1B6Cيحتوي علىCSبفرض لدينا سجل مقطع الشفرة
:أوجدA0هي

العنوان المنطقي 

العنوان الفيزيائي 

.الحد األدنى والحد األعلى للمقطع

:الحل

CS:IP     1B6C: A0العنوان المنطقي -1

العنوان الفيزيائي -2

PA = ( CS x 10h ) + IP = 1B6C x 10h + A0 = 1B760

1B6C0+0000=1B6C0الحد األدنى         -3

1B6C0+FFFF=2B6BFالحد األعلى        

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 

1B6C0
A0+

1B760



فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



.SI = 1FوDS = 1000hبفرضPAالعنوان الفيزيائيأوجد: 2مثال •

:الحل•

•PA = ( 1000 x 10 ) + 1F = 1001F

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



1256A
12560  -
0000A

1256A
12400  -
0016A

فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 



فرع تقنيات األجهزة الطبية/قسم التقنيات االلكنرونية/الموصل-المعهد التقني 

PA= segment No. *10h + offset
80FD2=segment no.*10+8FD2
80FD2-8FD2=segment no.*10
78000=segment no.*10
Segment no.= 78000h = 7800h

10h

h 
تعني ان الرقم ممثل بالنظام السداسي عشري



الحل

1. 24F6:634A=العنوان المنطقي

2. 634A=االزاحة

3.PA = cs*10+IP
PA= 24F6*10+634A=2B2AA

4. 
cs*10= 24F60
24F60+0000=24F60
24F60+FFFF= 34F5F



اساليبٍالعنونةٍ
Addressing Modes 



العنونة–بالسجلالعنونة:هيومختلفة،عنونةأنظمةبتسعةمزود8086المعالجإن

العنونة–القاعديةالعنونة–بالسجلالمباشرةغيرالعنونة–المباشرةالعنونة–الفورية

.بالنافذةالعنونة–بالسلسلةالعنونة–المفهرسةالقاعديةالعنونة-المفهرسة

اساليب العنونة

54
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MOV  ايعاز

:التاليالشكللهاوالهدفمتحولإلىالمصدرمتحولمنمعطياتكلمةأوبايتلنقلااليعازهذهيستخدم

اساليب العنونة



بالسجلالعنونةنظام:أوالً 

MOVهيبالسجلالعنونةنظاميستعملالذيااليعازفمثال  للمعالج،داخليبسجلالمتحوليكمنالنظامهذافي AX,BXتعنيالتيو

فيأيالذاكرةإلىالرجوعدونيتماإليعازهذاتنفيذأنأي(الهدفمتحول)AXالسجلإلى(المصدرمتحول)BXمحتوىنقل

:المعالجفيموجودينBXوAXالسجلينكالألنالمعالج

56



الفوريةالعنونةنظام:ثانياً 

ذاكرةموقعاوسجلالىمباشربشكلثابتةبياناتنقل

وريالفوبالمتحولالمتحولهذايدعىحيثذاكرةموقععنوانأوسجلمضمونليسواإليعازمنجزءالمتحوليكونالنظامهذافي

.(بايت2)كلمةأوبايتتكونأنيمكنثابتةمعطياتتمثلالفوريةالمتحوالت

MOV:مثال AL,1515هوالمصدرمتحولأننجدhحالةيوضحانالتاليانالشكالنوواحدبايتذوفوريمصدرمتحولهوو

.السابقاإليعازتنفيذبعدوقبلالمعالج
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المباشرةالعنونةنظام:ثالثاً 

العنـوانىعليحــوياإليعازرمزلييذيالالذاكرةموقعبلنالفوريةالعـنونةنظامعنالنظامهذايختلف

EAللذاكرةالفعال = Effective memory Addressحيثبت16منمؤلفالعنوانهذاواإلزاحةأي

.ESوDSمنانطالقا  الفيزيائيالعنوانتوليديتم

:مثال

MOV CX,[1234]

DSكانبفرض = :بالعالقةيحسبالفيزيائيالعنوانعندئذ200

PA = 200 x 10h + 1234 = 03234h

يلخذوCLفييضعهاوالموقعذلكمحتوىيلخذوالذاكرةفي03234hالموقعإلىالمعالجيذهبثم

.CHفييضعهاوهيليالذيالموقعمحتوى
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:بالسجلالمباشرةغيرالعنونةنظام:رابعاً 
سجلأوBX,BPمؤشرسجلفييكمن(إزاحة)الفعالالعنوانبلنعنهيختلفلكنالمباشرةالعنونةنظاميشبهالنظامهذا

.SI,DIدليل

:مثال

MOVهيبالسجلالمباشرةغيرالعنونةنظاميستخدمالذياإليعازإن AX,[SI]لللمتحوالفيزيائيالعنوانتوليديتمحيث

العالقةطريقعن.DSوSIإلىباالستناد

PA = ( DS x 10h ) + SI،كانتبفرضوSI = DSو1234 = ف ن200

PA = ( 0200 x 10 ) + 1234 = منهايلخذو03234الموقعإلىالمعالجيذهبحيثالمصدرمعاملهوو03234

ذتنفيبعدوقبلالمعالجحالةالتاليالشكليبينوAHفيوضعهافيتميليهالذيالموقعقيمةأماALفييضعهاوقيمتها

:السابقاإليعاز
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واجب
:اذكر نمط او اسلوب العنونة لكل مم ياتي

1.Mov cx,dx

2.Mov ah,[5487h]

3.Mov [BP],al

4.Mov dl,ah

5.Mov [SI],AX

6.Mov [5897h],DX

7.Mov dl,54h

8.Mov bl,[BX]

9.Mov [DI],AX

10.Mov CX,1589h
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8086المعالجٍإيعازات



ايعككاز أساسككي و كككذلك إن المجككال الواسككع 117بمجموعككة ايعككازات مؤلفككة مككن 8086يُككزود المعككالج 

ى للمتحوالت و أنظمكة العنونكة المسكموحة لالسكتعمال مكع هكذه االيعكازات يوسكع مجموعكة االيعكازات إلك

مختلةف و قابةل للتنفيةذ علةى مسةتوىايعةاز28األساسية تمتد إلةى   MOVايعازات أكثر، فمثال  ايعاز

.لغة اآللة



ايعازاتٍنقلٍالبيانات-أوالٍ 
و ذلك إما بين سجالت المعالج الداخلية أو بين سجل داخليالبيانات يملك المعالج مجموعة ايعازات وظيفتها نقل 

:تخزين في الذاكرة و هيموقعو 

MOV 1 .ايعاز

من البيانات من متحول المصدر إلى متحول الهدف و له الشكل (Word)يستخدم هذا االيعازلنقل بايت أو كلمة 
:التالي

الكلمة المختزلةالمعنىالصيغةالعمليةاألعالم المتأثرة

MOVنقلS → DMOV D,Sال يوجد

MOV AX,BX

opcode = operation code operands

Destinationالهدف Sourceالمصدر 



تخككزين فككي الككذاكرة و يبككين الجككدولمواقككعيمكككن أن تكككون سككجالت داخليككة أو لهككذه االيعككازS,Dإن 

:المصدر و الهدف مع مثال لكل منها (متغيرات(التالي مختلف أنواع متحوالت

المعنىالرمز

Accالمركم

Memموقع ذاكرة

Regسجل

Immمتحول فوري

Seg-regمتحول مقطع

Reg16 بت16سجل ذو

Mem16موقعي ذاكرة

الهدف Sourceالمصدر مثال

Destination

Mov [1234H],AXAccMem

Mov AX,[1234H]MemAcc

Mov AX,BXRegReg

Mov cl,[1234H]MemReg

Mov [1234H],blRegMem

Mov CX,1545hImmReg

Mov [1234H],10hImmMem

Mov DS,AXReg16Seg-reg

Mov ES,[1234H]Mem16Seg-reg

Mov Ax,DSSeg-regReg16

Mov [1234H],SSSeg-regMem16



MOVايعازمنالمستثناةالحاالت

:التاليةالةالحالسابقالجدولفينرىاللذلكذاكرةموقعيبينمباشربشكلالبياناتينقلأنMOVايعازيستطيعال-1

Mem → Memازايعبواسطةداخليسجلفيأوال  نقلهايجببنقلهاالمرغوبالبياناتف نالمشكلةهذهلحلوMOV،

.أخرىمرةMOVايعازبواسطةالذاكرةفيجديدموقعإلىالسجلهذامحتوياتتنقلثممنو

Mov [1234H],[4567H]التاليينااليعازييننستخدمالمشكلةهذالحلو

Mov al,[4567H]

Mov [1234H],al

بهمسموحغيرااليعازالتاليأنأي.مباشرةمقطعسجلفيفوريةقيمةوضعيمكنال-2

MOV DS,1000التاليينااليعازييننستخدمالمشكلةهذالحلو:

MOV AX,1000

MOV DS,AX



موحمسغيرااليعازالتاليأنأيمباشرةأآخرمقطعسـجلإلىالمقاطعسجالتأحدمحتوياتنقليمكنال-3

MOVبه DS,ESبـنقومالمشكلةهذهلحلو

MOV AX,ES

MOV DS,AX

MOV:1مثال AL,[SI]السجلبواسطةإليهالمشارالذاكرةموقعمحتوياتنقلااليعازيعنيهذاSIإلى

ALالسجل

PAهوالفيزيائيعنوانهالمصدرمتحول = DS x 10h + SIفهوالهدفمتحولأماAL



:مثال 
Mov  AX,5784h    AX = 5784h
Mov  [1234h],AX

ds =2000hنفرض   
1234hاالزاحة  

PA=2000h*10h+1234h=21234hاذن العنوان الفيزيائي              

84

57

8457

alah

AX

21234

21235

الذاكرة



XCHGايعازالتبديل2)

.لمصدرابمتحولالهدفمتحولالستبدالوالهدفبمتحولالمصدرمتحولااليعازالستبدالهذستخدمي

.XCHGاليعازالهدفوالمصدرمتحوالتأنواعمختلفالتاليالجدوليبينو

الكلمة المختزلةالمعنىالصيغةالعمليةاألعالم المتأثرة

ال يوجد
S → D

D → S
XCHG D,SتبديلXCHG

Dالهدف Sالمصدر مثال

XCHG AX,BXReg16Acc

XCHG [1234h],blRegMem

XCHG DX,BXRegReg



مثال

Mov  AX,05h           AX=05h

Mov BX,02h            BX=02h

XCHG AX,BX            AX=02h  ,   BX=05h

 BXو  AXفي هذا المثال يتم التبديل بين محتويات 



 ٍ االيعازاتٍالرياضية-ثانيا
.و هي تشمل ايعازات من أجل عمليات الجمع، الطرح، الضرب و القسمة

ايعازاتٍالجمع( 1

:و هي موصوفة بالجدول التالي

الكلمة المختزلةالمعنىالصيغةالعمليةاألعالم المتلثرة

أعالم الحالة
S + D → D

Carry → CF
ADD D,SجمعADD

أعالم الحالة
S + D + CF → D

Carry → CF
ADC D,S

(المحمول)جمع مع أخذ االنزياح

بعين االعتبار
ADC

INCالزيادة بمقدار واحدD+1 → DINC  Dأعالم الحالة

AF,CF  سيتم شرحها الحقاAAA
تصحيح ناتج جمع عددين بشيفرة 

اآلسكي
AAA

كل أعالم الحالة 

OFماعدا 
DAAسيتم شرحها الحقا  

ن تصحيح ناتج جمع عددي

BCD بشفرة
DAA



1)ADDوADC

,ADDالجمعايعازاتفيالمسموحةالمتحوالتإن ADCالتاليالجدولفيمبينة:

Dالهدف Sالمصدر مثال

ADD al,bl
ADC al,bl

RegReg

ADD al,[1234H]
ADC al,[1234H]

MemReg

ADD [1234H],DX
ADC [1234H],DX

RegMem

ADD al,18h
ADC BX,1589h

ImmReg

ADD [1235H],18h
ADC [sum],1589hImmMem

ADD AX,1548h
ADD AX,1548hImmAcc



2)INC

:فهيINCايعازفيالمسموحةللمتحوالتبالنسبةو

Dالهدف مثال

INC ALReg8

INC AXReg16

INC [1234h]Mem

AXبفرض:مثال = 4F3DhوBX = FD81hوCF = ADCااليعازتنفيذنتيجةهيفما1 AX,BXمبينا ٍ؟

.هذهالجمععمليةتنفيذبعدالحالةأعالمحالة

األعالمحالةتوضيحأجلمنللمتحوالتالثنائيةالشيفرةسنكتب:الحل



:و اآلن أعالم الحالة هي

PF = 0ألن عدد الواحدات فردي في البايت األول من ناتج الجمع

AF = 0 لصفر حيث يتم ترقيم الخانات بدءا  من ا) في البايت األول من ناتج الجمع 4إلى الخانة 3ألنه ال يوجد انزياح من الخانة

)

SF = 0 (الناتج موجب ) و هي آخر خانة من نتيجة الجمع

CF = 1بسبب وجود انزياح خارجي

OF = 0ألنه يوجد إنزياح داخلي و إنزياح خارجي

MSBاالنزياح الداخلي هو الداخل إلى الخانة ذات األهمية العظمى : مالحظة

إذا وجد انزياح داخلي فقط أو وجد انزياح خارجي فقطOF = 1: مالحظة



الكلمة المختزلةالمعنىالصيغةالعمليةةاألعالم المتلثر

أعالم الحالة
D - S → D

burrow → CF
SUB D,SطرحSUB

أعالم الحالة
D - S - CF → D
burrow → CF

SBB D,Sالطرح مع االستعارةSBB

DECاإلنقاص بمقدار واحدD-1 → DDEC Dأعالم الحالة

أعالم الحالة
0 – D → D

1  → CF
NEG  Dالمتمم الثنائيNEG

كل أعالم الحالة 
OFعدا 

DASسيتم شرحها الحقا  
تصحيح ناتج طرح 

BCDعددين بشيفرة 
DAS

AF, CF  سيتم شرحها الحقاAAS
تصحيح ناتج جمع 

يعددين بشيفرة اآلسك
AAS

الطرحايعازات(2

:التاليالجدولمنواضحهوكماالطرحايعازاتمنواسعةمجموعةهناك



هكي نفسكها المتحكوالت SUB, SBBالطرح ايعازيإن المتحوالت المستخدمة من أجل : مالحظة

أما بالنسبة إلكى المتحكوالت المسكتخدمة مكن أجكل ADD,ADCالجمع ايعازيالمسموحة من أجل 

NEGاليعككازو بالنسككبة INCايعككازفهككي نفسككها المتحككوالت المسككموحة مككن أجككل DECايعككاز

.Reg, Reg16, Mem, Mem16فالمتحوالت المسموحة هي 



2F018hو العنوان الفيزيائي المتولد عنهما هكو DS = 2F00hو SI = 0018hبفرض أن : مثال

، مكا هكو 0400h = [2F018]العنكوان الفيزيكائي ليكه يشكير إالكذيت الموقكعو بفرض كانت محتويا

.SUB [SI],03F8hااليعازناتج تنفيذ 

:الحل

ول مكن محتويكات متحك( متحكول فكوري هنكا ) هذه بطرح محتويات متحول المصدر يقوم هذا االيعاز

ل لمتحككوالمتتتممٍالثنتتائيبإيجككاد يككتمالطككرح ايعككازحيككث أن ( ذاكككرة هنككا موقككعمحتويككات ) الهككدف 

.المصدر و من ثم جمعه مع متحول الهدف



تذكرة باملتمم الثنائي ) و الذي يشار إليه بوضع خطني فوق العدد الذي نريد إجياد املتمم الثنائي له ( : 
 فاعمل ما يلي: 03F8hإذا أردت احلصول على املتمم الثنائي للعدد 

  1000 1111 0011 0000حتويل هذا العدد إىل النظام الثنائي فيصبح  (1
  0111 0000 1100 1111أقلب األصفار واحدات و الواحدات أصفاراً فينتج  (2
  03F8h = 1111 1100 0000 1000 –أضف واحد إىل الرقم الناتج فتحصل على املتمم الثنائي  (3

.ألن عدد الواحدات فردي يف البايت األول من الناتج PF = 0: الحظ أن 
AF =1 (.حالة اجلمععكس)عند االنتقال من اخلانة الثالثة إىل اخلانة الرابعة ( انزياح ) ألنه ال يوجد معنا محل
ZF = 0ألن النتيجة ليست صفرية.
SF = 0 و هي قيمة آخر خانة من الناتجMSB.
CF = 0 (.عكس حالة اجلمع)ألن هناك انزياح خارجي
OF = 0حلصول انزياح داخلي و انزياح خارجي بآن واحد.


