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  ((Pipelining Processor المعالجات التواردية .2  
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 Microprocessor Intel 8086  المعالج

 

 

 0808المعالج 

بت فً العالم حٌث ٌستطٌع 86لٌكون أول معالج   Intel 8086 شركة انتٌل المعالج تطرح 8791فً العام 

من الذاكرة باإلضافة إلى العدٌد من التحدٌثات فً بنٌة المعالج الداخلٌة ودعم   1M byteهذا المعالج عنونة 

 ٌعازاترتل اال سجلجدٌدة لم تكن موجودة مسبقا كعملٌتً الضرب و القسمة و احتواء المعالج على  اٌعازات

عبارة  سجلفً المعالجات الحدٌثة إذ كان هذا ال Cache " الذي ٌعتبر أساس فكرة الذاكرةٌعازات"طابور اال

االٌعاز فٌها رٌثما ٌنتهً المعالج من تنفٌذ  ٌعازاتبت ٌتم وضع اال 1 موقعمن الذاكرة حجم كل  مواقععن ست 

 . الحالً

http://3.bp.blogspot.com/-0cvZ-1R6PaU/VTzTpOBviJI/AAAAAAAAAaE/a9aG22_dYhU/s1600/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A901images.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yJwQDZQzgJ4/VT2cVSimF9I/AAAAAAAAAfU/ZMmUHbDST7E/s1600/8086.gif
http://3.bp.blogspot.com/-0cvZ-1R6PaU/VTzTpOBviJI/AAAAAAAAAaE/a9aG22_dYhU/s1600/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A901images.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-yJwQDZQzgJ4/VT2cVSimF9I/AAAAAAAAAfU/ZMmUHbDST7E/s1600/8086.gif
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 0808البنية الداخلية للمعالج 

 

 0808بنية المعالج 

 من وحدتٌن منفصلتٌن هما : 1816المعالج ٌتؤلف 

 . EU ( : و سنرمز لها بالرمز  Execution Unit)وحدة التنفٌذ   (8

 . BIU ( : و سنرمز لها بالرمز Bus interface Unit ) ناقالتوحدة مالئمة ال  (2

متحوالت فً ، قراءة و كتابة الاالٌعازمسإولة عن معظم األعمال مثل : إحضار  BIU بشكل عام فإن الـ

 من و إلى األجهزة المحٌطٌة. البٌاناتالذاكرة، إدخال و إخراج 

 

http://4.bp.blogspot.com/-F0IRX4DvA7k/VTzYzA-Xz7I/AAAAAAAAAaU/g-E_3gGhdns/s1600/l%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC+8086+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.GIF
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. و كال الوحدتٌن تعمالن بشكل متواٍز لتخفٌض الزمن المطلوب ٌعازاتفهً مسإولة عن تنفٌذ اال EU أما الـ

 و تنفٌذها. اٌعازاتإلحضار عدة 

 فً الحاسب و هً: ناقالتمالحظة: من الجدٌر بالذكر بؤن هنالك ثالثة 

 من و إلى الذاكرة. البٌانات: و ٌصل بٌن المعالج و الذاكرة وظٌفته نقل  DATA BUS البٌانات ناقل (8

: و ٌصل بٌن المعالج و الذاكرة أٌضاً و وظٌفته نقل العناوٌن من  ADDRESS BUS العناوٌن ناقل (2

 المعالج إلى الذاكرة.

 ٌن السابقٌن.ناقلٌق عمل ال: لتنس CONTROL BUS التحكم ناقل  (3

 Bus Interface Unit  ناقالتوحدة مالئمة ال

ت المقاطع، وحدة التحكم سجالو تستخدم لمالئمة المعالج مع العالم الخارجً. و تتؤلف من : جامع العناوٌن، 

 .ٌعازات، صف االالمنطقٌة

 التحكم . ناقلالعناوٌن و  ناقلو  البٌانات ناقلبالتحكم ب BIU تقوم وحدة الـ

( الذي ٌعازات)صف اال ٌعازاتمن الذاكرة باٌت باٌت و تضعها فٌما ٌسمى برتل اال ٌعازاتاال BIU تحضر

أوالً ٌتم تنفٌذها أوالً للمحافظة  ٌعازاتالتً تدخل رتل اال االٌعازو من الطبٌعً أن  لىٌتسع لست باٌتات كحد أع

و نرمز لهذا المبدأ  First In First Out أوالً خارج أوالً  و ٌدعى هذا المبدأ بـ الداخل ٌعازاتعلى ترتٌب اال

 .FIFOبـ

) هذه إحدى  االٌعاز الحالًمشغولة بتنفٌذ  EU التالً ٌتم عندما تكون وحدة التنفٌذ االٌعاز شفرةإن إحضار 

فً المعالجات السابقة  (CPU) وحدة المعالجة المركزٌة عن أسالفه حٌث كانت 1816محسنات المعالج 

 (. االٌعاز الحالًتتوقف عن العمل خالل فترة تنفٌذ  1816عالج للم

 



 الحاسبات الدقٌقة                  ةااللكترونٌ التقنٌات قسم                            المعهد التقنً /الموصل

26 
 

إدي إلى تغٌٌر تسلسل ٌ االٌعاز اكون هذٌو  ٌعازاتما من رتل اال اٌعاز شفرة EU عندما تفك وحدة التنفٌذ

و إعادة ملئه من جدٌد  ٌعازاتالبرنامج )قفز إلى برنامج فرعً مثالً( عندها ٌتم تصفٌر رتل اال اٌعازات

دون معرفة ما تإدٌه هذه  ٌعازاتتجلب اال BIU ناقالتالبرنامج الفرعً ) ألن وحدة مالئمة ال إٌعازاتب

 (.ٌعازاتاال

 ت المقاطع سٌتم شرحها الحقاً.سجالمالحظة: جامع العناوٌن و 

 Execution Unit  وحدة التنفيذ

 و تنفٌذها و تتؤلف من : ٌعازاتاال شفرةو هً مسإولة عن فك 

 الحساب و المنطق. و حدة  (8

 األعالم. سجل  (2

 ت لغأرراض العامة.سجالثمانٌة   (3

 ت مإقتة.سجال  (4

 .EU منطق التحكم بـ  (5

و تفك شفرتها و  BIU ناقالتفً وحدة مالئمة ال ٌعازاتمن مقدمة رتل اال ٌعازاتاال EU تجلب وحدة التنفٌذ

( إلى معلومة مخزنة فً الذاكرة فإنها تؤمر   EUحدة )فإذا احتاجت هذه الو اٌعازملٌه كل ٌتقوم بالعمل الذي 

 . بإحضارها و ذلك عن طرٌق إعطائها عنوان هذه المعلومة فً الذاكرة BIUناقالتوحدة مالئمة ال

هو تنفٌذ العملٌات الحسابٌة و المنطقٌة على المعلومات، و أثناء سٌر التنفٌذ  EU إن من أحد أهم وظائف

األعالم : هو عبارة عن ستة عشر بت تعبر عن حالة  سجل)  اٌعازاألعالم بعد كل  سجلبفحص  EU تقوم

 ( . اٌعازالمعالج بعد تنفٌذ كل 
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ت سجالباٌت و هذه ال 2منها  سجلت طول كل سجالت األرراض العامة هً ثمانٌة سجال

 . AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP هً

 بنية الذاكرة

من الصفر و حتى نهاٌة  مواقعبت )واحد باٌت( ، ترقم هذه ال 1كل منها  متسلسلة سعة مواقعتتؤلف الذاكرة من 

رقم ٌمٌزها عن رٌرها،  موقعالذاكرة و ٌستخدم النظام الست عشري عادة فً عملٌة الترقٌم و بذلك ٌكون لكل 

 .موقعٌدعى هذا الرقم بعنوان تلك ال

 .موقعالرقم بمحتوى تلك ال و ٌدعى هذا FF و 8رقم ست عشري ٌتراوح بٌن  موقعٌوضع داخل كل 

 بت. 28العناوٌن بعرض  ناقلبت و  86بعرض  البٌانات ناقلن هما ناقالٌوجد بٌن المعالج و الذاكرة 

 888( فإن الرقم  888) عنوانها  888ذات الرقم  موقعفمثالً عندما ٌحتاج المعالج إلى القٌمة المخزنة فً ال

العناوٌن و ٌرسل إلى الذاكرة، و حالما تستلم الذاكرة هذا العنوان فإن  ناقلٌمثل بشكل ثنائً و ٌوضع على 

 .البٌانات ناقلٌرسل إلى المعالج عن طرٌق  888 موقعمحتوى ال

خانة أي  28خط نقل( هذا ٌعنً أنه ٌستطٌع نـقل رقم ثنائً ذو  28بت )  28العناوٌن ذو عرض  ناقلإن كون 

 عناوٌن هً :ال ناقلأن أكبر قٌمة ٌمكن وضعها على 

 

 عنونة واحد مٌغا من الذاكرة فقط. 1816و بذلك ٌستطٌع المعالج 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-k-0a-eNqwdE/VTzbo-hc-yI/AAAAAAAAAag/1d2ov8FtfhU/s1600/H%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3.bmp
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  مقاطع الذاكرة

ٌتعامل المعالج كما ذكرنا مع واحد مٌغا من الذاكرة، و ٌمكن أن نقتطع من هذه المٌغا أربعة مقاطع أساسٌة 

الذاكرة بآن واحد( و هذه المقاطع األربعة ٌتعامل معها برنامجنا بشكل مباشر )أي أنه ال تتم االستفادة من كل 

 هً:

 Code Segment  CS شفرةمقطع  (8

له نفس  سجلالبرنامج. و هناك  شفرةلتخزٌن  -كما هو واضح من تسمٌته–ٌخصص هذا المقطع من الذاكرة 

 IP  سجلموجود فً المعالج ٌحتفظ بقٌمة تدل على بداٌة هذا المقطع فً الذاكرة و ٌساعده ال CS االسم

(Instruction Pointer) التً ستنفذ اآلن و تعدل قٌمته آلٌاً لٌشٌر إلى عنوان  االٌعازالذي ٌحتفظ بعنوان

 التالٌة. االٌعاز

 Data Segment  DS البياناتمقطع  (2

موجود فً  DS له نفس االسم سجلو المتحوالت. و هناك  البٌاناتٌخصص هذا المقطع من الذاكرة لتخزٌن 

الذي ٌشٌر إلى اإلزاحة بالنسبة  SI سجلبقٌمة تدل على بداٌة هذا المقطع فً الذاكرة و ٌساعده ال المعالج ٌحتفظ

 إلى بداٌته.

 Stack Segment  SS الكدسمقطع  (3

ٌخصص هذا المقطع للحفظ المإقت لبعض المعلومات الضرورٌة و التً ٌخشى أن تضٌع أو تتغٌر أثناء تنفٌذ 

موجود فً المعالج ٌحتفظ بقٌمة تدل على بداٌة هذا المقطع فً   SS له نفس االسم سجلبرنامج ما. و هناك 

 الذاكرة.
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 الكدس

) آخر ما ٌدخل أول ما ٌخرج ( : أي أن أول عنصر ٌدخل  Last In First Out LIFO الكدسآلية عمل 

من  الكدسٌصبح فً قمته و ٌتم سحب المعلومات من  الكدسٌصبح فً قعره و آخر عنصر ٌدخل  الكدسإلى 

فهو ٌتغٌر حسب الحالة التً ٌتم  الكدسٌشٌر دوماً إلى قمة  Stack Pointer SPاسمه سجلقمته حٌث لدٌنا 

تقترب  الكدسباٌت فإن قمة  2) إدخال معلومات أو إخراج (. فعند إدخال معلومة بطول  الكدسبها التعامل مع 

ٌعنً االقتراب من العنوان  الكدسألن إمالء  2بمقدار  SPمن بداٌة الذاكرة )انظر الشكل( و بذلك تنقص قٌمة

فإن قمته تبتعد عن بداٌة الذاكرة و بذلك  الكدساألصغر و العكس بالعكس أي عندما نسحب معلومة من 

 ألكبر.ٌعنً االقتراب من العنوان ا الكدسألن إفراغ  2بمقدار  SP تزٌد

 Extra Segment  ES اإلضافي البيانات( مقطع 4

بنفس الوقت و بذلك نستطٌع االستفادة من مساحة أكبر فً  بٌاناتٌستخدم عند الحاجة إلى استخدام مقطعً 

الموجود فً المعالج و الذي ٌشٌر إلى اإلزاحة بالنسبة Destination Index DI  سجلالذاكرة. و ٌساعده ال

 إلى بداٌته.

المقطع ٌتؤلف  سجلالمقطع حٌث المقطع هو جزء من الذاكرة بٌنما  سجلٌجب التمٌٌز بٌن المقطع و  مالحظة:

 من باٌتٌن و هو موجود فً المعالج.

 

http://2.bp.blogspot.com/--5QY0xEW584/VTze2P6jPcI/AAAAAAAAAas/09tpEY7EnsQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AF%D8%B3.bmp
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 Registers تسجالال

 بت ٌستطٌع المبرمج الوصول إلٌها و هً: 86ت ذات سجالأربعة مجموعات من ال 1816ٌملك المعالج 

 IP االٌعازمإشر   (8

 . AX,BX,CX,DXبٌاناتت سجالأربعة   (2

 . SI,DI,BP,SP ت تؤشٌر و فهرسةسجالأربعة   (3

 . CS,DS,SS,ES ت مقاطعسجالأربعة   (4

بت و لكن  86ذو  سجلالحالة و هو  سجلاألعالم و ٌدعى أٌضاً  سجلآخر هو  سجلباإلضافة إلى ذلك ٌوجد 

 خانات فقط. 7نستخدم منه 

 ت بالتفصٌل :سجالسنشرح كٍل من هذه ال

 ت المقاطعسجالالمجموعة األولى : 

 باٌت و هً : 2بت أي  86ت طول كل منها سجالو هً عبارة عن أربعة 

البرنامج فً الذاكرة، أي أنه ٌشٌر  شفرةفً مقطع  موقع: ٌحتوي على عنوان أول  CS شفرةمقطع  سجل (8

 .شفرةإلى بداٌة مقطع 

فً الذاكرة، أي أنه ٌشٌر إلى  البٌاناتفً مقطع  موقع: ٌحتوي على عنوان أول  DS البٌاناتمقطع  سجل (2

 .البٌاناتبداٌة مقطع 

فً الذاكرة، أي أنه ٌشٌر إلى  الكدسفً مقطع  موقع: ٌحتوي على عنوان أول  SS الكدسمقطع  سجل (3

 .الكدسبداٌة مقطع 
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اإلضافً فً الذاكرة،  البٌاناتفً مقطع   موقع: ٌحتوي على عنوان أول ES اإلضافً البٌاناتمقطع  سجل (4

 اإلضافً. البٌاناتأي أنه ٌشٌر إلى بداٌة مقطع 

             

 البياناتمقطع  سجل                                         

 ت الفررسة و التششيرسجالالمجموعة الثانية: 

ت المقاطع، و سجالت مساعدة تساعد فً إٌجاد العنوان الفٌزٌائً بالتعاون مع سجالو هً عبارة عن أربعة 

 باٌت، و هً : 2بت أي  86ت سجالطول هذه ال

: ٌخزن فٌه عنوان ٌدل على اإلزاحة ضمن مقطع  Source Index SI دلٌل المصدر سجل (8

 البٌاناتالتً تتناول  ٌعازاتو بمعنى آخر ٌستعمل فً إمساك العناوٌن الفعالة من أجل اال DS البٌانات

 فً الذاكرة. البٌاناتالمخزنة فً مقطع 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-O_CjA7kqV60/VTzhjkf5GxI/AAAAAAAAAa4/DRClDceb9qc/s1600/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA.bmp
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 البٌانات: ٌخزن فٌه عنوان ٌدل على اإلزاحة ضمن مقطع  Destination Index  DI دلٌل الهدف سجل (2

من أجل استنتاج العنوان الفٌزٌائً الذي ٌحدد  DI دلٌل الهدف سجل، و بمعنى آخر ٌستعمل  ES اإلضافً

 متحول الهدف. موقع

 الكدسفً مقطع  مواقعبوصول سهل لل الكدس: ٌسمح مإشر  Stack Pointer SP الكدسمإشر  سجل (3

التالٌة التً ٌمكن الوصول إلٌها  الكدس موقعتمثل العنوان الفعال لSP الموجود فً الذاكرة حٌث أن القٌمة فً

،  الكدسدوماً بقٌمة تدل على قمة  SP و ٌحتفظ SS الكدسمقطع  سجلنسبة إلى العنوان الحالً الموجود فً 

 .الكدستتعدل تلقائٌاً عند وضع أو سحب معلومة ب سجلهذا و إن قٌمة هذا ال

و  SS الكدس: ٌحوي قٌمة تدل على اإلزاحة بالنسبة لمقطع  Base Pointer BP مإشر القاعدة سجل (4

 .الكدسمن بدون إزالتها  الكدسضمن مقطع  البٌاناتهو ٌستخدم لقراءة 

 البياناتت سجالالمجموعة الثالثة: 

 البٌاناتت من أجل التخزٌن المإقت للنتائج المرحلٌة أثناء تنفٌذ البرنامج حٌث أن تخزٌن سجالتستخدم هذه ال

ت سجالبشكل أسرع مما لو كانت فً الذاكرة، و تقسم ال البٌاناتإلى تلك  صولت ٌمكننا من الوسجالفً هذه ال

 إلى :

 . A و ٌرمز له بالرمز Accumulator المراكم سجل  (8

 . B و ٌرمز له بالرمز Base القاعدة سجل  (2

 . C و ٌرمز له بالرمز Count العد سجل  (3

 . D و ٌرمز له بالرمز Data البٌانات سجل  (4
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بعد اسم  X بت و ٌدل على ذلك بكتابة الحرف 86ت السابقة ٌمكن استعماله إما ككلمة سجالمن ال سجلو كل 

 حٌث : H,L بت و ٌدل على ذلك باستخدام الحرفٌن 1أو ٌمكن استعماله كباٌتٌن كل منهما  سجلال

L للباٌت ذو العنوان األصغر ، مثال AL . 

H للباٌت ذو العنوان األكبر ، مثال BH . 

ً لغة األسمبلً الرٌاضٌة أو المنطقٌة ف ٌعازاتت ٌمكن استخدامه من أجل االسجالهكذا و إن كالً من هذه ال

 . And, Add مثل

ت معٌنة مثل سجالسالسل فإنها تستعمل  اٌعازاتمثل البرامج التً تحتوي على  ٌعازاتو من أجل بعض اال

السالسل ) عدد مرات  اٌعازاتلتخزٌن العدد الذي ٌمثل عدد الباٌتات التً ستنفذ علٌها  C سجلاستعمال ال

 السلسلة ( اٌعازتكرار 

 Instruction Pointer IP االيعازمؤشر  سجل

من الذاكرة  االٌعاز شفرةو بعد جلب  شفرةالتالٌة التً ستنفذ فً مقطع  االٌعازٌحدد موقع  سجلهذا ال 

    التالٌة فً الذاكرة )التعدٌل ٌتم آلٌاً (. االٌعازبحٌث تشٌر إلى  IP تعدل قٌمة BIU فإن

 Flags Register األعالم سجل

 بت موجود فً وحدة التنفٌذ كما هو واضح بالشكل : 86ذو  سجلهو 

 

 االعالم سجل                                          
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، و كذلك  CF, PF, AF, ZF, SF, OF و كما نالحظ من الشكل السابق أنه ٌوجد ستة أعالم للحالة هً

 . DF, IF, TF ٌوجد ثالثة أعالم للتحكم

 أ( أعالم الحالة

منطقٌة أو رٌاضٌة حٌث تكون إما فً حالة واحد  تعلٌمةتشٌر إلى الحاالت الناتجة كنتٌجة لتنفٌذ 

 ، و سنلخص فٌما ٌلً عمل كٍل منها: Reset أو تكون فً حالة صفر منطقً  Set منطقً

 Carry Flag علم المحمولأوالً: 

استعارة من أجل الخانة األخٌرة )البت ٌكون فً حالة الواحد المنطقً إذا وجد انزٌاح خارجً ) حمل ( أو 

 الرٌاضٌة. ٌعازاتاألخٌر( و ذلك أثناء تنفٌذ اال

 و ٌكون فً حالة الصفر المنطقً إذا لم ٌوجد حمل أو استعارة من أجل البت األخٌر.

 أمثلة:

 

بتات الحظ بؤن النتٌجة لم تتسع فً ثمانٌة بتات و إنما تحتاج إلى تسع بتات و نعبر عن ذلك بثمانٌة 

 أي أنه لدٌنا فً الٌد واحد. CF=1 و

 

http://3.bp.blogspot.com/-6Aj9DVen-Ao/VTzj5cRgxsI/AAAAAAAAAbI/t9q49q8rtaQ/s1600/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9.bmp
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 مهما َكُبَر العددان فإن تسعة بتات ٌمكن أن تستوعبها.  :مالحظة

 ثانٌاً: حالة االستعارة

الحظ بؤن العدد األول الممثل ثنائٌاً أصغر من العدد الثانً الممثل ثنائٌاً أٌضاً ، لذلك فعند إجراء عملٌة الطرح 

أي لدٌنا استعارة من  CF=1 و بالتالً فإن بت تاسع فٌه القٌمة واحد )استعرنا(و فً مثالنا هذا تخٌلنا 

 البت األعلى رتبة أجل

 

باٌت و لكن اإلنزٌاح الخارج و االستعارة تكون من أجل  2و فً المثالٌن السابقٌن نطبق نفس الكالم من أجل 

 البت الخامس عشر )األخٌر(.

 Parity Flag PF علم المشابرةثانياً: 

تحوي على عدداً زوجٌاً من الخانات الواحدٌة ) بعد  اٌعازٌصبح فً حالة واحد منطقً إذا كانت نتٌجة آخر 

 التحوٌل إلى النظام الثنائً طبعاً ( و إال ٌكون فً حالة الصفر المنطقً.

نتعامل مع باٌت ( ، أما عندما  2ٌفحص الباٌت السفلً فقط حتى لو كنا نتعامل مع كلمة )  PF نالحظ أن علم

 باٌت واحد فقط فإنه ٌفحصه كله.

 

http://4.bp.blogspot.com/-LimbAjv97rE/VTzkzEWBU8I/AAAAAAAAAbQ/aQfA5bAKotQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9.bmp
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 Auxiliary Flag AF المساعد علم المحمولثالثاً: 

ٌكون فً حالة الواحد المنطقً إذا وجد إنزٌاح من النصف السفلً إلى النصف العلوي أو استعارة من النصف 

بمعنى آخر أنه إذا كان لدٌنا  باٌت ( و 2العلوي إلى النصف السفلً و ذلك من أجل الباٌت السفلً من الكلمة ) 

باٌت واحد أو باٌتٌن )كلمة(، و  البٌاناتو ذلك فً حال كانت  AF=1 فإن 4إلى الخانة  3إنزٌاح من الخانة 

 . AF=0 فٌما عدا ذلك ٌكون

 مثال:

 

 Zero Flag ZF رابعاً: علم الصفر

 ة ٌساوي الصفر.ٌصبح فً حالة واحد منطقً عندما ٌكون ناتج آخر عملٌة حسابٌة أو منطقٌ

 ٌصبح فً حالة صفر منطقً عندما ٌكون ناتج آخر عملٌة حسابٌة أو منطقٌة ال ٌساوي الصفر.

 Sign Flag SF خامساً: علم اإلشارة

 إذا كانت نتٌجة آخر عملٌة حسابٌة عدداً سالباً. Set فً حالة واحد منطقً SF ٌكون علم

 نتٌجة آخر عملٌة حسابٌة عدداً موجباً.إذا كانت  Reset فً حالة صفر منطقً SF ٌكون علم
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مصطلح: من إحدى طرق تمثٌل األعداد السالبة فً الكمبٌوتر هً اعتبار الخانة األخٌرة مخصصة لإلشارة و 

بما أن الباٌت مكون من ثمانٌة خانات فسٌتم اقتطاع الخانة األخٌرة منه من أجل اإلشارة فإن احتوت على القٌمة 

سبعة الباقٌة هً عدد ثنائً سالب أما إذا احتوت على القٌمة صفر فإن الخانات السبعة واحد فإن الخانات ال

 المتبقٌة ما هً إال عدد موجب.

 هو نسخة عن الخانة األخٌرة فً الناتج عند اعتماد هذا النظام لتمثٌل األعداد السالبة. SF و بذلك ٌكون

 مثٌل المجاالت التالٌة من األعداد:الحظ أنه انطالقاً من هذا المبدأ فً التمثٌل ٌمكننا ت

 829إلى + 821–من أجل باٌت واحد من 

 32969إلى + 32961–من أجل باٌتٌن من 

 Overflow Flag OF علم الفائضسادساً: 

ٌكون فً حالة واحد منطقً عندما ال تتسع النتٌجة فً المكان المخصص لتخزٌنها أي تتجاوز القدرة التخزٌنٌة، 

 ٌبقى فً حالة الصفر المنطقً.OF  نتٌجة خارج المجال المحدد فإنأما إذا لم تكن ال

 ٌحدث الطفحان فً الحاالت التالٌة:

 ( جمع أعداد موجبة كبٌرة.8

 ( جمع أعداد سالبة كبٌرة.2

 ( طرح عدد موجب كبٌر من عدد سالب كبٌر.3

 ( طرح عدد سالب كبٌر من عدد موجب كبٌر.4

 

 



 الحاسبات الدقٌقة                  ةااللكترونٌ التقنٌات قسم                            المعهد التقنً /الموصل

38 
 

ُتقرأ فقط أي ال نستطٌع تغٌٌر محتواها لذلك ٌمكن قراءتها فقط و   CF عدا مالحظة: جمٌع األعالم السابقة ما

 برمجٌة مباشرة. اٌعازاتال ٌمكن تغٌٌر محتوٌاتها بواسطة 

تستطٌع اختبار حالة هذه األعالم لتغٌٌر تتابع تنفٌذ البرنامج فمثالً ٌمكن اختبار  إٌعازاتبالمعالج مزود 

 زء آخر من البرنامج.كشرط من أجل القفز إلى ج ZF=1 علم

 و فٌما ٌلً سنشرح أعالم التحكم:

 Trap Flag TF أوالً: علم الخطوة الوحٌدة

ٌوضع بالحالة واحد منطقً عندما نررب بتنفٌذ البرنامج خطوة خطوة و هو مفٌد عندما نرٌد تصحٌح برنامجنا 

 و استكشاف مواقع األخطاء.

 Interrupt Flag IF ثانٌاً: علم المقاطعة

م من أجل التعبٌر عن إمكانٌة أو عدم إمكانٌة تنفٌذ المقاطعة، فٌوضع بالحالة واحد منطقً عندما ال ٌستخد

نررب بتنفٌذ أي مقاطعة )المقاطعة محجوبة( أما عند وضعه فً حالة الصفر المنطقً فإن المقاطعة مسموح 

 بها.

و التً من أحد خدماتها  28المقاطعة مالحظة: المقاطعة هً عبارة عن خدمة تإدي إلى عمل معٌن فمثالً 

 العودة إلى نظام التشغٌل.

 Direction Flag DF ثالثاً: علم االتجاه

 ٌدل على اتجاه سٌر العملٌات التسلسلٌة.

 عندما ٌكون فً حالة واحد منطقً فإن السلسلة تكون من العنوان األعلى إلى العنوان األدنى.

 لسلة تكون من العنوان األدنى إلى العنوان األعلى.عندما ٌكون فً حالة صفر منطقً فإن الس
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 فروم العنوان الفيزيائي و اإلزاحاتم

لذلك فإننا نحتاج أثناء  FFFFF h إلى h 00000 أي أنها مرقمة من 1M byteالحظنا أن الذاكرة بطول 

بت ذلك ألن تمثٌل رقم ست عشري بطول خمس خانات ) و  28عنونة المقاطع إلى رقم ست عشري بطول 

ت المقاطع و التً نستخدمها فً العنونة سجاللكن  20bitالذاكرة ( ٌحتاج إلى  مواقعهو المستخدم فً ترقٌم 

 عنوان فٌزٌائً بعشرٌن بت !!فقط األمر الذي ٌضطرنا إلى استنتاج  bit86 هً بطول 

وكل مقطع فً الذاكرة ٌتم تحدٌده برقم محدد ٌسمى  Kbyte 64=216مقطع الذاكرة هو جزء متصل بطول 

 . FFFF hوٌنتهً بالرقم  0000hوهو رقم ٌبدأ بالرقم  Segment Numberرقم المقطع 

من  وهذه االزاحة عبارة عن بعد الموقع المحدد Offsetمقطع ٌتم تحدٌد العنوان بواسطة ازاحة محددة بداخل ال

 . FFFF hو 0000hقٌمته بٌن الرقمٌن  اي ٌتراوح bits 16بداٌة المقطع وهو رقم بطول 

وبالتالً لتحدٌد عنوان محدد فً الذاكرة ٌجب توضٌح قٌمة كل من المقطع واالزاحة وبالتالً تتم كتابة العنوان 

 :على الصورة 

Segment : Offset 

 5566ٌعنً االزاحة  AABB:5566فمثال العنوان   Logical Addressهو ما ٌسمى بالعنوان المنطقً و 

 . AABBداخل المقطع 

 Physical Address (PA) آلٌة الحصول على العنوان الفٌزٌائً

 ٌلزمنا إلٌجاد العنوان الفٌزٌائً قٌمتٌن هما :

 Offset)) المساعد له سجل( قٌمة الSegment))                   2 المقطع سجلقٌمة   (8

 عندما نرٌد إزاحة رقم ممثل بالنظام العشري خانة واحدة نحو الٌسار فإننا نضربه بعشرة !!
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 ؟؟ 8728إلى الٌسار خطوة واحدة لٌصبح  872مثال: هل تستطٌع إزاحة الرقم 

 x 10 = 1920 192 نعم و ذلك بضربه بعشرة كالتالً

فً النظام الست عشري، فعندما نرٌد إزاحة رقم ست عشري فإننا نضربه بعشرة النظام الست  و كذلك األمر

  h = 16 d 10                                          عشري و التً هً 

  عشري عشرة النظام الست فً النظام العشري = مقابلها                                     

 على العنوان الفٌزٌائً بالطرٌقة التالٌة:لذلك ٌتم الحصول  

المقطع الممثلة بالنظام الست عشري و نضربها بعشرة النظام الست عشري فتنزاح قٌمة  سجلنؤخذ قٌمة  (8

 المقطع خانة واحدة نحو الٌسار. سجل

المساعد لنفس المقطع و الممثلة أٌضاً بالنظام الست عشري فتكون النتٌجة هً حصولنا  سجلنجمع قٌمة ال (2

 على العنوان الفٌزٌائً

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

 + قٌمة السجل المساعد )االزاحة( h88ن الفٌزٌائً = رقم المقطع *انوعال

 أمثلة:

 ( :8مثال )

المساعد له  IP االٌعاز مإشر سجلو قٌمة  1B6C ٌحتوي على CS شفرةمقطع  سجللدٌنا  ان بفرض

 :أوجد A0 هً

 منطقً .العنوان ال -8

 . العنوان الفٌزٌائً -2

 .  الحد االدنى والحد االعلى للمقطع -3

 

 الحل:
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 CS:IP                 1B6C: A0العنوان المنطقً             -8

  (PA)العنوان الفٌزٌائً  -2

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

   1B6C0+0000=1B6C0الحد االدنى     -3

                       1B6C0+FFFF=2B6BF            الحد االعلى    

 

 . SI = 1F و DS = 1000h بفرض ((PA  العنوان الفٌزٌائً : أوجد(2)مثال 

 الحل:

PA = ( 1000 x 10 ) + 1F = 1001F 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-hTr2n8JRX5U/VTztOrs3YqI/AAAAAAAAAbs/4IhyB0B4Rf0/s1600/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84+16.bmp
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 ( :3مثال )

 فً : 1256A أوجد قٌمة االزاحة المطلوبة لتحدٌد العنوان

  8248المقطع  -ب                                          8256المقطع -أ

 الحل :

 +االزاحة 10hٌتم استعمال المعادلة : العنوان الفٌزٌائً = المقطع *

 بالتعوٌض فً المعادلة نجد ان  Xنفرض ان قٌمة االزاحة المطلوبة 

 

 :  : (8تمرٌن)
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 ( :2تمرٌن )

 أوجد  CS=24F6, Ip=634Aاذا كان 

 العنوان المنطقً . -8

 االزاحة. -2

 العنوان الفٌزٌائً . -3

 الحد االدنى والحد االعلى للمقطع . -4

 8086  الموديل البرمجي للمعالج

 

 أساليب العنونة

 البٌانات كتابةلذلك من أجل  FFFFFh إلى 00000h من معنونهإن حٌز الذاكرة منظم على شكل باٌتات 

16 bit ٌتم تخزٌن الباٌت السفلً فً العنوان األصغر و الباٌت العلوي فً العنوان األكبر كما نعلم أن الذاكرة 
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 البٌاناتو مقطع  الكدسو مقطع  البٌاناتو مقطع  شفرةو هً مقطع   64Kbyteتحتوي أربع مقاطع كل منها 

 ,CS, DS وهbitً 16  ت المقاطع ذات الـسجاله المقاطع بمساعدة اإلضافً، حٌث ٌتم الرجوع إلى هذ

SS, ES 16ت ٌحتوي عنواناً قاعدٌاً ذا سجالو كل من هذه ال bit  ًو الذي ٌستخدم فً تولٌد العنوان الفٌزٌائ

 للذاكرة و الذي ٌشٌر إلى بداٌة المقطع المطابق فً الذاكرة.

جدد ببساطة و ذلك ات ٌبٌانت المقاطع برمجٌاً، فمثالً : ٌمكن تهٌئة مقطع سجالٌستطٌع المبرمج تبدٌل القٌم فً 

 التالٌٌن : ٌعازٌن عن طرٌق تنفٌذ اال DS سجلبتبدٌل قٌمة ال

Mov AX,A000 

Mov DS,AX 

 مقطع بعدد ثابت. سجلواحد لتحمٌل اٌعاز هو عدم وجود  ٌعازٌناال ذٌنهاو سبب وجود 

العنونة  –العنونة الفورٌة  – سجلمة عنونة مختلفة، و هً: العنونة بالمزود بتسعة أنظ 1816إن المعالج 

العنونة القاعدٌة المفهرسة  -العنونة المفهرسة  –العنونة القاعدٌة  – سجلالعنونة رٌر المباشرة بال –المباشرة 

 العنونة بالنافذة. –العنونة بالسلسلة  –

ونة الفورٌة تتطلب الرجوع إلى المتحول المخزن فً الذاكرة و العن سجلو هذه األنظمة التسعة عدا العنونة بال

لقراءة أو كتابة فً الذاكرة و هكذا فإن كل نظام  ناقلبدورة  BIU ناقالتلذلك نحتاج ألن تبدأ وحدة مالئمة ال

، و سندرس ناقلالعناوٌن أثناء دورة ال ناقلعنونة له طرٌقة مختلفة لحساب عنوان المتحول الذي سٌخرج على 

 آلن كالً من هذه األنظمة بالتفصٌل:ا

 سجلأوالً: نظام العنونة بال

 سجلالتً تستعمل نظام العنونة بال االٌعازداخلً للمعالج، فمثالً  سجلفً هذا النظام ٌكمن المتحول ب

 )متحول الهدف( أي  AX سجل)متحول المصدر( إلى ال BX و التً تعنً نقل محتوى MOV AX,BX هً
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موجودٌن فً  BX و AX ٌنسجلٌتم دون الرجوع إلى الذاكرة أي فً المعالج ألن كال ال االٌعازأن تنفٌذ هذه 

 المعالج:

 

و  IPبواسطة الـ ٌعازلإلنالحظ من الشكلٌن السابقٌن و فً الشكل األول نجد أنه قد تم تولٌد العنوان الفٌزٌائً 

 من الجدول ( . 8BC3 إلى المعالج و تتم فك شٌفرتها ) االٌعازحٌث ٌتم إحضار  CS  الـ

 ثانٌاً: نظام العنونة الفورٌة

ذاكرة حٌث ٌدعى هذا  موقعو لٌس مضمون سجل أو عنوان  االٌعازفً هذا النظام ٌكون المتحول جزء من 

 (. 2byteمة ) ثابتة ٌمكن أن تكون باٌت أو كل بٌاناتالمتحول بالمتحول الفوري و المتحوالت الفورٌة تمثل 

و هو متحول مصدر فوري ذو باٌت واحد و  15h نجد أن متحول المصدر هو MOV AL,15 مثال:

 السابق. االٌعازالشكالن التالٌان ٌوضحان حالة المعالج قبل و بعد تنفٌذ 
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 ثالثاً: نظام العنونة المباشرة

تحــوي على العنـوان الفعال  االٌعازالتً تلً رمز  مواقعٌختلف هذا النظام عن نظام العـنونة الفورٌة بؤن الـ

حٌث ٌتم  bit 16أي اإلزاحة و هذا العنوان مإلف من  EA = Effective memory Address للذاكرة

 . ES و DS تولٌد العنوان الفٌزٌائً انطالقاً من

 مثال:

MOV CX, [1234] 

 بالعالقة :عندئذ العنوان الفٌزٌائً ٌحسب  DS = 200 بفرض كان

PA = 200 x 10h + 1234 = 03234h 

و ٌؤخذ  CL و ٌضعها فً موقعفً الذاكرة و ٌؤخذ محتوى تلك ال 03234h ثم ٌذهب المعالج إلى الموقع

 . CH التً تلٌها و ٌضعها فً موقعمحتوى ال
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 : سجلرابعاً: نظام العنونة رٌر المباشرة بال

 سجلة لكن ٌختلف عنه بؤن العنوان الفعال ) إزاحة ( ٌكمن فً هذا النظام ٌشبه نظام العنونة المباشر

 . SI,DI دلٌل سجلأو  BX,BP مإشر

 مثال:

حٌث ٌتم تولٌد العنوان  MOV AX,[SI] وه سجلستخدم نظام العنونة رٌر المباشرة بالٌ ذيال االٌعازإن 

  . عن طرٌق العالقة DS و SI الفٌزٌائً للمتحول باالستناد إلى

PA = ( DS x 10h ) + SI و بفرض كانت ، SI = 1234 و  DS = 200فإن 

 PA = ( 0200 x 10 ) + 1234 = 03234 موقعو هو معامل المصدر حٌث ٌذهب المعالج إلى ال 

و ٌبٌن الشكل  AH التً تلٌها فٌتم وضعها فً موقعأما قٌمة ال AL و ٌؤخذ منها قٌمتها و ٌضعها فً 83234

 السابق: االٌعازعد تنفٌذ التالً حالة المعالج قبل و ب
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 خامساً: نظام العنونة القاعدٌة

 سجلمع محتوٌات إما ( disp )  فً هذا النظام من العنونة ٌحسب العنوان بواسطة جمع اإلزاحة

 على الترتٌب أي: SS أو DS سجلمع القٌمة الحالٌة الموجودة فً ال BP مإشر القاعدة سجلأو  BX القاعدة

PA = ( DS X 10h ) + BX + disp = ( SS x 10h ) + BP + disp 

 ومتحول الهدف ه موقعستخدم العنونة القاعدٌة لتحدٌد ٌ ذيال MOV االٌعازإن 

MOV [BX].Beta,AL               اوMOV [BX+Beta],AL   

و اإلزاحة  BX القاعدة سجلتستخدم  االٌعاز او إن هذ 8A44    3412 السابقة هً االٌعاز شفرةإن 

القاعدٌة بواسطة الشتقاق العنوان الفعال لمتحول الهدف حٌث ٌتم تحقٌق نظام العنونة  Beta المباشرة

 ) مإشر القاعدة بقوسٌن متوسطٌن ) مربعٌن ( متبوعاً بنقطة و إزاحة مباشرة سجلالقاعدة أو  سجلتخصٌص 

Beta )المراكم أي فًالباٌت السفلً من متوضع فً  االٌعاز ا. إن متحول المصدر فً هذ AL  و بفرض أن

 فإن العنوان الفٌزٌائً لمتحول الهدف ٌتم حسابه بالعالقة: 1234h هً Beta قٌمة

PA = (DS x 10h ) + BX + disp = 02000 + 1000 + 1234 = 04234h 
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ٌكتب  كتابة فً الذاكرة و هكذا ناقلبدء دورة  EU و من ثم تطلب الـ BIU هذا العنوان الفٌزٌائً تحسبه الـ

تصبح حالة  االٌعازأي بعد تنفٌذ  04234h الذاكرة ذات العنوان الفٌزٌائً موقعفً  AL متحول المصدر

 المعالج كما هو واضح فً الشكل السابق.

 سادساً: نظام العنونة المفهرسة

الفهرس  سجلفً هذه الطرٌقة من العنونة ٌتم الحصول على العنوان الفعال نتٌجة جمع محتوى 

و هذا النوع من العنونة ٌناسب أرراض  disp ( displacement ) إلى عنوان اإلزاحة SI أو DI إما

الفهرس ٌإشر إلى أي عنصر من  سجلالجداول حٌث ٌكون عنوان اإلزاحة فً بداٌة أول عنوان من الجدول و 

 محتوٌات الجدول.

 . MOV AL,array[SI] وو ه 8A44 3412 شٌفرته ذيالتالً و ال االٌعازمثال: لٌكن لدٌنا 

تمثل اإلزاحة  array ٌتم فٌه تحدٌد متحول المصدر بواسطة العنونة المفهرسة المباشرة حٌث أن االٌعاز اهذ

 الدلٌل الموجود ضمن قوسٌن متوسطٌن، حٌث ٌتم تولٌد العنوان الفٌزٌائً التالً: سجلالمباشرة و هً تسبق 

PA = ( DS x 10h ) + EA 

EA = 2000 + 1234 = 3234h  ; EA = ( SI ) + disp   => 
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PA = ( DS x 10h ) + EA = 02000 + 3234 = 05234h 

or-bidi'> PA = (DS x 10h ) + BX + disp = 02000 + 1000 + 1234 = 04234h 

 

و  AL تنقل إلى 05234hالذاكرة ذات العنوان الفٌزٌائً موقعهً أن محتوٌات  االٌعازإن نتٌجة تنفٌذ هذه 

 المعالج كما هو موضح فً الشكل السابق.تصبح حالة 

 سابعاً: نظام العنونة القاعدٌة المفهرسة :

الفهرس  سجلالقاعدة مع  سجلفً هذا النوع من العنونة ٌتم الحصول على العنوان الفعال نتٌجة جمع محتوى 

 ٌن المذكورٌن.سجلو فً حال وجود عنوان ٌجب إضافة هذا العنوان إلى محتوى ال

 ٌتم فٌها حساب العنوان الفعال لمتحول المصدر كما ٌلً: MOV AH,[BX].Beta[SI] ازاالٌعمثال: 

EA = BX + Beta + SI 

PA = ( DS x 10h ) + EA = 02000 + 4234 = 06234h 

 :االٌعازو ٌبٌن الشكل التالً حالة المعالج قبل و بعد تنفٌذ 
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الذاكرة ذات  موقعو التً تمثل محتوٌات  AH = BE h تصبح محتوٌات االٌعازحٌث نالحظ أنه بعد تنفٌذ 

 . 06234h العنوان الفٌزٌائً

 ثامناً: نظام العنونة بالسلسلة

دلٌل  سجلدلٌل المصدر و  سجلتستعمل أوتوماتٌكٌاً  1816المعالج  اٌعازاتالسلسلة فً مجموعة  اٌعازاتإن 

النقل للسلسلة، و  اٌعاز وه MOVS الٌعازاالهدف لتعٌٌن العناوٌن الفعالة لمتحولً المصدر و الهدف. فمثالً 

من أجل متحول الهدف. و نالحظ  ES و المقطع DI من أجل متحول المصدر و DSو المقطع SI هً تستخدم

 السلسلة. اٌعازتظهران فً  DI و ال SI أنه ال

 تاسعاً: نظام العنونة بالنافذة

ٌَّز عنونة I/O اإلدخال و اإلخراج لنوافذ اٌعازاتٌستعمل هذا النظام مع  ٌستخدم  I/O . من أجل النوافذ فً ح

. فمثالً العنونة المباشرة لنافذة  DX سجلفقط نظام العنونة المباشرة و نظام العنونة رٌر المباشرة الستعمال ال

 التالٌة: االٌعازدخل تكون كما فً 

IN AL,15h   ó IN AL,[15h] 
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إلى  I/O من حٌز عنونة15h من نافذة الدخل ذات العنوانذات باٌت واحد  بٌاناتإدخال  االٌعاز اعنً هذٌ

 .AL سجلال

 التالً: االٌعازمثال آخر عن استعمال العنونة رٌر المباشرة للنافذة من أجل متحول المصدر هو 

IN AL,[DX] 

ذات باٌت واحد من نافذة الدخل التً عنوانها ٌكون محدد بواسطة مضمون  بٌاناتهذا ٌعنً إدخال 

ٌتم تحمٌلها فً  1234h فإن محتوٌات النافذة ذات العنوان DX = 1234h فمثالً: إذا كان DX سجل

 .AL سجلال

 0808المعالج  ايعازات

و كذلك إن المجال الواسع للمتحوالت و  اً أساسٌاٌعازا  889مإلفة من  اٌعازاتبمجموعة  1816ٌُزود المعالج  

أكثر، فمثالً  اٌعازاتإلى  ٌعازاتٌوسع مجموعة اال ٌعازاتأنظمة العنونة المسموحة لالستعمال مع هذه اال

 .للتنفٌذ على مستوى لغة اآللة و قابال اً مختلف أٌعازا 21األساسً تمتد إلى  Mov اٌعاز

 

http://3.bp.blogspot.com/-L2cAnleZhcs/VT2dPIkQhjI/AAAAAAAAAfc/4JWwyRhVeqE/s1600/cpu.gif
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 البيانات نقل ايعازات - أوالً 

 سجل بٌن أو الداخلٌة المعالج تسجال بٌن إما ذلك و البٌانات نقل وظٌفتها اٌعازات مجموعة المعالج ٌملك

 :هً و الذاكرة فً تخزٌن موقع و داخلً

 MOV أٌعاز (8

MOV  :التالً الشكل لها و الهدف متحول إلى المصدر متحول من  كلمة أو باٌت لنقل االٌعاز اهذ ستخدمٌ

D,S    من   البٌانات نقل S          D    

 بهذا متؤثرة اعالم دٌوج ال ،الذاكرة فً تخزٌن مواقع أو داخلٌة تسجال تكون أن ٌمكن االٌعاز الهذ S,D إن

 االٌعاز.

 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم

 MOV نقل S         D D,S MOV ٌوجد ال

 

 مختلف االتً الجدول وٌبٌن الذاكرة فً خزن مواقع او داخلٌة سجالت تكون ان ٌمكن االٌعاز لهذا sو D ان

 :  والهدف المصدر معامالت انواع

 Destination الهدف Source المصدر  المعنى الرمز

Acc المركم  Acc Mem 

Mem ذاكرة موقع  Mem Acc 

Reg سجل  Reg Reg 

Imm 
 معلومات
 فورٌة

 
Mem Reg 

reg-Seg مقطع سجل  Reg Mem 

16 Reg 
 86 ذو سجل

 بت
 

Imm Reg 

16 Mem ًذاكرة موقع  Imm Mem 
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  :المستخدمة العنونة وطرٌقة منها لكل مثال مع الهدف و المصدر متحوالت أنواع مختلف تًاال الجدول ٌبٌن

 

  MOVأٌعاز من المستثناة الحاالت

 المجاور الجدول فً نرى ال لذلك ذاكرة موقعً بٌن مباشر بشكل البٌانات نقلٌ أن MOV أٌعاز ستطٌعٌ ال (8

 سجل فً أوالً  نقلها ٌجب بنقلها المرروب البٌانات فإن المشكلة هذه لحل و : Mem → Mem التالٌة الحالة

 بواسطة الذاكرة فً جدٌدة موقع إلى سجلال هذا محتوٌات تنقل ثم من و ، MOV أٌعاز بواسطة داخلً

 .أخرى MOV أٌعاز

 MOV به مسموح رٌر تًاال االٌعاز أن أي مباشرة. مقطع سجل فً فورٌة قٌمة وضع ٌمكن ال (2

 DS,1000 التالٌٌن ٌعازٌناإل نستخدم المشكلة هذا لحل و:  
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AX,1000 MOV 

DS,AX MOV 

 مسموح رٌر تًاال االٌعاز أن أي مباشرة، آخر مقطع سجل إلى المقاطع تسجال أحد محتوٌات نقل ٌمكن ال (3

 بـ نقوم المشكلة هذه لحل و DS,ES MOV به

AX,ES MOV 

DS,AX MOV 

 SI سجلال بواسطة إلٌها المشار الذاكرة موقع محتوٌات نقل عنًٌ االٌعاز اهذ : AL,[SI] MOV   : (8) مثال

 عنوانه المصدر متحول و سجلبال مباشرة رٌر عنونة هو االٌعاز هذه فً العنونة نظام إن و AL سجلال إلى

 . AL فهو الهدف متحول أما SI + 10h x DS = PA هو الفٌزٌائً

 (:2) مثال

  

    الحل:
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  XCHG التبدٌل أٌعاز (2

 علوماتبم الهدف علوماتم الستبدال و الهدف بمعلومات المصدر معلومات الستبدال االٌعاز اهذ ستخدمٌ

 .المصدر

 االٌعاز بهذا متؤثرة اعالم دٌوج ال

 S        D  تبدٌل بمعنى  D,S XCHG  هً االٌعاز لهذا العامة الصٌغة

 . XCHG ٌعازإل الهدف و المصدر متحوالت أنواع مختلف تًاال الجدول ٌبٌن و

 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم

 ٌوجد ال

S         D 

D         S 

 

D,S XCHG تبدٌل XCHG 

 

 Destination الهدف Source المصدر

16 Reg Acc 

Reg Mem 

Reg Reg 

 

 : (3)مثال

 5566H BX=  ,  AX=2233H كان اذا 

AX,BX  XCHG 

 BX=2233H  AX=5566H, ان اي  .BXو AX محتوٌات بٌن التبدٌل ٌتم المثال هذا فً

 BX XCHG,[SUM] :(4) مثال

  BX .سجلال بٌن و الذاكرة فً SUM موقعال محتوى بٌن التبدٌل ٌتم
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  XLAT أٌعاز (3

 وضعنا فلو الذاكرة فً المخزنة الجداول مع ٌتم االٌعاز اهذ تعامل إن ، فقط AL مع االٌعاز اهذ تعاملٌ

 بداٌة إلى نسبه العنصر إزاحة AL فً وضعنا و DS البٌانات مقطع إلى نسبة الجدول بداٌة إزاحة BX فً

 إزاحة الناتج تعتبر و BX سجلال محتوٌات مع AL سجلال محتوٌات بجمع XLAT أٌعاز قومٌ عندها الجدول،

 بهذا متؤثرة اعالم دٌوج ال . AL فً إزاحتها المعطى موقعال قٌمة بوضع تقوم ثم ،البٌانات مقطع إلى بالنسبة

 . االٌعاز

 XLAT  هً االٌعاز لهذا العامة الصٌغة

AL → [AL+BX] + ) 10h x DS ( 

 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم

 ٌوجد ال

AL → [AL+BX] + ) 10h x DS ( 
 
 
 

 XLAT ترجمة XLATالمصدر جدول

 

 :(5) مثال

 الجدول من موقع أول فً أنه أي 7 إلى 8 من األعداد مربعات على ٌحتوي الذاكرة فً جدول لدٌنا أنه بفرض

 الجدول أن نرى هذا ومن … هكذا و ، (4 )أي 2 العدد مربع ٌوضع الثانٌة موقعال فً و 8 العدد مربع ٌوضع

  .888 هً DS الـ مقطع بداٌة عن بداٌته إزاحة باٌتات تسع طوله

 AL قٌمة تصبح أن هو المطلوب أن أي 4 العدد لٌكن و األعداد هذه أحد مربع على الحصول منا ٌطلب عندما

 :ٌلً بما نقوم لذلك= 16 

  BX = 100 .و AL = 3 نضع -  8

  XLAT .االٌعاز نعطً  - 2

 .المطلوب هو و AL = 16 ٌصبح تنفٌذها بعد و
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  ,LDS LES, LEA ٌعازاتاال  (4

 بشكل بعنوان عامة أرراض سجل أو مقطع سجل لتحمٌل البٌانات نقل عملٌة أجل من ٌعازاتاال هذه تستعمل

 و ما سجل لتحمٌل فهً LDS أما فعال بعنوان سجل تحمٌل هً وظٌفته LEA االٌعاز الذاكرة. من مباشر

 وهذه  ES  اإلضافً البٌانات مقطع سجل و ما سجل تحمٌل وظٌفته LES أٌعاز و DS البٌانات مقطع سجل

 :التالً الجدول فً كما موصوفة ٌعازاتاال

 

 االعالم

 المتؤثرة
 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة

 Mem16         reg16 reg16,mem16 LEA ٌوجد ال
 عنوان تحمٌل

 فعال
LEA 

 ٌوجد ال
(Mem32)        (reg16) 

(Mem32+2)         (DS) 
reg16,mem32 LDS 

 و سجل تحمٌل
 DS السجل

LDS 

 ٌوجد ال
(Mem32)         (reg16) 

(Mem32+2)        (ES) 
reg16,mem32 LES 

 و سجل تحمٌل
 ES السجل

LES 

 

 :أمثلة

LEA SI,[100] => SI = 1000 

LDS SI,[200] => SI = 553F 

                          DS = 1000 

LES DI,[300] => DI = 4030 

                         ES = 3000 
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  USHP   أٌعاز  (4

 الى رئٌسً برنامج من بٌانات لتمرٌر أو مإقت نحو على الكدس فً بٌانات لتخزٌن PUSH أٌعاز ٌستخدم

  . بالعكس أو فرعً برنامج

 برنامج تنفٌذ خالل قٌمها تتغٌر ان ٌتوقع التً السجالت محتوى لحفظ خاص نحو على PUSH  اٌعاز ٌستخدم

 . فرعً

 : التالٌة الخطوات تنفٌذ ٌجري  الكدس فً بت 86 معامل لتخزٌن PUSH اٌعاز استخدام عند

 . SP-1 عنوانه الذي الموقع فً االعلى الباٌت ٌخزن .8

 . SP-2 عنوانه الذي الموقع فً االقل الباٌت ٌخزن .2

 . SP        2-SP ان اي 2 بمقدار SPالـ ٌنقص .3

 ذاكرة. موقع او مقطع سجل أو عام سجل المعامل ٌكون ان ٌمكن

  PUSHF أٌعاز (5

 . الكدس فً االعالم سجل محتوى لتخزٌن F PUSH أٌعاز ٌستخدم

 : مثال

PUSHF ; push flags 

PUSH AX; push accumulator 

PUSH C 

PUSH[BX]; push the location pointed by BX. 
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  POP أٌعاز (6

 ومن ، الكدس( قمة فً الموجودتٌن )الباٌتٌن الكدس فً خزنتا باٌتٌن اخر االٌعاز معامل فً POP أٌعاز ٌنسخ

 : االتً النحو على2 بمقدار SP ٌزٌد ثم

 . SP عنوانه الذي الموقع من االقل الباٌت نسخ ٌجري .8

 . SP+1 الٌه ٌإشر الذي الموقع من االعلى الباٌت نسخ ٌجري .2

 . SP           +2SPالـ ان أي 2 بمقدار SPالـ ٌزداد .3

 . ذاكرة موقع أو CSالـ عدا ما ، مقطع سجل او عام سجل POP االٌعاز فً المعامل ٌكون ان ممكن

 . POPF أٌعاز (9

 . االعالم سجل فً الكدس محتوى لنسخ POPF اٌعاز ٌستخدم

 : مثال

POPF ; pop flags 

POP AX ; pop accumulator 

POP C 

POP[BX] ; pop the location pointed by BX. 

 ، الفرعً البرنامج تنفٌذ خالل محتواها ٌتغٌر ان ٌمكن التً السجالت فرعً برنامج كل بداٌة فً عادة تخزن

 الكدس: فً BXو AXو االعالم سجل االتٌة االٌعازات تخزن فمثال

PUSHF 

PUSH AX 

PUSH BX 
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 ٌسحب اخٌرا المخزن ان اي ، العكسً بالترتٌب الكدس من السجالت تسحب الفرعً البرنامج من العودة وقبل

 : اوال

POP BX 

POP AX 

POP F 

RET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحاسبات الدقٌقة                  ةااللكترونٌ التقنٌات قسم                            المعهد التقنً /الموصل

62 
 

 

 الرياضية يعازاتاال - ثانياً 

 .القسمة و الضرب الطرح، الجمع، عملٌات أجل من اٌعازات تشمل هً و

 : ADD,ADC INC,  الجمع اٌعازات (8

 الوجهة. معامل ًف الناتج وٌضع ، الوجهة معامل مع المصدر معامل ADD االٌعاز ٌجمع

 .الوجهة معامل فً الناتج ضعٌو ،CF  الحامل مع المصدر معامل مع الوجهة معامل ADC  االٌعاز ٌجمع

 الوجهة معامل إلى واحًدا INC االٌعاز ضٌفٌ

 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم

 الحالة اعالم
S+D        D                  

 
 

D,S ADD جمع ADD 

 الحالة اعالم
S+D+CF    D       
Carry    CF D,S ADC االعتبار بنظر المحمول أخذ مع جمع ADC 

 INC واحد بمقدار الزٌادة D+1    D D INC الحالة اعالم

AF,CF  AAA 
 بشفرة عددٌن جمع ناتج تصحٌح

 االسكً
AAA 

 عدا ما الحالة اعالم كل
 OFالـ

 DAA 
 بشفرة عددٌن جمع ناتج تصحٌح

BCD 
DAA 
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    : االتً الجدول فً مبٌنة  ADD,ADC الجمع اٌعازات فً المسموحة المعامالت ان

 Destination الهدف Source المصدر

Imm Acc 

Reg Reg 

Mem Reg 

Reg Mem 

Imm Reg 

Imm Mem 

 

 : فهً INCاٌعاز فً المسموحة المعامالت أما

 Destination الهدف

8 Reg  

16 Reg 

Mem 

 االٌعاز تنفٌذ نتٌجة هً فما  AX=1100H  , BX=0ABC ان افرض : مثال

 AX,BX ADD  االٌعاز تنفٌذ بعد االعالم حالة مبٌنا . 

 H H=1BBC H+0ABC (AX)+(BX)=1100  : الحل

                                                  . االعالم حالة توضٌح اجل من للمعامالت الثنائٌة الشفرة سنكتب 

B 0000  0000 0001  AX=0001                                          

B 1100  1011  1010  BX=0000                  

 

CF=0 : محمل ٌوجد ال   

PF=0 : الجمع ناتج من االول  الباٌت فً فردي الواحدات عدد الن . 

AF=0 : الجمع ناتج من االول الباٌت فً الرابعة المرتبة الى الثالثة المرتبة من محمول ٌوجد ال ألنه . 

1100      1011    1011   0001 

+ 
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SF=0 : موجب( )الناتج الجمع نتٌجة من مرتبة اخر ٌمثل وهو . 

  : مثال

 فً الناتج اخزن ، H 01234567و H FEDCBA98 العددٌن لجمع  1816 التجمٌع بلغة برنامج اكتب

 . )1A02H)4 الموقع

 : الحل

    MOV DX,FEDC H 

    MOV CX,BA98 H 

    MOV BX, 0123 H 

    MOV AX, 4567 H 

    ADD CX,AX 

    ADC DX,BX 

    MOV [1A02 H],CX 

    MOV [1A04 H],DX 

    HLT 
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 : NEG,SUB,SBB,DEC  طرحال اٌعازات (2

 .الوجهة معامل فً الناتج ضعٌو الوجهة معامل من المصدر معامل  SUB الٌعازا طرحٌ

  .الوجهة معامل فً الناتج ضعٌو الوجهة معامل من المصدر معامل CF استعارة مع SBB ٌعازاال طرحٌ

 .الوجهة معامل من واحًدا DEC  ٌعازاال نقصٌ

 التعلٌمة هذه ُتعكس أي الوجهة؛ معامل فً النتٌجة ضعٌو الصفر من الوجهة معامل NEG  ٌعازاال طرحٌ

 . العدد إشارة

 المختزلة الكلمة المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم

 الحالة اعالم

D-S        D  
Borrow     CF                 

 
 

D,S SUB طرح SUB 

 الحالة اعالم
D-S-CF    D       
Borrow    CF D,S SBB االستعارة مع الطرح SBB 

 DEC واحد بمقدار االنقاص D-1       D D DEC الحالة اعالم

AF,CF 
0-D     D 
1    CF D NEG 2لـ المتمم  NEG 

 عدا ما الحالة اعالم كل
 OFالـ

 SDA 
 عددٌن جمع ناتج تصحٌح

 BCD بشفرة
DAS 

AF,CF  AAS 
 عددٌن طرح ناتج تصحٌح

 االسكً بشفرة
AAS 

 

 

 



 الحاسبات الدقٌقة                  ةااللكترونٌ التقنٌات قسم                            المعهد التقنً /الموصل

66 
 

 

 من المسموحة عامالتالم نفسها هً ,SBB SUB الطرح اٌعازي أجل من المستخدمة عامالتالم إن مالحظة:

 نفسها فهً DEC اٌعاز أجل من المستخدمة عامالتالم إلى بالنسبة أما ADD,ADC الجمع اٌعازي أجل

,Reg هً المسموحة عامالتفالم NEG ٌعازإل بالنسبة و INC اٌعاز أجل من المسموحة عامالتالم

. Mem16 Mem, Reg16, . 

 و   F018h2  هو عنهما المتولد الفٌزٌائً العنوان و 2F00h = DS و 0018h = SI أن بفرض مثال:

 تنفٌذ ناتج هو ما ،0400h]=F018[2  الفٌزٌائً العنوان إلٌها ٌشٌر التً موقعال محتوٌات كانت بفرض

  03F8h SUB,[SI] .االٌعاز

 :الحل

 الهدف متحول محتوٌات من  ( هنا فوري متحول ) المصدر متحول محتوٌات بطرح االٌعاز اهذ تقوم

 جمعه ثم من و المصدر لمتحول الثنائً المتمم بإٌجاد تمٌ الطرح اٌعاز أن حٌث ( هنا ذاكرة موقع محتوٌات ) 

 .الهدف متحول مع

   b 0000 0000 0100 0000 = 0400h = Destination 

+ b 1000 0000 1100 1111 = 03F8h = Source 

b 1000 0000 0000 0000   1 

 :له الثنائً بالمتمم تذكرة

 :االتٌة الخطوات تنفٌذ ٌتمف F8h83  للعدد  2لـ المتمم على الحصول أردت إذا

 0000 0011 1111 1000 فٌصبح الثنائً النظام إلى العدد هذا تحوٌل  (8

 1111 1100 0000 0111    فٌنتج أصفاراً  الواحدات و واحدات األصفار أقلب  (2

 2لـ المتمم على حصلنف الناتج العدد إلى واحد أضف (3

                                                  1000 0000 1100 =1111 03F8H- 
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 0 = PF : الناتج من األول الباٌت فً فردي الواحدات عدد ألن.  

 =1 AF حالة )عكس الرابعة الخانة إلى الثالثة الخانة من االنتقال عند ( انزٌاح ) حمل معنا ٌوجد ال ألنه 

 .(الجمع

 0 = ZF صفرٌة لٌست النتٌجة ألن. 

 0 = SF الناتج من خانة آخر قٌمة هً وMSB.  

 0 = CF (الجمع حالة )عكس خارجً انزٌاح هناك ألن. 

 0 = OF واحد بآن خارجً انزٌاح و داخلً انزٌاح لحصول. 

  والقسمة الضرب اٌعازات (3

 األعداد و اإلشارة ذات األعداد معالجة فً أي BCD بشفرة أو الثنائٌة األعداد على االٌعازات هذه تطبٌق ٌتم

 :التالً الجدول فً مبٌنة االٌعازات هذه و إشارة. بدون

 المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم
 الكلمة

 المختزلة

 الحالة اعالم
AL.S8        AX  

AX.S16        DX,AX                
 

S MUL اشارة بدون ضرب MUL 

 الحالة اعالم

Q[AX/S8]     AL 
R[AX/S8]     AH 
 
Q[(DX,AX)/S16]     AX          
R[(DX,AX)/S16]     DX 

S DIV اشارة بدون تقسٌم DIV 

  S IMUL بإشارة ضرب  IMUL 

  S IDIV باشارة تقسٌم  IDIV 

 

 

ت
اي
 ب
لة

حا
لة 

حا
 

مة
كل
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 الرمز أما باٌت عن عبارة مصدر متحول ٌعنً S8 الرمز و العادٌة، الضرب عملٌة تعنى النقطة : مالحظة

 Rًالرمز و القسمة باقً فٌعن Q ًقسمة حاصل  ٌعن. 

 ) الثانٌة الحالة فً Q قٌمة كانت أوFF لـ مساوٌة ( باٌت حالة ) األولى الحالة فً Q قٌمة كانت إذا مالحظة:

 .التقسٌم بخطؤ المقاطعة هذه ُتعرف و صفر، النوع من مقاطعة فتحدث FFFFh إلى مساوٌة ( كلمة حالة

  S :للمصدر بالنسبة هً القسمة و الضرب اٌعازات فً المسموحة  المعامالت إن

 Reg8 Reg16, Mem8, Mem16, للهدف إلى بالنسبة و D المراكم هو المسموح الوحٌد فالمتحول 

 .دوماً 

 بتات 1 بـ علٌه مقسوم على AL فً بتات 1 بـ المقسوم لتقسٌم استخدامها ٌمكن مةالقس اٌعازات إن مالحظة:

 كان إذا بؤصفار AH ملء ٌعنً هذا و AX السجل لملء المقسوم إشارة تمدٌد أوالً  ٌجب هذا إلنجاز و أٌضاً.

 بواسطة ةالعملٌ هذه تتم و ( اإلشارة خانة حسب أي ) سالباً  العدد كان إذا بواحدات أو موجباً  العدد

 ذي مقسوم لتقسٌم استخدامها ٌمكن بت 86 على بت 32 التقسٌم اٌعازات فإن مشابه بشكل و CBW . االٌعاز

 بواسطة هذا ٌتم و مضاعفة كلمة إلى الكلمة بتحوٌل ذلك و بت 86 ذي علٌه مقسوم على AX فً بت 86

 . CWDاالٌعاز

 الذاكرة موفع فً الناتج اخزن ، 04Hو H C8 العددٌن لضرب  1816 التجمٌع بلغة برنامج أكتب : مثال

 . H] [1B2C بـ ازاحته المحدد

 H AL=C8    ;       H AL,C8 MOV                                                  : الحل

MOV BL,4H           ;    BL=04H 

MUL BL                  ;    AX=0320H 

MOV [1B2C],AX 

HLT    
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 : AND , OR ,XOR, NOT   المنطقٌة اتاالٌعاز (3

 المعنى التذكر رمز العملٌة المتؤثرة االعالم
 الكلمة

 المختزلة

 الحالة اعالم
S.D        D 

 
D,S AND AND المنطقٌة AND 

 OR المنطقٌة S+D       D                D,S OR OR               الحالة اعالم

 XOR  المنطقٌة SD      D D,S XOR XOR الحالة اعالم

 NOT  المنطقٌة D D NOT NOT        ̅  ٌوجد ال

 

                                                                                                  : االتً الجدول فً مبٌنة AND , OR , XOR  إلٌعازات المسموحة المعامالت ان

 Destination الهدف Source المصدر

Imm XA 

Reg Reg 

Mem Reg 

Reg Mem 

Imm Reg 

Imm Mem 
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 : االتٌة االٌعازات تنفٌذ بعد االعالم وحالة السجالت محتوٌات بٌن : مثال

MOV AL,55H 

AND AL,1FH 

OR  AL,C0H 

XOR AL,0FH 

NOT AL 

HLT 

  : الحل

 . 55H بالقٌمة AL للسجل فورٌة عنونة االول االٌعاز -8

 ان اي AL فً ٌخزن الناتج 1FH و55H للعددٌن المنطقٌة AND عملٌة الثانً االٌعاز -2

=15HH (AL)=AL.1F . 

         
         

              
                                    

 AL السجل فً الناتج ،ٌخزن C0H والعدد AL السجل لمحتوٌات المنطقٌة OR عملٌة الثالث االٌعاز -3

 . D5HC0H + =AL (AL)=  ان .اي
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 السجل فً الناتج ،ٌخزن  0FHوالعدد AL السجل لمحتوٌات المنطقٌة XOR عملٌة الرابع االٌعاز -4

AL . 0                                   ان ايFH (AL)=AL 

                                  =DAHB 1010 1111=1101 0000=11010101    

5-                                                                                      ̅̅̅̅    

                                                                 0101B=25H  =0010   
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 االزاحة ايعازات
Shift Instructions 
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 االزاحة لعممية بيا المسموح المعامالت
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 . واجب؛ بين ما الذي يقوم بو البرنامج االتي بعد االنتياء من تنفيذه

MOV  AX,0004H 

MOV  BX, FFFFH 

SHL  AX,02H 

SHL  BX,03 H 

HLT 
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 التدوير ايعازات
Rotate Instructions 
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 -: االتي البرنامج تنفيذ بعد االعالم وحالة AL السجل محتوى بين : مثال

 

 

 -الحل:
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 -: االتي البرنامج تنفيذ بعد االعالم وحالة AL السجل محتوى بين: مثال

 

 -الحل:
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 القفز ايعازات
Jump Instructions 
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 -واجب :

 . Intersegment JMPوالـ   Intrasegment  JMP( ما ىو الفرق بين الـ1س

 ( عدد اربعة انواع من ايعازات القفز الغير مشروط مع ذكر مثال لكل نوع . 2س

 (3س

  

 . JMPبين الى اي موقع سيقفز البرنامج بعد تنفيذ ايعاز 
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 القفز ايعازات
Jump Instructions 
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 الحمقات ايعازات
Loops Instructions 
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 الفرعية البرامج ايعازات
   Subroutines Instructions 

 البرنامج من استدعائو او عميو النداء يتم ، صغير برنامج او ، برنامج من جزء عن عبارة الفرعي لبرنامجا
( بعد يأتي) يمي الذي المكان وعند االساسي البرنامج الى العودة يتم تنفيذه من االنتياء وبعد ، لمتنفيذ األساسي

 الفرعية البرامج استخدام من الكبيرة الفائدة. ( CALL االستدعاء ايعاز) الفرعي البرنامج الى منو الخروج عنوان

 . البرنامج لكتابة المستخدمة الذاكرة توفير مساحة ىي
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االعالم 
 المتأثرة

 المعنى رمز التذكر العممية
الكممة 
 المختزلة

 ال يوجد

يتابع التنفيذ في البرنامج الفرعي من العنوان 
المحدد بواسطة معمومات الـ                      

operand  .الموجود في ايعاز االستدعاء
والمعمومات المطموبة من اجل الرجوع مثل 

CS,IP . تحفظ في الكدس 

  

CALL 
operand 

استدعاء 
برنامج 

 فرعي
CALL 
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 الحاسبات الدقٌقة                  ةااللكترونٌ التقنٌات قسم                            المعهد التقنً /الموصل

94 
 

 

االعالم 
 المتأثرة

 المعنى رمز التذكر العممية
الكممة 
 المختزلة

 ال يوجد

الرجوع الى البرنامج المستدعي عن طريق 
معا )  CS,IPفقط او  IPاعادة تخزين قيم 

حسب نوع ايعاز االستدعاء اي ضمن المقطع 
-Farالجزئي او خارجو( ألجل معمومات الـ 

pro.  واذا كانت المعمومات .(operand) 
فيجب  RETموجودة في ايعاز الرجوع 
. ىذا وان  SPاضافتيا الى محتويات الـ 

المعمومات اذا وجدت في ايعاز الرجوع فيي 
 .   bit 16عبارة عن معمومات ازاحة بـ 

  

RET 
operand 

الرجوع الى 
البرنامج 

 المستدعي
RET 

  -مثال : بين ما الذي يقوم بو البرنامج االتي :
     CALL  P1   
     ADD  AX,01H 
     HLT  
P1 PROC  
      MOV   AX,1234H 
      RET 
P1 END 
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 String Instructionsايعازات السمسمة   

 
 : MOVS التعليمة
 الهدف عنصر إلى SI بـ المعنون المصدر عنصر من  كلمة أو باٌت لنقل االٌعاز هذا ٌستخدم
 تغٌر ال. السلسلتٌن من التالٌٌن العنصرٌن الى  لٌإشروا DIو SI  التعلٌمة تحدث كما ، DI بـ المعنون

 . كلمة او باٌت والوجهة المصدر معامل من كل طول ٌكون ان وٌمكن ،  االعالم حالة التعلبمة هذه
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 -واجب : 

 -( وضح عمل البرنامج االتي )اشرح البرنامج خطوة خطوة( :1س

  

 البرنامج في السؤال االول باستخدام ايعازات السمسمة .( اعد كتابة 2س

 -( اشرح وظيفة االيعازات االتية :3س

SCASW   ,LODSB   ,MOVSB 

 


