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  :88/8086الگوي برنامه نويسي 
   :الگوي برنامه نويسي يك پردازنده شامل دو بخش است

 كه شامل آشنايي با ثباتها، عملكـرد و انـدازه آنهـا و شـيوه                : آشنايي با معماري داخلي پردازنده     -1
  . خروجي هاست/دسترسي پردازنده به حافظه و ورودي

   آشنايي با قواعد زبان اسمبلي پردازنده -2
  

  :پردازيم  ابتدا به معماري داخلي آن مي88/8086راي فراگيري مدل برنامه نويسي پردازنده ب
  

  :88/8086ثباتهاي 
  :ثباتهاي همه منظوره) الف

 ثباتهاي همه منظـوره     DX و   BX   ، CX و   AXثباتهاي همه منظوره    
ويژگـي  . هستند كه بـراي مقاصـد مختلـف قابـل اسـتفاده هـستند             

 بيتي و   8ها قابليت استفاده از آنها به صورت        منحصر به فرد اين ثبات    
 AH) 8 شامل يـك بخـش       AX بيتي   16مثالً ثبات   .  بيتي است  16

است كه مي توان به هر بخش با        )  بيت پاييني  8 (ALو  ) بيت بااليي 
  . نام آن مراجعه كرد

  

  : شويم به صورت مختصر آشنا مي اين ثباتها ادر زير ب
  

خروجـي و   /انبـاره اصـلي اسـت و در دسـتورالعملهاي ورودي           ثبـات    :)AX) Accumulatorثبات  
  . محاسباتي مورد استفاده قرار مي گيرد

  

 اين ثبات به عنوان يك انديس براي توسعه آدرس دهي و مراجعات جدولي بـه                :)BX) Baseثبات  
  .  كاربرد ديگر آن در انجام محاسبات است. حافظه به كار مي رود

  

ثبات معمـوالً بـراي شـمارش دفعـات تكـرار يـك حلقـه و نيـز در                    از اين    :)CX) Counterثبات  
  . محاسبات استفاده مي شود

  

خروجـي بـه عنـوان آدرس پـورت و نيـز در             / از اين ثبـات در عمليـات ورودي        :)DX) Dataثبات  
  . عملياتهاي ضرب و تقسيم با اعداد بزرگ استفاده مي شود
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   :ثبات پرچم) ب
 وضعيت پردازنده بعد از انجام يك       ، پرچم وجود دارد كه بيتهاي آن      در هر پردازنده يك ثبات به نام      

   : را در زير مي بينيد88/8086 بيتي 16بيتهاي ثبات پرچم . دهند عمل را نشان مي
  

C --  P  --  A  --  Z  S  T  I  D  O --  --  --  --  
  

  . بينيددر زير شرح مختصر بيتهاي تعريف شده را مي.  تعريف نشده اند88/8086بيتهاي خالي در 
  

مـثالً  ( توليد رقم نقلـي كنـد         محاسباتي، چنانچه يك عمل  . بيت رقم نقلي است    :)C) Carryبيت  
عالوه ايـن بيـت حـاوي        هب. اين بيت يك مي شود    ) جمع دو عدد بدون عالمت كه توليد سرريز كند        
  .رقم نقلي در عمليات منطقي شيفت نيز مي باشد

  

 برنامه نويس براي كنترل جهـت اعمـال رشـته اي            بيت جهت است و توسط     :)D) Directionبيت  
  .مانند مقايسه يا انتقال رشته مقداردهي مي شود

  

 بيت پاييني نتيجه يـك عمـل        8 بيت توازن است و براي كنترل صحت اطالعات          :)P) Parityبيت  
  .از طريق توازن فرد به كار مي رود

  

 بيتي رقم نقلي 8ه در محاسبات  بيت رقم نقلي كمكي است و چنانچ:)A) Auxilary Carryبيت 
  . استفاده مي شودBCDاز اين بيت در اعمال رياضي . در بيت سوم ايجاد شود، برابر يك مي شود

  

 چنانچه نتيجه يك عمل محاسباتي يا منطقي صـفر       .صفر است نتيجه   بيت نشانگر    :)Z) Zeroبيت  
  . باشد، اين بيت برابر يك مي شود

  

كننده بيت عالمت نتيجه آخرين عمل پردازنـده اسـت و از               منعكس  و  بيت عالمت    :)S) Signبيت  
  .شود آن معموالً براي تعيين عالمت نتيجه استفاده مي

  

چنانچه اين بيت توسـط برنامـه نـويس يـك شـده             .  بيت اجراي قدم به قدم است      :)T) Trapبيت  
 برنامه  ن اجراي قطعه  شود كه نتيجه آ     دچار وقفه خاصي مي   باشد، پردازنده بعد از اجراي هر دستور        

كه توسط برنامه نويس در مكان خاصي از حافظه نوشته شده و شامل دستوراتي براي               است  خاصي  
ن كـار، بـا صـدور       ايـ   هپس از استفاده كاربر از نتيج     .استو حافظه   نمايش محتويات ثباتهاي داخلي     

  . به كار مي رودها هزدايي برنام از اين بيت براي اشكال. يابد فرماني اجراي برنامه ادامه مي
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 بيت وقفه است و چنانچه توسط برنامه نويس صفر شده باشد،  پردازنـده بـه                 :)I) Interruptبيت  
  . پاسخ نمي دهدها هوقف

  

 ايجاد سرريز در اعمـال محاسـباتي عالمتـدار،         بيت سرريز است و در صورت        :)O) Overflowبيت  
  . يك مي شود

  

  :ثباتهاي آدرس دهي) ج
و ثباتهاي انـديس    ) BP  ،SP  ،IP(گر   و ثباتهاي اشاره  ) ES و   CS  ،DS  ،SS(اي سگمنت   مجموع ثباته 

)SI و DI ( بيتي هستند، براي آدرس دهي حافظه به كار مي روند16كه همگي  .  
  . را بررسي مي كنيم88/8086پيش از مرور عملكرد آنها، نحوه مراجعه به حافظه در پردازنده 

  

  : هاي حافظه1سگمنت
يي در ها ه، حافظه به صورت قطع)ي بعدي اينتلها هو پردازند (88/8086جعه به حافظه در   براي مرا 
 كيلوبايـت   64اندازه يك سگمنت حافظه حداكثر      . شود كه سگمنت ناميده مي شوند      ته مي فنظر گر 
  . است

  

  :چهار نوع سگمنت حافظه وجود دارد كه آنها را در ذيل بررسي مي كنيم
  

 دستورالعملهاي زبان ماشين كه بايد توسط پردازنده اجرا شـوند  :)Code Segment(سگمنت كد 
در ناحيه اي از حافظه به نام سگمنت كد ذخيره مي شوند؛ يعني اولين دستور اجرايـي در ابتـداي                    

 كيلوبايت باشد، بايـد چنـد سـگمنت كـد در     64اگر كد برنامه بيش از    . اين سگمنت قرار مي گيرد    
  .حافظه تعريف شود

  

يـك  . ي مورد نياز برنامه در اين سگمنت قرار مي گيرندها ه داد:)Data Segment(اده سگمنت د
  .برنامه مي تواند چند سگمنت داده داشته باشد

  

 در حافظـه  هـا  هاطالعاتي كه بايد پيش از فراخـواني زيربرنامـ   :)Stack Segment(سگمنت پشته 
  .د، در اين سگمنت ذخيره مي شودذخيره شود تا بعد از بازگشت به برنامه اصلي بازيابي شو

  

اين سگمنت در اعمال رشـته اي مـورد اسـتفاده قـرار مـي       :)Extra Segment(سگمنت اضافي 
  .گيرد

  

                                                 
1  Segment 
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  :ثباتهاي سگمنت
 بيتـي   16ثباتهـاي   . براي مراجعه به محتويات يك سگمنت بايد آدرس آغاز آن سگمنت را بـدانيم             

  :سگمنت براي همين منظور به كار مي روند
 آدرس  SS آدرس ابتـداي سـگمنت داده، ثبـات          DS آدرس ابتداي سـگمنت كـد، ثبـات          CSثبات  

  . آدرس ابتداي سگمنت اضافي را در خود نگه مي دارندESابتداي سگمنت پشته و ثبات 
  

  :توجه به يك نكته ضروري است
در ها كه مكانهـايي       بيتي است، قاعدتاً بايد آدرس آغاز سگمنت       20 ،88/8086چون گذرگاه آدرس    
 بيتي است در ثبات     20 بيتي باشد؛ پس چگونه آدرس آغاز يك سگمنت كه           20حافظه هستند نيز    

  ! بيتي سگمنت ذخيره مي شود ؟16
 16هميشه آدرسي بخشپذير بر بايد  بيتي است، 20آدرس آغاز يك سگمنت در حافظه كه آدرسي     

 بيت پاييني آدرس 4ل هميشه به همين دلي... .  يا 2A320 H يا F23E0 H يا H 00000باشد؛ مثل 
مثالً وقتي گفته مي شود آدرس آغاز سگمنت كد         . آغاز سگمنت صفر است و نيازي به ذخيره ندارد        

.  اسـت 2B3F0 H بيتـي  20 اسـت، در واقـع منظـور آدرس    2B3F H ذخيره مي شـود،  CSكه در 
بنابراين براي دستيابي به آدرس واقعي سگمنت،       

  .شيفت دهيم بيت به سمت چپ 4بايد آن را 
  

  :ثباتهاي اشاره گر و انديس
گر و انديس حاوي فاصـله        بيتي اشاره  16ثباتهاي  

هـستند كـه    از مبدأ سگمنت     ها  هدستورات و داد  
منظــور از .  ناميــده مــي شــود1اصــطالحاً آفــست

  . داده يا دستورالعمل از ابتداي سگمنت آن استآدرس آفست، فاصله 
  

باتهاي آفست، نشان دهيد كه حداكثر انـدازه يـك سـگمنت             بيتي بودن ث   16  با توجه به      )پرسش
  .  كيلوبايت است64

  

  :ثباتهاي اشاره گر
 اين ثبات حاوي فاصله دستور اجرايي بعدي از آغـاز سـگمنت كـد               :)IP2(ثبات اشاره گر دستور     

 مـشخص مـي شـود؛ مـثالً وقتـي بـه             CS:IPبه صورت   نويسي    در برنامه آدرس دستورالعملها   . است

                                                 
1  Offset 
2 Instruction Pointer 



 ۵ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه

 رجوع مي شود، در واقع به دستوري كه از مكان آغـاز سـگمنت               2E35:0100قع در مكان    دستور وا 
آدرس اين دستور در    . فاصله دارد، مراجعه مي شود    )  بايت 256( واحد   0100به اندازه   ) 2E350(كد  

به اين آدرس، آدرس حقيقي يا فيزيكـي و بـه آدرس   .  است2E350 + 0100 = 2E450حافظه برابر 
IPگفته مي شود آدرس منطقي  .  

  

اي در سگمنت پشته است و قابليت دسترسـي       اين ثبات حاوي فاصله    :)BP1(ثبات اشاره گر مبنا     
  .به محتويات پشته را براي برنامه نويس فراهم مي آورد

  

 در سگمنت پشته است     ها  هاين ثبات حاوي فاصله ذخيره سازي داد       :)SP2(ثبات اشاره گر پشته     
  . خيره و بازيابي اطالعات در پشته مورد استفاده قرار مي گيردو توسط پردازنده براي ذ

  

  :ثباتهاي انديس
 اين ثبات در عمليات رشته اي براي نگهداري انديس رشته منبع به كار             :)SI3(ثبات انديس مبدأ    

  .مي رود
  

 اين ثبات براي نگهداري انديس رشته مقصد در عمليات رشته اي بـه              :)DI4(ثبات انديس مقصد    
  .مي رودكار 

  

  :آدرسهاي منطقي و فيزيكي
بـه آدرس داخـل يـك    . تغيير كنـد ) FFFF) 65535آدرس داخل يك سگمنت مي تواند از صفر تا      

   در سگمنت كد كهIP = 2F0Aمثالً آدرس منطقي . سگمنت، آدرس منطقي گفته مي شود
 CS = 204E   204  بيتـي 20) فيزيكـي ( معـادل آدرس حقيقـيE0 + 2F0A = 233EAظـه   در حاف

 بيتي، آدرس شروع سگمنت را چهار بيت بـه سـمت            20براي به دست آوردن آدرس حقيقي       . است
  .جمع مي كنيم) آدرس منطقي(چپ شيفت داده و با آدرس آفست 

 بيتي است كه توسط پردازنده بـراي مراجعـه          20همانطور كه مي بينيد آدرس حقيقي يك آدرس         
 بيتـي   16ي شود؛ اما آدرس منطقي يـك آدرس         به يك خانه حافظه روي گذرگاه آدرس گذاشته م        

  .  كيلوبايتي يك سگمنت معنا دارد64است كه تنها درون محدوده 
يي كه تنهـا بـه آدرس       ها  هبندي شده اين است كه برنام      مهمترين مزيت استفاده از حافظه سگمنت     

 ذخيـره   منطقي ارجاع دهند را مي توان در هر جاي حافظه ذخيره و اجرا كرد؛ چون تغييـر مكـان                  
                                                 
1 Base Pointer 
2 Stack Pointer 
3 Source Index 
4 Destination Index 
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. برنامه فقط آدرسهاي شروع سگمنت را تغيير مي دهـد كـه مـستقل از آدرسـهاي منطقـي اسـت                    
بعنوان يك برنامه نويس به ندرت نياز به دانستن آدرس فيزيكي يك مكان پيدا مي كنيد و معموالً                  

  . دانستن آدرس منطقي كافي است
انجام مـي شـود، مـي تـوان         ) يندوز و و  DOSمانند  (به اين ترتيب مانند آنچه در سيستمهاي عامل         

را ) مكان آغـاز سـگمنتها    (براي بهره برداري درست از فضاي حافظه، انتخاب مكان بار كردن برنامه             
تنهـا شـرط الزم، عـدم مراجعـه بـه           . بدون نگراني از درهم ريختن آدرسها به سيستم عامل سـپرد          

  . تآدرسهاي فيزيكي و نيز عدم تغيير ثباتهاي سگمنت در برنامه اس
  

  : در حافظهها هذخيره داد
 بيتي است؛ يعني گذرگاه داده داخلـي        16 يك پردازنده    8086 از نظر معماري داخلي مانند       8088

 كه به تبـادل داده اختـصاص        8088پينهاي تراشه   (اما گذرگاه داده خارجي آن      .  بيتي است  16آن  
 بيتي  16تورات تبادل اطالعات    سؤالي كه به ذهن مي آيد اين است كه دس         .  بيتي است  8) يافته اند 

   اجرا مي شوند ؟8088با خارج، چگونه در 
 بيتي چاره اي نيست جـز       16ي  ها  ه بيتي است، براي تبادل داد     8 8088چون گذرگاه داده خارجي     

  . مبادله كنيم)  بيت8در هر بار (ي فوق را دو بار ها هاينكه داد
 بيتي بودن گذرگاه داده خـارجي، ايـن مـشكل پـيش نمـي آيـد و                  16 به دليل    8086در پردازنده   

به همين دليل اجراي يك عمليـات    .  بيت اطالعات را با خارج مبادله كند       16 مي تواند هربار     8086
  . صورت مي گيرد8086 كندتر از 8088مشابه در 

ي حافظه  ها  ه كه تراش   به وجود مي آورد اين است      8086 بيتي   16مشكلي كه گذرگاه داده خارجي      
 بيتـي بـه يـك       8ي  هـا   هشـايد تحميـل حافظـ     !  بيتـي  16 بيتي هستند، نه     8ي  ها  ه داراي خان  اكثراً

كد ماشين بعضي دستورات،    حسن آن اين است كه       بيتي يك ضعف محسوب شود، اما        16پردازنده  
آنها نيز به نحو مناسب     تواند با      و پردازنده مي   است)  بايت 5 يا   3يك يا   مثالً  (داراي تعداد فرد بايت     

  .رفتار كند
 بايت فـضاي حافظـه در دو بانـك زوج و فـرد در نظـر گرفتـه       220 براي حل اين مشكل،   8086در  
  . بايت است210شود كه ظرفيت هركدام  مي

  

  :به يك نكته ديگر نيز دقت كنيد
مه مي كند،  است را به كد ماشين ترج2E34 بيتي 16اي كه حاوي عدد      هنگامي كه اسمبلر، برنامه   

همـين ترتيـب در حافظـه ذخيـره            مـي آيـد و بـه       2E و سـپس     34در ترتيب كدهاي ماشين ابتدا      
 عمـل   معمـول  بيتي از حافظه به ترتيـب عكـس          16هنگام واكشي يك عدد     نيز  پردازنده   .شوند مي
چـون پردازنـده    . كنـد   مـي  دريافت بيت پرارزش را     8 بيت كم ارزش و سپس       8كند؛ يعني ابتدا     مي
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 بـه صـورت واقعـي در        2E34 بيتي را به صورت معكوس واكشي مي كند، در نهايت عـدد              16د  اعدا
  .آيد مي

  

  :واحدهاي حافظه
. اسـت ) صفر يـا يـك    ( دودويي   م، واحد بيت يعني يك رق     ها  هكوچكترين واحد اطالعاتي در پردازند    

) Nibble بيتـي يـا مجمـوع دو         8يـك رشـته     (و بايت   )  بيتي 4يك رشته    (Nibbleواحدهاي ديگر   
  . هستند

  :واحدهاي اطالعاتي ديگري نيز به صورت زير تعريف مي شوند
  ) بيتي16( بايتي 2 يك قلم داده :)Word(كلمه 

  ) بيتي32( بايتي 4 يك قلم داده :)Double Word(كلمه مضاعف 
  ) بيتي64( بايتي 8 يك قلم داده :)Quad Word(كلمه چهارگانه 

  ) بيتي128( بايتي 16اده  يك قلم د:)Paragraph(پاراگراف 
 مگابايـت يـك     1024 كيلوبايـت يـك مگابايـت و هـر           1024 بايت يـك كيلوبايـت، هـر         1024هر  

  .شود گيگابايت ناميده مي
  

  :88/8086زبان اسمبلي نويسي به  مثالهايي از برنامه
 آن را  را خوانده و منفيH 27 مقدار پورت ورودي شماره مرتباً قطعه برنامه اي بنويسيد كه )مثال

  . نشان دهدH 28در پورت شماره 
AGAIN: IN  AL,27H 

NEG  AL 
OUT  AL,28H 
JMP   AGAIN 

 انجام شود، آخرين دستور برنامه، دستور بازگـشت بـه ابتـداي             مرتباًچون عمل خواسته شده بايد      
  . برنامه بايد باشد

 انتخاب شده دلخواه است     نام.  را نسبت مي دهيم    AGAINبراي اين كار به نقطه ابتدايي برنامه نام         
بعد از نام انتخاب شده ). اولين كاراكتر حتماً بايد حرف باشد(و مي تواند شامل حروف و ارقام باشد        

  .نامند  مي1اين نام را برچسب.  آورده مي شود":"عالمت 
 كـه نقطـه ابتـدايي    AGAINبه نقطه اي از برنامه به نام ، سبب انجام پرش JMP   AGAINدستور 

تا زماني كه پردازنده خـاموش      (نهايت بار    قطعه برنامه فوق بي   اجراي  بنابراين  . شود   مي ،ه است برنام
  .يابد دامه ميا) استاي براي آن اتفاق نيفتاده  يا وقفهنشده يا بازنشانده 

  

                                                 
1  Label 



 ٨ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه

  اگر در پايان برنامه اي دستور)  الف)پرسش
HERE: JMP   HERE 

  ؟نوشته شود، با اجراي دستور فوق چه مي شود 
   استفاده كرد ؟HALTآيا مي توان از اين دستور به جاي ) ب

  

  :پرشهاي شرطي و ساختارهاي تصميم
 در هر نقطه از برنامه كه نوشته شود، سبب انجام پرش به نقطـه اي                JMPدستور پرش غير شرطي     
  .ديگر از برنامه مي شود

ايـن  . ده مـي شـود    براي تصميم گيري در برنامه هاي اسـمبلي از دسـتورات پـرش شـرطي اسـتفا                
دستورات كه تنوع زيادي نيز دارند، پس از يك دستور مقايسه مورد استفاده قرار مـي گيرنـد و بـر                     

يك دستور پرش شرطي هميشه باعث پرش نمـي شـود،           . اساس نتيجه مقايسه، تصميم مي گيرند     
 غيـر  بلكه ابتدا يك شرط را بررسي كرده و در صورت صحيح بودن شرط، پرش انجام مي شـود؛ در           

  . اين صورت دستور بعد از دستور پرش شرطي اجرا خواهد شد
  :قالب كلي استفاده از دستورات پرش شرطي به صورت زير است

CMP   1 و عملوند 2عملوند  
 

  
  
  

 
JMP  Next 
 :مقصد پرش
 

  
Next: ---- 

  

يـك   دستور مقايسه دو عملوند است و بر اساس اين مقايسه در دستور پرش شرطي                CMP1دستور  
 انجـام شـده و مجموعـه        "مقـصد پـرش   "در صورت صحت شرط پرش بـه        . شرط بررسي مي شود   

 1در صورت صحيح نبودن شرط پرش انجام نشده و مجموعه دستورات            .  اجرا مي شود   2دستورات  
  . برنامه ادامه مي يابدNextاجرا شده و سپس با پرش به نقطه 

اين دستور نباشد، بعد از مجموعه دسـتورات  اگر .  ضروري استJMP   Nextتوجه كنيد كه دستور 
در حالي كه مي خواهيم در صورت صحيح نبودن شرط،          !  نيز اجرا مي شود    2، مجموعه دستورات    1

                                                 
1 Compare 

  "مقصد پرش"دستور پرش شرطي به 

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 



 ٩ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه

 كـه ادامـه     Nextبنابراين بعد از اجراي اين دستورات به نقطه         .  اجرا شود  1فقط مجموعه دستورات    
  . نيز باشدCMP تواند جايي قبل از دستور  ميNextالبته نقطه . برنامه است پرش انجام شده است

  

 و 2 نشان دهيد چنانچه بخواهيم در صورت صحيح نبودن شرط فقط مجموعه دسـتورات     )پرسش
 JMP   Next اجرا شوند، نيازي بـه دسـتور   2 و 1در صورت صحيح بودن شرط مجموعه دستورات 

  .نيست
  

براي آشنايي با كاربرد آنهـا چنـد        . دهمانطور كه گفته شد، دستورات پرش شرطي تنوع زيادي دارن         
  .مثال مي آوريم

 را بخواند و تا زماني كه مقدار آن برابـر           32H قطعه برنامه اي بنويسيد كه مرتباً مقدار پورت          )مثال
 را در پورت نوشته و FFH بنويسد و با صفر شدن آن، عدد 35H را در پورت H 20صفر نشده، عدد 

  .به اجراي برنامه پايان دهد
  

AGAIN:  IN    AL,32H 
CMP    AL,0 
JZ     EXIT_PRGM 
MOV   AL,20H 
OUT    AL,35H 
JMP     AGAIN 

EXIT_PRGM: MOV   AL,0FFH 
OUT    AL,35H 
HALT 

  

. را با صفر مقايسه مي كنـد ) 32Hمقدار پورت ورودي  (AL ، محتويات ثبات CMP    AL,0دستور 
را تغيير مي دهد كه دستورات پرش شرطي براساس اين          اين دستور تعدادي از بيتهاي ثبات پرچم        

  . بيتها تصميم مي گيرند
 در صورت صفر بـودن نتيجـه مقايـسه، بـه جـايي از برنامـه بـه نـام         JZ    EXIT_PRGM1دستور 

EXIT_PRGM    به جاي دستور    .  پرش انجام مي دهدJZ         مـي تـوان از دسـتور ،JE2    اسـتفاده كـرد  .
ت پرچم تصميم مي گيرند و در صورت يك بودن اين بيت، پـرش               ثبا Zهردو دستور بر اساس بيت      

  . را انجام مي دهند
 صـفر  ALاگـر  . شـود   انجام مـي EXIT_PRGMپرش به  اجرا شده و   JZدستور   صفر باشد،    ALاگر  

 و بازگـشت بـه ابتـداي        35H به پورت    20H اجرا مي شود كه شامل ارسال        JZنباشد، دستور بعد از     
  .  است32Hدد پورت برنامه براي خواندن مج

                                                 
1 Jump if  Zero 
2 Jump if Equal 



 ١٠ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه
  

  .بنويسيد) JNEيا  (JNZ اين برنامه را با استفاده از دستور )پرسش
  

 را بخواند و اگر مقدار پورت       41H و   40H قطعه برنامه اي بنويسيد كه مرتباً پورتهاي ورودي          )مثال
40H 41 از پورتH 55 عدد ،بوديا با آن مساوي  بيشترH   و در غير اين صـورت عـدد AA H  را بـه 

  . ارسال كند30Hورت خروجي پ
AGAIN:  IN AL,40H 

MOV   BL,AL 
IN A,41H 
CMP AL,BL 
JAE SEND_AAH 
MOV AL,55H 
OUT AL,30H 
JMP AGAIN 

SEND_AAH: MOV AL,0AAH 
OUT AL,30H 
JMP AGAIN 

  . را با هم مقايسه مي كندBL و AL محتويات ثباتهاي CMP     AL,BLدستور 
بزرگتـر يـا مـساوي    ) CMP) ALورتي كه عملوند اول دسـتور   در صJAE   SEND_AAH1دستور 

 پرش انجام مي دهد كه دستورات آن نقطه         SEND_AAHباشد، به مكاني به نام      ) BL(عملوند دوم   
  . و بازگشت به ابتداي برنامه است30H به پورت AAHشامل ارسال 

آن كه شامل ارسال  باعث پرش نمي شود و دستورات بعد از JAE، دستور AL < BLدر صورتي كه 
55H 30 به پورتHو بازگشت به ابتداي برنامه است، انجام مي شود  .  

  .  نيز استفاده كردJNB2، مي توان از دستور JAEبه جاي دستور 
  

  :ساختارهاي تصميم گيري
در اين بخش به طور مختصر ساختارهاي تصميم گيري مـورد اسـتفاده در زبانهـاي برنامـه سـازي              

  .زبان اسمبلي  شبيه سازي مي كنيمسطح باال را در 
  

  :if-then-elseساختار 
در اين ساختار ابتدا شرطي بررسي مي شود و  در صورت درست بودن شرط، مجموعـه دسـتورات                   

  : اجرا مي شودelse و در غير اين صورت مجموعه دستورات زير ifزير 
  
  

                                                 
1 Jump if Above or Equal 
2 Jump if Not Below 



 ١١ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه

if شرط then 
 
 
 
else 
 
 

   
 اجرا  2 و در غير اين صورت مجموعه دستورات         1ورات  در صورت صحيح بودن شرط، مجموعه دست      

  .مي شود
  :مثالً دستورات زير را در نظر بگيريد

if sum > 100   then 
 
else 
 
else 

   
  

  :معادل اين دستورات در زبان اسمبلي به شرح زير است
CMP  sum,100 
JA  P1 
 
 
 
JMP  end_if 
 
P1: 
 
 
  
end_if: ------ 

  : صورت زير استسازي ديگر به پياده
CMP  sum,100 
JBE  P1 
 
 
 
JMP  end_if 
 
P1: 
 
 
  
end_if: ------- 

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 

  1ورات مجموعه دست

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 



 ١٢ )مدارهاي واسط – جواد راستي (88/8086پردازنده نويسي اسمبلي  برنامه

  :)switch) caseساختار 
در اين ساختار مقدار يك متغير با مقادير ثابت مختلف مقايسه شده و در صورت تساوي با هركدام                  

  . عمل خاصي انجام مي شود
  : بينيد را در زير ميC در زبان switchمثالي از ساختار 

switch (average) { 
case  10: 
 
 
case  15: 
 
 
case  20: 
 
 
default: 
 
 
} 

  :معادل اسمبلي ساختار باال را در زير مي بينيد
CMP  average,10 
JE  L1 
CMP  average,15 
JE  L2 
CMP  average,20 
JE  L3 
JMP  L4 
L1: 
 
 
 
JMP   Continue 
L2: 
 
 
 
JMP   Continue 
L3: 
 
 
 
JMP   Continue 
L4: 
 
 
Continue: ---- 

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 

  3مجموعه دستورات 

  4مجموعه دستورات 

  1مجموعه دستورات 

  2مجموعه دستورات 

  3مجموعه دستورات 

  4مجموعه دستورات 


