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مقدمه
 0 سري يك از كه شود مي ناميده ماشين زبان كند، مي كار آن با كامپيوتر كه زباني�

.گردد مي تشكيل 1 و

  اسمبلي نام به سمبوليك زباني است، دشوار ماشين زبان كدهاي با كار چون�
)Assembly( يانب براي ولي بوده نزديك ماشين زبان به بسيار كه گرديد ايجاد 

.باشد مي تر ساده آن با كردن كار لذا و شده استفاده انگليسي حروف از آن دستورات

 1 و 0 عادلم به هستند انگليسي كلمات شبيه كه اسمبلي زبان دستورات ترجمه براي�
.است نياز )Assembler( اسمبلر افزار نرم يك ماشين، زبان دستورات

 باشد مي ركامپيوت آن پروسسور و افزاري سخت ساختار تابع كامپيوتر هر اسمبلي زبان�
.باشد مي متفاوت يكديگر با مختلف كامپيوترهاي اسمبلي نتيجه در

.گويند )Low-level( پايين سطح زبان را اسمبلي زبان و ماشين زبان لذا�

  باال حسط زبان نيستند، وابسته خاصي افزار سخت به كه نويسي برنامه هاي زبان�
)High-level( شوند مي ناميده.
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ويژگي برنامه نويسي اسمبلي
:كه شود مي باعث اسمبلي زبان يا ماشين زبان به برنامه نوشتن�

.شود استفاده بهتر كامپيوتر افزاري سخت امكانات از1.

 زبان با رنامهب به نسبت اسمبلي برنامه كامپيوتر، داخلي امكانات از استفاده بدليل2.
.بگيرد حافظه در نيز كمتري جاي و شود اجرا تر سريع باال سطح هاي

 به عراج كلي اطالعات بايد مي كاربر اسمبلي، زبان يا ماشين زبان با كار براي3.
 طحس هاي زبان در كه صورتي در( .باشد داشته آن پروسسور و كامپيوتر معماري

).نيست الزم چيزي چنين باال

 و حافظه در مقيم هاي برنامه عامل، سيستم هاي برنامه مثل ها برنامه از برخي�
.شوند مي نوشته اسمبلي زبان به همه تقريباً وقفه هاي سرويس
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معرفي اصول زبان ماشين و زبان اسمبلي
.نمايند مي اجرا ماشين زبان به را برنامه كامپيوترها تمام�

 به كامپيوتر كه است 1 يا 0 هاي بيت سري يك ماشين زبان دستورات حقيقت در�
.دهد انجام بايد چه فهمد مي آن ي وسيله

 1 و 0 يتهايب فرم به ماشين زبان دستورات از تركيبي كامپيوتر ديد از برنامه يك لذا�
.است

 ها آن معادل و اسمبلي زبان به دستورات سري يك بعد، صفحه جدول مثال، عنوان به�
 مي نشان را هگزادسيمال كد در ها آن معادل يا 1 و 0 باينري كد در ماشين زبان به

  .دهد
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آن نمونه اي از دستورات زبان اسمبلي و ترجمه

دستورات زبان اسمبلي دستورات زبان اسمبلي دستورات زبان اسمبلي دستورات زبان اسمبلي 
))))برنامه اسمبلي برنامه اسمبلي برنامه اسمبلي برنامه اسمبلي ( ( ( ( 

دستورات زبان ماشيندستورات زبان ماشيندستورات زبان ماشيندستورات زبان ماشين

كد باينري كد هگزادسيمال

MOV  AL, ADDRES-2

SUB  AL, 30H

ADD  AL, BL

HLT

1010 0000
0000 0001
0000 0100

0010 1100
0011 0000

0000 0010
1100 0011

1111 0101

A0
01
04

2C
30

02
C3

F5

 بسيار ما نظر از ماشين زبان شود، مي مالحظه فوق جدول در كه طوري همان�
 انزب يا اسمبلي زبان از ما ماشين، زبان جاي به لذا است، پيچيده و نامفهوم

.كنيم مي استفاده سمبوليك
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ساختار يك دستور اسمبلي
.است ماشين زبان يا باينري كد در 1 و 0 سري يك معادل اسمبلي، زبان دستور هر�

.باشد مي دستور تعدادي شامل اسمبلي زبان به برنامه هر�

: است قسمت دو داراي ماشين دستور هر�

گويند، )Operand( اپراند يا عملوند اصطالحاً كه ها داده يا و اطالعات آدرس1.

Operational( اجرا كد2. Code(.
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ساختار كامپيوتر
:شود مي تقسيم بخش 2 به كامپيوتر�

الكترومكانيكي و الكترونيكي مدارهاي شامل افزار، سخت�

...و اسمبلر كامپايلر، عامل، سيستم هاي برنامه شامل افزار، نرم�

 حافظه ،اند شده ذخيره دستورات اين كه محلي و كامپيوتر برنامه را دستورات ليست�
.نامند مي

 طبق و گرفته ورودي عنوان به را 1 و 0 اطالعات كه است دستگاهي كامپيوتر�
 جامان مذكور اطالعات روي بر عمليات يكسري دارد، قرار آن حافظه در كه دستوراتي

.كند مي توليد را خروجي و دهد مي
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...ساختار كامپيوتر 
ALU منطقي و محاسبه حافظه، خروجي،-ورودي واحدهاي از كامپيوتري هر�

(Arithmetic & Logic Unit)، شده تشكيل كنترل واحد و گذرگاه، يا باس 
)2-1 شكل(.است

CPU يا پروسسور را، ها ثبات و كنترل واحد منطقي، و محاسبه واحدهاي مجموعه�
(Central Processing Unit) عهده به را دستورات اجراي وظيفه كه نامند مي 

.دارد
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CPUواحد پروسسور يا 

.باشد مي كامپيوتر ي برنامه دستورات اجراي ،CPU يا پروسسور وظيفه�

 ثبات سري يك و كنترل ،)ALU( منطقي و محاسبه واحدهاي از پروسسور�
)Register( است شده تشكيل.

 كه هستند بايت چند يا يك ابعاد در كوچك بسيار هاي حافظه سري يك ها ثبات�
.شوند مي استفاده آنها بر عمليات انجام و اعداد يا اطالعات موقت ذخيره جهت

 هم با را دارند قرار ثبات، دو در كه عدد دو خواهيم مي كنيد فرض مثال عنوان به�
 ALU منطقي و محاسبه واحد به عدد دو اين بايد مي كار اين براي .كنيم جمع
 حافظه به است ممكن جمع نتيجه و گردند جمع هم با جا آن در كه شوند، آورده

 ستا بديهي .گردد ذخيره پروسسور هاي ثبات در بعدي استفاده براي يا و برگردد
 محاسبه واحد در نيز ... و مقايسه تقسيم، ضرب، مانند ديگر منطقي و رياضي عمليات
.شود مي انجام پروسسور ،ALU منطقي
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واحد ورودي
.كند مي كامپيوتر وارد را اطالعات�

 )3-1( شكل .باشند مي عالمات و حروف اعداد، شامل كه ها داده :الف�
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...واحد ورودي 
 امپيوترك كه نمايند مي مشخص كه كامپيوتر برنامه دستورات يا ماشين دستورات :ب�

 داراي دستور هر شود، مي مالحظه )4-1( شكل از كه همانطوري .بكند بايد چه
 )رانداپ يا ( عملوند يا اطالعات آدرس كه ديگر قسمت و اجرا كد نام به است قسمتي

.باشد مي
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واحد حافظه
 حافظه هاي سلول سري يك داراي حافظه�

 كدام هر كه باشد مي هادي، نيمه جنس از
.كند مي ذخيره را اطالعات بيت يك

 حافظه هاي سلول بيت 8 از اي مجموعه�
 مي نوشته يا خوانده همزمان بطور كه

 كي( خانه يك يا اطالعات بايت يك شوند،
.نامند مي )بايتي

 ره به حافظه هاي خانه به دستيابي براي�
 داده تخصيص آدرس يك حافظه، از بايت
.شود مي
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...واحد حافظه 
,i هاي آدرس به حافظه هاي خانه در برنامه�

i+1, i+2 در اطالعات و شده ذخيره ....و 
,A هاي آدرس به حافظه هاي خانه B, C 
.دارند قرار

 را حافظه خانه يك اطالعات بخواهيم اگر�
 ظهحاف به خانه آن آدرس بايست مي بخوانيم،

 كنترل واحد از خواندن فرمان و شود داده
.گردد ارسال حافظه براي

 حافظه خانه يك در اطالعات نوشتن جهت�
 و شود داده حافظه به خانه آن آدرس كافيست
 و گردد ارسال حافظه به مذكور اطالعات

 به كنترل واحد طرف از نيز نوشتن فرمان
.شود فرستاده حافظه
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واحد خروجي
 تياراخ در كه گردد، ارسال خروجي دستگاه به تواند مي كامپيوتر محاسبات نتيجه�

.گيرد قرار كاربر

... و ليزري مكانيكي، چاپگرهاي مانيتور، :خروجي دستگاه از مثالي�
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باس يا گذرگاه
 و خروجي-ورودي هاي دستگاه از يك هر و پروسسور بين مداومي ارتباط همواره�

 طريق از مستقيم ارتباط وسيله ترين راحت ارتباط اين براي .باشد مي برقرار حافظه
.هاست آن بين هاي سيم

 كه مايندن مي استفاده مشترك بطور ارتباطي، سيم تعداد يك از ها، دستگاه از برخي �
.نامند مي گذرگاه يا باس را مشترك هاي سيم اين

  تا 40 بين :معمولي كامپيوترهاي در هاست؛ دستگاه نوع تابع باس هاي سيم تعداد�
سيم 200

  .كند مي برقرار ارتباط باس يك طريق از كامپيوتر واحد هر با پروسسور�

Address( آدرس باس نام به باس از قسمتي� Bus( پروسسور كه است معروف 
.دهد مي قرار آن روي را حافظه يا و خروجي ورودي دستگاههاي آدرس

Data( ديتا يا ،داده باس نام به نيز، باس از قسمتي� Bus( كه باشد، مي معروف 
 مي انتقال CPU و خروجي ورودي هاي دستگاه و حافظه بين آن طريق از اطالعات

.يابد
15 بيدكي: مدرس         -اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر          -فصل اول  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 



/25

...باس يا گذرگاه 
 مي خروجي، ورودي واحدهاي و حافظه براي هايي فرمان پروسسور، اين بر عالوه�

:از عبارتند كه فرستد

 به و شود مي خوانده ورودي، واحد يا حافظه از اطالعات كه ،RD خواندن فرمان1.
CPU رود مي.

 نوشته حافظه، يا خروجي واحد بر پروسسور از اطالعات كه ،WR نوشتن فرمان2.
.شود مي

ديگر كنترل هاي فرمان3.

 هك كامپيوتر باس از قسمتي پس�
 كنترلي هاي فرمان انتقال براي

Control( كنترل باس است،
Bus( شود مي ناميده.
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رطرز اجراي دستورات برنامه در پروسسو
 كيي يكي پروسسور سپس و كند مي بار حافظه در و نويسد مي را برنامه كاربر�

 سپس و بكند بايد چه كه شود مي متوجه آن اجراي كد از و خواند مي را دستورات
. ...بعدي دستور ترتيب همين به و .نمايد مي اجرا را دستور

Add :مثال� R0,[5000]

:مراحل

.كند چكار پروسسور اينكه بررسي وCPU در دادن قرار حافظه، از دستور واكشي1.

 بايت محتواي خواندن حافظه، به خواندن فرمان صدور حافظه، به آدرس دادن2.
پروسسور به انتقال و 5000

.گيرد مي قرار R0در و شود مي جمعR0ثبات محتواي با 5000 خانه محتواي3.
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ساختار پروسسور

 خوانده DI,SI,DX,CX,BX,AX,.… نام به شخصي كامپيوترهاي در ها ثبات�
,..…,R7ميكروكنترلرها در و شوند مي R2, R1, R0 ,B ,A كه باشند مي 

.شوند مي اجرا ها آن محتواي روي بر دستورات
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)IP )Instruction Pointerاشاره گر دستور 
 بايد كه بعدي دستور آدرس كه دارد، وجود نيز IP دستور گر اشاره يك پروسسور در�

.دهد مي را شود خوانده حافظه از

 مي مشخص را حافظه در بعدي دستور آدرس كه اندازد مي شماره يك IP شمارنده�
.گردد مي اجرا و شده آورده پروسسور به بعدي دستور نتيجه در و نمايد

.شود مي ناميده)PC )ProgramCounter كامپيوترها بعضي در IP ثبات�
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)FR )Flag Registerثبات پرچم 
PSW )Program برنامه وضعيت ثبات يا FR پرچم ثبات نام به ديگري ثبات�

Status Word( وضعيت تشخيص براي آن هاي بيت كه دارد، وجود پروسسور در 
.روند مي كار به محاسبات نتيجه

:از عبارتند پرچم هاي بيت از تعدادي�
 پرچم بيت شود، صفر محاسبه آخرين نتيجه اگر : ZF صفر تشخيص پرچم بيت1.

 ZF=0 صورت اين غير ،درZF=1 يعني گردد مي يك برابر ZF صفر تشخيص
.شود مي

 مقدرا باشد، نقلي بيت داراي محاسبه آخرين نتيجه اگر :CF نقلي پرچم بيت2.
CF=1 صورت اين غير در گردد، مي CF=0 شود مي.

 نتيجه اگر و SF=0 باشد مثبت محاسبه اخرين نتيجه اگر :SF عالمت پرچم بيت3.
.گردد مي SF=1 شود منفي

 جهت AC كمكي نقلي بيت و اشتباه، تشخيص براي PF توازن پرچم هاي بيت4.
.دارند وجود نيز .....BCD جمع عمليات

20 بيدكي: مدرس         -اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر          -فصل اول  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 



/25

سيكل دستور يا زمان اجراي دستور
.كند مي اجرا و خوانده حافظه از يكي يكي را دستورات پروسسور�

 گر اشاره توسط برنامه دستور اولين آدرس كه زمانيست برنامه اجراي شروع نقطه�
 حافظه به كنترل واحد طرف از نيز خواندن فرمان و شود داده حافظه به ،IP دستور
  .گردد ارسال

 هك اي حافظه ي خانه محتواي است، حافظه دستيابي زمان برابر كه مدتي از بعد�
 اين كه گردد، مي پروسسور وارد و شده خوانده حافظه از شده، داده آن آدرس

Fetch( واكشي سيكل را عمليات Cycle( نامند دستور.

 اجرا ALU منطقي و محاسبه واحد در دارد، قرار پروسسور داخل دستور كه اكنون�
Execution( اجرا سيكل را دستور اجراي عمليات كه گردد، مي Cycle( نامند.

Instruction( دستور سيكلرا، اجرا سيكل و واكشي سيكل مجموع� Cycle( يا 
.نامند دستور اجراي زمان
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جيخرو-ارتباط كامپيوتر با دستگاه هاي ورودي
 هب جانبي، هاي دستگاه يا خروجي ورودي هاي دستگاه با كامپيوتر ارتباط براي�

.است نياز واسط مدارهاي

 ورودي هاي دستگاه و CPU براي استفاده قابل فرمت به را اطالعات واسط مدار�
.نمايد مي تبديل خروجي

 آن واسط مدار كار كه وروديست دستگاه يك كامپيوتر، كليد صفحه مثال عنوان به�
 كد و اَسكي كد نتيجه در و شده داده فشار كليد كدام دهد تشخيص كه است اين

.نمايد توليد را شده داده فشار كليد نظير اسكن،

 و خروجي-ورودي هاي دستگاه با واسط مدارهاي طريق از پروسسور )9-1( شكل در�
.دارد ارتباط موازي و سري هاي پورت
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حافظه اصلي
 يتصادف دسترسي با حافظه هاي نام به قسمت دو داراي كامپيوتر اصلي حافظه�

)RAM( خواندني فقط حافظه و )ROM( باشد مي.

RAM )RandomAccess حافظه� Memory( در و است نوشتن و خواندن قابل 
.نوشت يا خواند نظر مورد بايت آدرس بيان با را آن اطالعات ميتوان لحظه هر

ROM )Read-Only حافظه� Memory( ذخيره براي و است خواندن قابل فقط 
.بيابد رتغيي تپروسسور عمليات انجام زمان در نبايد كه است مفيد اطالعاتي سازي

 يا پايدار ROM حافظه اطالعات ولي است ناپايدار RAM حافظه بر موجود اطالعات�
.ماناست

!نه ROM ولي شود مي پاك RAM حافظه برق، قطع با يعني�
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)Operating System(سيستم عامل 
 زبان آن معادل يا( ماشين زبان به كامپيوتري هاي برنامه از اي مجموعه عامل سيستم�

.دارد هعهد به را كامپيوتر اساسي عمليات هدايت و نظارت وظيفه كه است )اسمبلي

 كاربر اراختي در و نموده سازي پياده را پايين سطح و اوليه سرويسهاي عامل، سيستم�
 مي فراخواني را مربوطه هاي سرويس تنها امور اين انجام براي كاربر و .دهد مي قرار

.نمايد

 ترلكن حافظه، مديريت و دهي سازمان كاربر، از فرمان گرفتن نقش عامل سيستم�
.دارد عهده به را كاربر هاي برنامه براي سرويس ارائه همچنين و ها برنامه

.است تركامپيو افزار سخت و كاربر برنامه بين رابط عامل سيستم ديگر، عبارت به�

 اي ئلهمس اولين كنيم، ذخيره ديسك روي بر را اي برنامه بخواهيم اگر :مثال عنوان به�
 ضيبع بايد نباشد جا اگر .نه يا دارد جا ديسك آيا كه است اين شود مي مطرح كه

... شود مي مديريت عامل سيستم توسط كار اين كه شوند حذف ها فايل
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