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مقدمه
 اينتل شركت 80×86 خانواده از پروسسور داراي شخصي هاي كامپيوتر�

.هستند

.بودند بيتي 16 دهي آدرس قابليت و ها ثبات داراي اوليه پروسسورهاي�

   هاي ثبات داراي پرو پنتيوم و 80586 پنتيوم جديدتر پروسسورهاي ولي�
 32 يا بيتي 16 بيتي، 8 صورت  به آن از توان مي كه .هستند بيتي32

.كرد استفاده نياز با متناسب بيتي

 ختس امكانات و ها ثبات ظرفيت حافظه، ظرفيت سرعت، به روز به روز �
  آيي كار نتيجه در و شود مي اضافه پروسسورها افزاري نرم و افزاري

.رود مي باالتر پروسسورها
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ساختار داخلي پروسسور
 باس واسط واحد و EU اجرايي واحد قسمت دو از شخصي هاي كامپيوترCPU يا پروسسور�

BIU است شده تشكيل.

 و ALU  ومنطقي محاسبه واحد يك از كه است دستورات اجراي مسئولEU اجرايي واحد�
.است شده تشكيل ثبات تعدادي

 راتدستو صف و سگمنت هاي ثبات باس، كنترل مديريت واحد شامل BIU باس واسط واحد�
.باشد مي

 از دستورات)prefetch( خواني پيش ،BIU باس واسط واحد كارهاي مهمترين از يكي�
.است دستورات صف در آنها دادن قرار و حافظه

 بعدي دستورBIU باس واسط واحد كند، مي اجرا را دستور يك اجرايي واحد كه زماني�
.دهد مي قرار دستورات صف در و خواند مي حافظه از را

 توردس دستورات، صف از بالفاصله كند اجرا را بعدي دستور بخواهد اجرايي واحد لحظه هر�
.شود نمي حافظه از دستور خواندن منتظر و گيرد مي را

CPU سرعت نتيجه در كنند مي كار هم با موازي صورت به باس واسط و اجرايي واحد�
.رود مي باال
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حافظه
 تا 00000 آدرس از يعني اول، بايت كيلو 640 شخصي، هاي كامپيوتر حافظه در�

.است كاربر برنامه اختيار در كه باشد ميRAM حافظه ،9FFFFH آدرس

BFFFFH (128 تاA0000H آدرس از� K) باشد مي مانيتور عمليات براي.

EFFFFH (192 تاC0000H آدرس از� K) حافظه به ROM و دارد اختصاص 
 دستگاه سرويس جهت( .رود مي بكار BIOS پايه خروجي ورودي هاي روتين براي
)خروجي ورودي هاي

FFFFFH (64 تا F0000H آدرس از� K) كردن تست سيستم، هاي برنامه براي 
 آن از ... و اندازي راه برنامه و BIOS هاي روتين كامپيوتر، مختلف هاي قسمت
.شود مي استفاده
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نوشتن اطالعات در حافظه
 بايت صورت اين در باشد، بيتي 16 شود ذخيره بايد حافظه داخل در كه اطالعاتي اگر�

 خانه در عدد تر ارزش پر بايت و شود مي ذخيره حافظه خانه يك در تر ارزش كم
.گردد مي ذخيره بعدي حافظه

 سآدر در تر ارزش پر بايت و كوچكتر آدرس در تر ارزش كم بايت ديگر عبارت به�
)Little-Endian( .شود مي ذخيره بزرگتر

:گردد مي ذخيره حافظه در چگونه 0538H عدد : مثال�
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خواندن اطالعات از حافظه
 وارد و حافظه از اطالعات اين كردن خارج( حافظه از اطالعات خواندن هنگام در�

 رزشا كم بايت در كوچكتر آدرس با بايت ابتدا )پروسسور هاي ثبات در آنها كردن
.گيرد مي قرار ثبات پرارزشتر بايت در بزرگتر آدرس با بايت و گيرد مي قرار ثبات
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انواع  ثبات هاي پروسسور
 تواند مي كاربر كه باشند مي ثبات تعدادي داراي شخصي هاي كامپيوتر�

.دهد انجام عمليات آنها روي

:شوند مي بندي تقسيم دسته 4 به ها ثبات�

  عمومي هاي ثبات1.

گر اشاره يا شاخص هاي ثبات2.

سگمنت هاي ثبات3.

پرچم يا وضعيت ثبات4.
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,AX ثبات چهار� BX, CX , DXهستند بيتي 16 كه.

.شوندمي تقسيم ارزش كم بايت يك و ارزش پر بايت يك به ثباتها اين از كدام هر�

.نمود استفاده بيتي 16 يا بيتي8 صورت به نياز به بسته ثباتها، اين از توان مي�

 و نامند بيتي8 را دستور آن شود، استفاده بيتي8 ثبات از دستور يك در كه صورتي در�
.گويند بيتي 16 دستور را آن شود، استفاده بيتي 16 ثبات از اگر

.شود مي داده شرح ادامه در ثباتها اين از هركدام معمول كاربرد�

AX ثبات� .شود مي استفاده محاسباتي عمليات انجام و كردن ذخيره براي ثبات اين:

ALAH

ثبات هاي عمومي
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.شود مي استفاده دهي آدرس و رياضي محاسبات براي ثبات اين :BX ثبات�

 و ها شيفت تعداد شمارش و تكرار حلقه دفعات شمارش جهت ثبات اين :CX ثبات�
.گيرد مي قرار استفاده مورد محاسباتي كارهاي در

 و ضرب عمليات همچنين و خروجي وررودي عمليات در ثبات اين از :DX ثبات�
.شود مي استفاده تقسيم

CLCH

DLDH

BLBH

...ثبات هاي عمومي 
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ثبات هاي شاخص يا اشاره گر

SP (Stack پشته گر اشاره ثبات1. Pointer)

BP (Base پايه گر اشاره ثبات2. Pointer)

IP (Instruction دستور گر اشاره ثبات3. Pointer)

SI (Source ايندكس ثبات4. Index)  

DI (Destination ايندكس ثبات5. Index)
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ثبات هاي سگمنت
 گمنتس يك اصطالحاً بخش هر كه ميشود تشكيل بخش چند از اسمبلي برنامه يك�

.شود مي گفته

.گيرد مي قرار حافظه از سگمنت يك در اسمبلي، برنامه سگمنت هر�

 و گيرند مي قرار كد سگمنت در اسمبلي برنامه دستورات :CS كد سگمنت ثبات1.
.گيرد مي قرار ثبات اين درون سگمنت اين شروع آدرس

 گيرند مي قرار برنامه نياز مورد هاي داده سگمنت اين در :DS داده سگمنت ثبات2.
.گيرد مي قرار DS ثبات در آن شروع آدرس و

 از بازگشت دهي آدرس و فراخواني جهت سگمنت اين :SS پشته سگمنت ثبات3.
 قرار SS ثبات درStack ناحيه شروع آدرس و گيرد مي قرار استفاده مورد روتينها

.گيرد مي

 كاربرد و اي رشته عمليات انجام براي ثبات اين :ES اضافي داده سگمنت ثبات4.
ES ثبات در سگمنت اين شروع آدرس گيرد، مي قرار استفاده مورد خاص هاي
14.است
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.كند مي مشخص را پروسسور فعلي وضعيت و بوده بيتي 16  ثبات اين�
.دگذارن مي اثر پرچم هاي بيت روي ... و تفريق و جمع مانند منطقي و محاسباتي دستورات�
:PSW ثبات كلي شكل�

�R: شده رزرو بيت
�U: شده رزرو بيت
.گردد مي استفاده بيت اين از تفريق و جمع اعمال براي :CF نقلي پرچم بيت�
 تعداد اگر شود مي بررسي كوچكتر بايت منظقي يا محاسباتي عمليات از بعد :PF توازن بيت�

 توازن انگربي( صفر اينصورت غير در شود مي يك توازن بيت باشد زوج بايت اين يك هاي بيت
.)فرد

 بيت به نقلي بيت 3 شماره بيت از اگر BCD هاي كد با محاسبات در :AF كمكي نقلي بيت�

.صفر صورت اين غير در گردد مي يكAF كمكي نقلي پرچم بيت شود ايجاد بعدي

R R R R OF DF IF TF SF ZF U AF U PF U CF

)PSW(ثبات وضعيت يا پرچم 
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...ثبات وضعيت يا پرچم 
 نطقيم يا محاسباتي عمليات نتيجه كه شود مي صفر زماني بيت اين :ZF صفر تشخيص بيت�

.صفر صورت اين غير شودئر صفر

 متعال بيت ، بيت ترين ارزش پر يا بزرگترين ، باينري اعداد نمايش در :SF عالمت بيت�
.دهد مي نشان را محاسبات آخرين نتيجه پرچم بيت .است

 يبررس از بعد كه شود مي اجرا دستور يك باشد يك بيت اين كه زماني :TF پرچم بيت�
 اشتباه كردن پيدا براي عمل اين گردد مي اجرا بعدي دستور كاربر  توسط محاسبات نتيجه

.است مناسب بسيار برنامه در

 هاي وقفه )0( كردن فعال غير يا )1( كردن فعال براي بيت اين :IF وقفه كردن فعال  بيت�
.است خارجي

 راست :1(.رود مي بكار رشته دستورات عمليات جهت كنترل براي بيت اين :DF پرچم بيت�
)راست به چپ :0 و چپ به

 از بزرگتر جبري اعداد عمليات نتيجه كه شود مي يك موقعي بيت اين :OF ريز سر بيت�
.باشد مجاز مقدار
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)مثال(ثبات وضعيت يا پرچم 
38=00111000

+

2F=00101111

=
67=01100111

CF=0,AF=1,ZF=0,PF=0,SF=0, OF=0
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هنحوه قرار گرفتن سگمنت هاي برنامه در حافظ
 آدرس از معموالً ولي گيرند قرار حافظه محل هر در توانند مي برنامه هاي سگمنت�

  و00000H مانند شوند مي شروع هستند صفر ها آن راست سمت كه حافظه هاي
00010H00020 وH و... .  

 دازهان به حداقل بعدي سگمنت به نسبت حافظه در سگمنت هر شروع آدرس يعني�
10Hدارد فاصله بايت 16 يا.

 سمت صفر رقم اولين ميتوان لذا و است 16 از مضربي سگمنت هر شروع آدرس پس�
 را ارزشتر پر رقم 4 فقط  و نكرد ذخيره سگمنت ثباتهاي در را سگمنت آدرس راست
.نمود بيان

 سگمنت ابتداي آدرس جلوي را صفر افزار، سخت خود حافظه، به مراجعه هنگام در�
.دهد مي قرار

 داده سگمنت ثبات در باشد،303E0H آدرس در داده سگمنت اگر مثال عنوان به�
DS=303EH   :داريم
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افست سگمنت
 سگمنت هر ابتداي آدرس به نسبت حافظه هاي محل تمام اسمبلي برنامه يك در�

 يا سآدر افست سگمنت، ابتداي از دستور يا اطالعات يك فاصله و شوند مي مشخص
  تاFFFFH )0  تا 0000H از آدرس افست اين كه شود مي ناميده جابجايي
.باشد مي )65535

 بايت دومين و 0000 آدرس افست داراي داده يا كد سگمنت بايت اولين است بديهي�
.باشد مي FFFFH آدرس افست تا ... و 0001 آدرس افست داراي

 نياز مورد 16H آدرس افست با اطالعاتي و بوده DS=303EH اگر مثال عنوان به�
MOV   ( باشد AL, [0016H]   (

DS:Offset                               :داده منطقي آدرس� � 303E:0016

DS*16+Offset   :داده )واقعي( فيزيكي آدرس� � 303E0+0016= 303F6H
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فظهنحوه قرار گرفتن سگمنت پشته،داده و كد در حا

:سيستم عامل 

 از مقداري كه در برنامه كاربر براي سگمنت پشته رزرو شده، آدرس1.
.شروع سگمنت بعدي يعني سگمنت داده را تعيين مي كند

از داده هاي تعريف شده در سگمنت داده، مقداري حافظه مورد لزوم را 2.
عيين تعيين مي نمايد و آدرس سگمنت بعدي يعني سگمنت كد را ت

.مي كند

بايت حافظه براي دستورات  65535تا 0در سگمنت كد نيز مي توان از 3.
.استفاده كرد
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حافظه پشته
 يك ورتص به پشته حافظه در اطالعات و دارد نياز پشته حافظه به اسمبلي برنامه هر�

.شوند مي خوانده آن از يا نوشته )بايت2 بايت،2( كلمه يك كلمه،

 ثبات و نمايد مي مشخص را پشته سگمنت  ابتداي آدرس ،SS پشته سگمنت ثبات�
.دهد مي نشان را پشته سگمنت داخل در آدرس افست ،SP پشته گر اشاره

 جهت POP دستور و است پشته حافظه در اطالعات ذخيره براي PUSH دستور�
.باشد مي پشته حافظه از اطالعات بازيابي

 دستور و پشته حافظه در پرچم ثبات اطالعات ذخيره براي PUSHF دستور�
POPF مپرچ ثبات در ها آن قراردادن و پشته حافظه از ها پرچم بازيابي براي نيز 

.روند مي بكار

 دستور و ذخيره پشته حافظه در را پروسسور هاي ثبات تمام PUSHA دستور�
POPA نمايند مي بازيابي را ها آن.  

22 بيدكي: مدرس         -ساختار اصولي كامپيوترهاي شخصي          -فصل چهارم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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نوشتن در پشته
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بيدكي: مدرس         -ساختار اصولي كامپيوترهاي شخصي          -فصل چهارم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 
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خواندن از پشته
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بيدكي: مدرس         -ساختار اصولي كامپيوترهاي شخصي          -فصل چهارم  -زبان ماشين و برنامه سازي سيستم 


