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توضيحات در برنامه اسمبلي
 قسمت، نچندي به برنامه كه است بهتر باشد تر راحت برنامه يابي اشكال اينكه براي�

 هاي قسمت و دستورات از هركدام براي و شود تقسيم فرعي برنامه يا سگمنت
.شود نوشته توضيحاتي برنامه مختلف

  رگولوي نقطه عالمت از توان مي برنامه مختلف هاي قسمت در توضيح نوشتن براي�
:مانند .نمود استفاده برنامه سطر هر درابتداي );(

;1-Main procedure
;---------------------------------------------
Main proc near

Call clrmon ;2-clear monitor
Call seture  ;3-set cursor
Call chara  ;4-display characters

Mov ax,4c00h   ;5-end of
Int 21h              ;6-processing

Main endp ;7-end procedure
3
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يرهاقواعد بر چسب دستور و نام متغي
 رد اطالعات آدرس نيز متغيير نام و است حافظه در دستور آدرس چسب، بر اصوالً�

:زير دستور در مثال عنوان به .باشد مي حافظه

Back: MOV   AH, 0EH 
:از عبارتند كه دارد نام  يا و چسب بر نوع چهار اسمبلي برنامه

 وانت مي آن از استفاده با كه دهد مي دستور آن به  سمبوليك نام:دستور برچسب1.
.نمود رجوع دستور آن به

 ناي كه دهد مي سابروتين يك يا روال يك به سمبوليك نام:روال نام يا چسب بر2.
,PROC دستور شبه در بايد نام ENDP باشد يكسان.

 دستور شبه در بايد نام اين كه دهد مي سگمنت يك به نامي:سگمنت نام3.
SEGMENT ,ENDS باشد يكسان.

.دهد مي نسبت ها داده به كه است نامي :متغييرها نام4.
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لرشبه دستورات برنامه مترجم اسمب
 مبلاس كنترل در را آن كه است فرمانهايي داراي اسمبلر يا مترجم برنامه�

 يا ستورد شبه به ها فرمان اين نمايد، مي ياري برنامه ليست تهيه و كردن
:جمله از .معروفند اسمبلر راهنماي

TITLE دستور شبه� text: عنوان يك برنامه، چاپ هنگام در اينكه براي 
.شود چاپ 2 سطر در صفحه هر باالي در

PAGE دستور شبه� [length],[width]: مي برنامه يك شروع در 
 حروف ماكزيمم تعداد و )length( صفحه يك روي خطوط تعداد توانيم
  .كنيم تعيين چاپگر براي را )width( خط روي

 ترجمم به را برنامه يك انتهايي نقطه دستور شبه اين :END دستور شبه�
.دارد مي اعالم اسمبلر
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گمنتشبه دستورات تعريف قطعه يا س
�SEGMENT: كند مي مشخص را سگمنت ابتداي كه دستوري شبه.

�ENDS: كند مي مشخص را سگمنت انتهاي كه دستوري شبه 

:است زير صورت به سگمنت دستور شبه كلي فرم�

segName SEGMENT   [align][combine][class]
دستورات 

يا داده ها

segName ENDS  
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Alignهمترازي :الف 
 از كيي تواند مي و كند مي مشخص حافظه در را سگمنت سازي ذخيره نحوه عملوند اين

byte كلمات ,word, para, page باشد:

�:byte شود شروع تواند مي آدرس هر از سگمنت.

�:word شود شروع تواند مي زوجي آدرس هر از سگمنت.

�:para شود شروع تواند مي است، 16 مضرب كه آدرسي هر از سگمنت.

�:page شود شروع تواند مي است، 256 مضرب كه آدرسي هر از سگمنت.
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combineتركيب :ب

 سگمنت اب تعريف حال در سگمنت تركيب چگونگي تواند مي عملوند اين�
.كند مشخص پيوند، هنگام در را ها برنامه ساير در همنام هاي

 كه باشد مي stack يا public كلمات از يكي اكثراً combine عملوند�
 كار به واحد برنامه يك در آنها گرفتن قرار و برنامه چندين پيوند موقع در

.رود مي

 رد آن گذاردن و شود مي استفاده پشته سگمنت در فقط stack كلمه�
.است اجباري جاري برنامه
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classكالس :ج
 به وعن يك از هاي سگمنت تركيب براي ها برنامه زدن پيوند موقع در كالس، عملوند�

.رود مي كار

:است زير صورت به پشته سگمنت براي segmentدستور شبه كلي طور به�

’ SEGMENT   STACK        ‘STACK   نام سگمنت

:كد و داده سگمنت براي و

SEGMENT     ‘DATA’نام سگمنت

SEGMENT     ‘CODE’نام سگمنت
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شبه دستور روال
 هك دارد روال چند يا يك حداقل است، برنامه دستورات حاوي كه كد سگمنت�

.شود مي تعريف PROC دستور شبه با

 مي انجام را معيني كار كه شود مي اطالق دستورات از اي مجموعه به روال�
 از را نويس برنامه و شود اجرا و فراخواني برنامه مختلف نقاط از تواند مي و دهد
.بخشد رهايي دستورات تكرار

  PROC  [Attribute]   نام روال

دستورات برنامه

.....

ENDP  نام روال

Attribute كلمات تواند مي far )خارجي روال( يا و  near )باشد )داخلي روال.
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ASSUMEشبه دستور 
 مي رقرارب را مربوطه سگمنت هاي ثبات و سگمنت هر نام بين ارتباط دستور شبه اين•

.كند

 قرار PROC دستور شبه از قبل بالفاصله كد سگمنت در ASSUME دستور شبه�
 قرار ده،ش تعريف برنامه در كه سگمنتي نام برابر را سگمنت هاي ثبات كه گيرد مي
.دهد مي

:مثال عنوان به

ASSUME SS:STACKSG, DS:DATASG, CS:CODESG
 براي كه هستند اختياري هاي نام STACKSG و DATASG و CODESG كه

.است شده گرفته نظر در پشته و داده كد، هاي سگمنت

 انجام نويس برنامه توسط برنامه كد در بايد ES و DS سگمنت ثباتهاي مقداردهي�
.شود
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محل تعريف داده هاي مورد 

نياز برنامه  

محل نوشتن دستورات برنامه

پشتهمحل تعريف 
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ادهتعريف متغيير و تخصيص مقدار اوليه به آن در سگمنت د

,DB دستورات شبه از ها آن به اوليه مقدار تخصيص و متغييرها تعريف براي� DW,
DD, DQ, DT, DUP كنيم مي استفاده.

 زا يكي مطابق )بايتي يك مثالً( متغير يك مقداردهي و تعريف در�
:كنيم مي رفتار زير الگوهاي

متغير نام DB اوليه مقدار

متغير نام DB ?

متغير نام DB متغير طول DUP(مقدار)
 ذكر يرمتغ نام كه صورتي در .باشد مي اختياري و سمبوليك متغير، نام�

.وندش مي ذخيره قبلي، متغير از بعد حافظه هاي خانه در اطالعات نشود،
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جاد هر يك از شبه دستورات گفته شده، متغيري به طول متفاوت اي�

.مي كند

DB   ( Define Byte )                           1 Byte        

DW  ( Define Word )                         2 Byte 

DD   ( Define Double Word )            4 Byte 

DQ   ( Define Quad Word )               8 Byte 

DT   ( Define Ten Byte )                   10 Byte 
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F1 db 30
F1  30بايت با مقدار اوليه  1به طول.

F2 db “Ali”

F2  بايت 3آرايه اي به طول.

F3 db 65,’L’,’$’

F3  بايت و هر بايت با مقدار اوليه متفاوت 3متغيري از نوع آرايه به طول.

F4 db ?

F4  بايت كه هنوز مقدار مشخصي نگرفته است 1متغيري به طول.

F5 db 3FH,2FH,00H,4CH

F5  بايت با مقدار اوليه داده شده 4متغيري از نوع آرايه به طول.

:مثال تعريف متغير
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...مثال 
F6 db 10 Dup(0) 

F6 صفر اوليه مقدار با بايت هر و بايت 10 بطول آرايه نوع از.

F7 db 10 Dup(?)
F7 نداديم اوليه مقدار كه بايت 10 بطول آرايه نوع از.

F8 dw10

F8 10 اوليه مقدار با كلمه يك بطول متغيري

F9 dw30h,40h,108h,456h

F9 شده داده مقداراوليه با كلمه 4 بطول اي آرايه.

F10 dw12 Dup(?)

F10 اي مقداراوليه هيچ بدون كلمه 12 بطول اي آرايه.

F11 db 1,2,3,4,5,6

F11 16.شده داده مقاديراوليه با بايت 6 بطول آرايه ازنوع متغيري
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WORD0   DW  0                                 ;Initialize zero

WORD1   DW  ?                                 ;Reserve a Word

WORD2   DW  32000                         ; Decimal constant

WORD3   DW  3FF2H                        ;Hexadecimal constant

WORD4   DW  32D                             ; Decimal constant

WORD5   DW  00010111B                 ;Binary constant

WORD6   DW   5,6,9,2,1,3,7,7,8        ;Table of 9 constant

WORD7   DW   5  DUP (0)                 ;Five zeros

WORD8   DW   ‘PC’                           ;ASCII string

WORD9   DW   01, ’ja’, ’00’               ; Table of date

.گيرند مي قرار حافظه كلمه يك در يك هر 5,6,9,2,1,3,7,7,8 مقادير word6  در

.گيرد مي قرار صفر مقدار حافظه كلمه پنج word7 در

 اسكي كد و C=43H اسكي كد(4350H صورت به كه PC اسكي كدword8 درمتغيير

P=50H شود مي داده قرار حافظه بايت دو در )است.
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...مثال 
DWORD  DD  32445678H                         

و در بايت  56در بايت بعدي  78Hچهار بايت در حافظه رزرو مي كند كه در بايت اول 
.قرار خواهند گرفت 32و  44هاي بعدي به ترتيب 

QWORD  DQ  32445678H                        
.مقدار چهار كلمه يا هشت بايت حافظه براي مقادير فوق در نظر مي گيرد

DEFTEN  DT  45369467327889789010H
بايت با مقادير ذكر شده در  10رقم هگزا دسيمال را در  20با اين شبه دستور مي توان 

.حافظه قرار داد
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...مثال 
 D حرف اگر و دسيمال، هگزا عدد يعني باشد H حرف ازعدد، بعد اگر طوركلي به�

  مانند باشد B حرف كه صورتي در و دسيمال يعني نباشد، حرفي هيچ يا و باشد
10110111B است باينري عدد يعني باشد.

  :شود تعريف زير صورت به LIST متغيير اگر•

LIST DW 1615H,13H,1211H

 در كنيم، فرض داده سگمنت داخل در 2300 بايت برابر را LIST شروع آدرس اگر و
:داشت خواهيم را زير شكل مطابق صورت اين

15

16

13

00

11

12

list+0 2300

list+1 2301

list+2 2302            ها آدرس          

list+3 2303

list+4 2304

list+5 2305

حافظه
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)ثابت(شبه دستور تعريف نماد 

  .رود مي كار به نمادها تعريف براي EQU كلمه�

 امن از ثابت عدد يك جاي به فقط و كند نمي اشغال فضايي حافظه در ثابت يك•
.شود مي استفاده ان مستعار

 مي جايگزين مربوطه، دستور در متناظرشان مقادير با نمادها برنامه، ترجمه موقع در•
.شوند

نام ثابت EQU   مقدار

:مثال

ten    EQU   10

Eoline EQU   ‘$’
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ORGشبه دستور 

 و ندك مي تعيين را بعدي داده يا دستور ذخيره محل آدرس افست دستور، شبه اين�
:است زير صورت به آن كلي شكل

               ORGيك عدد  

  :مثال عنوان به

Org 100H
BEGIN: JMP start

 و دستورات و شده ذخيره 100H آدرس افست به حافظه خانه در JMP دستور يعني
.ميشوند ذخيره آن از بعد ترتيب به بعدي هاي داده
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ساختار ساده شده برنامه اسمبلي
 لراسمب راهنماي از كه شرطي به نمود تر ساده توان مي را اسمبلي برنامه ساختار�

.MODEL SMALL شود استفاده.

 و STACK، .DATA. دستورات شبه از كد و داده پشته، هاي سگمنت تعريف براي�
.CODE شود مي استفاده.

 اسمبلر راهنماي خودكار طور به MODEL. اسمبلر راهنماي ترتيب اين به�
ASSUME نيست آن نوشتن به نيازي و كند مي توليد را.

 به و اردد كد سگمنت يك و داده سگمنت يك فقط اسمبلي برنامه شده ساده ساختار�
.داد پيوند ديگر هاي برنامه با را آن نميتوان يعني ميكند، كار تنهايي

 مي مناسب كوچك هاي برنامه اكثر براي و باشد مي ساده آن نويسي برنامه طرز�
.باشد
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