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عناوین

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

.Iدستورات انتقال اطالعات
.II خروجی/ دستورات ورودی

.IIIدستورات محاسباتی
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دستورات انتقال اطالعات

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

ثباتنبیاطالعاتجابجاییوظیفهاطالعاتانتقالدستوراتکلیطوربه
.دارندعهدهبرراحافظههایخانهوپروسسورهای

ندارنداثریپرچمهایبیتبراطالعاتانتقالدستورات.
ازعبارتنددستوراتاین:

.I دستورMOV

.II دستورLEA

.III دستورLDS

.IV دستورXCHG
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MOVدستور 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

شودمیکپیمقصدبهمنبعازاطالعاتدستور،اینبوسیله.
استزیرصورتبهدستوراینکلیشکل:

MOV Destination, Source

یاوظهحافعدد،یکتواندمیاطالعاتمنبعوباشدثباتیاحافظهتواندمیاطالعاتمقصد
.باشدثبات

کننداشارهحافظهبههمزمانتوانندنمیاپرنددوهر.
باشدیکسانبایددستوراپرنددوطول.
باشدعددیکتواندنمیدستوراولاپرند.
دستورباMOVدادقرارسگمنتثباتهایدرمستقیماًرامقداریتواننمی.

MOV AX,BX

MOV AX, 5

MOV [BX], DX

MOV AL, ‘E’
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LEAدستور انتقال افست آدرس 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

کندمیمنتقلثباتیکبهرااطالعاتمنبعآدرسآفستدستوراین.
دستورکلیفرم:

LEA Register, Source

ثباتیکبایدمقصد(BX،BP،SIیاDI)حافظهازایخانهتواندمیمنبعوباشد
.باشد

دستورعملکردMOV Register, OFFSET SourceدستورمشابهنیزLEA

.است
TABLE DB 25 DUP(?)

…..
LEA BX, TABLE

ORG 100H

DATAB DB 23,24,12,41,53,14

….

LEA SI, DATAB+4
MOV AL, [SI]
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LDSدستور انتقال آدرس 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

 Load Data Segment Register

ودهشاسمبلجداگانهصورتبهبرنامهچندکهاستمواقعیدردستوراینکاربرد
.اندخوردهپیوندسپس

میرودکاربهجدیددادهسگمنتبهدسترسیبرایدستوراین.

LDS DI, Source

باشدحافظهازآدرسییامتغیریکنامتواندمیمنبع.

 LDS DI, DSegAdd

 LDS DI, [1400]
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LESدستور انتقال آدرس 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

 Load Extra Segment Register

مشابهدستوراینکاربردLDSادهدسگمنتبهدسترسیبرایکهتفاوتاینبااست
.میرودکاربهESاضافی

LES DI, Source

باشدحافظهازآدرسییامتغیریکنامتواندمیمنبع.

 LES DI, COUNT
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XCHGدستور 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

باتثیکباحافظه،خانهیکیاثباتیکمحتویاتکهشودمیباعثدستوراین
.شودتعویضدیگرمشخص

 XCHG Operand1, Operand2

باشدیکسانبایددستوراپرنددوطول.

XCHG AL, BL

بایتدورمقادیباشد،بایتیدورجیسترمقصداگرثبات،وحافظهبینهاجابجاییدر
.شودمیتعویضآنباحافظهاز

 XCHG BX, [DI]

COUNT DW 203FH

XCHG COUNT, AX
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INدستور ورودی 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

ثباتبهورودیدستگاهازراکلمهیکیابایتیکاطالعاتALیاAXمیمنتقل
.کند

 IN AL, PORT یا IN AX, PORT

PORTتا00بینعددیکصورتبهورودیدستگاهآدرسFF(0-255)است.
IN AX, 60H ; (خواندمیکلیدصفحهازبایتدو)

 IN AL, DX یا IN AX, DX

درپورتآدرسDXتا0000بینعددیتواندمیوگیردمیقرارFFFFباشد.

MOV DX,27AH

IN AL, DX
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OUTدستور خروجی 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

ثباتاطالعاتشودمیباعثALثباتبایتدویاAXمنتقلخروجیدستگاهبه
.گردد

 OUT PORT, AL یا OUT PORT, AX

PORT(255تا0بینعددی)استخروجیدستگاهآدرس

 OUT

 OUT DX, AL یا OUT DX, AX

درخروجیدستگاهپورتآدرسDX(65535تا0بینعددی).گیردمیقرار

MOV DX, 378H

OUT DX, AL ; (شودمیارسالچاپگردستگاهبهبایتیک)
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دستورات محاسباتی

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

جمع(ADD)
نقلیبیتکمکبهجمع(ADC)
پرچمبیتتغییرCF(CLC،STCوCMC)
تفریق(SUB)
قرضیبیتباتفریق(SBB)
کلمهبهبایتگسترش(CBW)مضاعفکلمهبهکلمهگسترشو(CWD)
افزایشدستورالعمل(INC)کاهشو(DEC)
عالمتتغییر(NEG)
ضرب(MULوIMUL)
تقسیم(DIVوIDIV)
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ADDدستورالعمل 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

:فرمبه

ADD destination, source

محلدرموجودمقدار،اجراصورتدرکهاستSourceمحلدرموجودمقداربه

destinationدرقبلیمقدارجایگزینحاصلوشدهاضافهdestinationگرددمی.

یاافظهحخانهمیتواندمقصدوباشدثابتعددیاوحافظهثبات،یکتواندمیمنبع

.باشدثبات

باشدیکسانبایددستوراینهایعملوندطول.

ندباشداشتهارجاعحافظهازایخانهبهتوانندنمیهمزمانمقصدومنبععملوندهای.
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ADD DEST,SRC

DEST←DEST+SRC

PF

OF

CF

SF

ZF

AF

(ADD)عملکرد دستور جمع 

13 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 
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(ADD)جمع : مثال 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

ADD  AX, BX      AX  ← AX+ BX      

ADD  AX, M     AX  ← AX+ M

ADD  M,AX     M  ← M+ AX

ADD  M,N   

ADD  AL,CX 

ADD  CX,0FC25H  CX  ← CX+ 0FC25H

CORRECT

ERROR
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ADCدستورالعمل 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

دستورکاربردADCاستبزرگاعدادجمعدر.

دستورهمانندابتدا،(بیتی32مثالً)بزرگاعدادجمعبرایADD،16کمبیت

صفرمقدارجمع،حاصلبهتوجهباCFپرچموشدهجمعیکدیگرباعدددوارزش

.گیردمیخودبهرایکیا

دستورازاستفادهباسپسADC،16هکترتیباینبهشده،جمعهمبابعدیبیت

دروشدهجمعنیز1عددبابعدیبیت16جمعحاصلCFبودن1صورتدر

دستورهمانندبعدیبیتCF،16بودنصفرصورتدروگیردمیقرارمقصد

ADDشوندمیجمعهمبا.
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(ADC)با بیت نقلی عملکرد دستور جمع 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

ADC DEST,SRC

DEST←DEST+SRC+ CF

PF

OF

CF

SF

ZF

AF
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CFدستورات تغییر بیت پرچم 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

پرچمبیتCFدستورالعملسهتوسطتوانمیراCLCوSTCوCMC

.کرددستکاری

دستورالعملCLC:بیتCF0.دهدمیقرارصفربرابرراCF : =

دستورالعملSTC:پرچمCFدهدقرارمی1برابررا.CF : = 1

دستورالعملCMC:ینشانهCFکندمیمعکوسرا.
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SUBدستورالعمل 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

:دستورکلیفرم

SUB  destination , source

محلدرموجودعددیمقدارsource،محلدرموجودمقدارازdestinationکم

.گرددمیdestinationقبلیمقدارجایگزینآنهاتفاضلوشده

باشدیکسانبایدعملوندهاطول.

یاافظهحخانهمیتواندمقصدوباشدثابتعددیاوحافظهثبات،یکتواندمیمنبع

.باشدثبات

باشدحافظهخانهتواندنمیهمزمانعملونددو.
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(SUB)عملکرد دستور تفریق 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

SUB DEST,SRC

DEST←DEST-SRC

PF

OF

CF

SF

ZF

AF
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(SBB)تفریق با بیت قرضیدستورالعمل

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

کلیفرم:

SBB destination, source

گیردمیقراراستفادهموردبایتیچنداعدادتفریقبرایدستوراین.

ًپرچمابتدادربیتی،32عدددوتفریقدرمثالCFازبیت16بارهروشدهصفر

بعدیبیت16تفریقدرپسشوند،میتفریقSBBدستورباچپبهراستسمت

.گرددمیدخیلنیزنقلیبیت
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(SBB)به کمک بیت قرضی عملکرد تفریق 

SBB DEST, SRC

DEST←DEST - (SRC+CF)

PF

OF

CF

SF

ZF

AF

21 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 
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نکته

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

دومعملوندمحتوایتفریق،وجمعدردستورالعملهای(source)تغییر
.نمیکند

شودمیانجامدومکملباینریاعدادسیستمدرتفریقوجمع.
هاثباتدرعملونددوهرکهباشندمیترسریعزمانیتفریقوجمعاعمال

درایکلمهمقصدعملوندکهباشندمیکندترزمانیوباشندداشتهقرار
.باشدحافظه

(مقصد)ثباتیکمحتوایبهحافظهدرواقععملوندیککردناضافه،
ردواقععملوندیکمحتوایبهثباتیکمقدارکردناضافهازسریعتر
.باشندمی(مقصد)حافظه

تواندیمبالواسطهمنبععملونداست،کلمهیکبرابرمقصدعملوندکهزمانی
بدیلتکلمهیکبهتفریقیاجمععملاجرایزماندرزیرا.باشدبایتییک
.شودمی
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دستورات گسترش داده

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

CBWConvert Byte to Word

کرداستفادهکلمهیکبهبایتیکتبدیلبرایدستوراین.

محتوایمقداردستوراینALدرراAXعالمتبیت)دهدمیگسترشALرا
.(کندمیکپیAHبیتهایدر

CWDConvert Word to Double Word

دهدمیگسترشمضاعفکلمهدرراکلمهیکدستوراین.

ثباتدستوراینAXدرراAXوDXعالمتبیت)دهدمیگسترشAXرا
.(کندمیکپیDXبیتهایدر

استشدهدهیآدرسضمنیصورتبهدستوراتاینعملوند.
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...WORDبه BYTEعملکرد گسترش 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

 CBW

بیت عالمت

0

0 x x x x x x x0 0 0 0 0 0 0 0

x x x x x x x
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...WORDبه BYTEعملکرد گسترش 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

 CBW

بیت عالمت

1

1 x x x x x x x1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x
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DECو INCدستورالعمل های 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

هکمعنابدینباشندمیمنظورهتکتفریقوجمعهایدستورالعمل
.دکننمیاستفادهضمنیمنبععملوندعنوانبهیکعددازهمیشه

کیخودعملوندمقداربهکهاستصورتبدیندستوراتاینعملکرد
.کنندمیکمیااضافهواحد

رندمیگینظردرعالمتبدونعددیکصورتبهرامقصدعملوندمقدار.

پرچمبردستوراتاینCFندارندتأثیری.
زیراستصورتبهدستوردواینفرم:

INC   destination                                                            

DEC  destination
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(INCREAMENT)عملکرد دستورافزایش 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

INC OPERAND INC MEM

INC REG-8

INC REG-16

INC REG-32

مثال

INC X

INC AL

INC CX

INC EBX

OF SF ZF AF PF
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(DECREAMENT)عملکرد دستور کاهش 

DEC OPERAND DEC MEM

DEC REG-8

DEC REG-16

DEC REG-32

مثال

DEC X

DEC AL

DEC CX

DEC EBX

OF SF ZF AF PF

28 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 
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NEGدستورالعمل تغییر عالمت 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

صورتبهNEG destinationخودعملوندعالمتوگیردمیقراراستفادهمورد

.نمایدمیتولیدراآن2مکملیعنیکند،میمعکوسرا

مثبتددعیکبرابرمنفیعددیکمنفیمنفی،عددیکبرابرمثبتعددیکمنفی

.شودمیصفربرابرصفرعددمنفیو
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 NEGعملکرد دستور

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

OF SF ZF AF PF

NEG OPERAND

NEG REG8

NEG REG16

NEG REG32

NEG MEM

CF

NEG CL

NEG AX

NEG EBX

NEG X

مثال
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دستورالعمل های ضرب

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

دستورالعملدوازضرببرایMULوIMULازکندترخیلیکهکنیممیاستفاده

.استIMULازسریعترکمیMULالبته.باشندمیتفریقوجمعدستورات

باشندمی(منبع)عملوندیکتنهادارایدستوراتاینازکدامهر.

ثباتدرهموارهضمنی،صورتبه(مقصد)دومعملوندALیاAXوDXداردقرار.

MULوعالمتبدونضرببرایIMULشودمیاستفادهعالمتدارضرببرای.

دستورMULزنیحاصلضربوگرفتهنظردرعالمتبدونصورتبهراخودعملوندهای

.بوداهدخوعالمتبدون

دستورIMULوگیردمینظردرعالمتدارایاعدادصورتبهراخودهایعملوند

.میشودتعییندارعالمتاعدادضربقوانینبامطابقحاصلضربعالمت



/5132

...دستورالعمل های ضرب 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

صورتبهدستوردواینفرمIMUL sourceوMUL sourceاست.

عملوندsourceاشدبکلمهیکیابایتیکطولبهحافظهیاثباتیکتواندمی.

عملوندمحتوایsourceکندنمیتغییرضربعملازپس.

کرداستفادهبالواسطهعملوندازتواننمیضربهایدستورالعملدر.

هاینشانهمقادیراستممکنضربعملازپسPFوSFوZFوOFوCF

.کنندتغییر
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ضربعملوند دوم و مقصد حاصل عمل 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

عملوندطولبهبستهsourceضرببایدکهدومعددنگهداریمحلضرب،دستورالعملدر

.باشدمیAXیاALثباتدرهمیشهشود

طولاگرsourceثباتمحتوایدرباشد،بایتیکAL16ضربحاصلوشدهضرب

.گیردمیقرارAXثباتدربیتی

اگرsourceثباتمحتوایبایتدودرباشد،کلمهیکAXضربحاصلوشدهضرب

گیردمیقرار(پرارزشبیت16)DXو(ارزشکمبیت16)AXدربیتی32

(DX:AX).

ثباتاگرDXدستوراتباشد،ضربحاصلمعنیباهایبیتشاملMULوIMUL

رصفبرابرمزبورهاینشانهصورتاینغیردر.دهندمیقرار1برابرراOFوCFهاینشانه

.بودخواهند
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دستور ضرب

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

عالمتبیاعدادضرب(UNSIGNED)

عالمتدارضرب(SIGNED)

MUL

IMUL

همیشه یکی از اپراند ها در 
AL یاAXقرار دارد

یا در AXنتیجه محاسبات در 
(DX,AX )قرار می گیرد
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نوع حاصل ضرب

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

MUL

BYTE  *  BYTE

BYTE  *  WORD

WORD  *  WORD

WORD

DOUBLE WORD

DOUBLE WORD
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...MULعملکرد دستور 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

BYTE  *  BYTE WORD

MUL     OPERAND8

AX ← OPERAND8  * AL

AX=200*100=20000

MOV AL,100

MOV BL,200

MUL BL

مثال
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WORD  *  WORD DOUBLE WORD

MUL     OPERAND16

DX AX ←  OPERAND16 * AX

37 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

...MULعملکرد دستور 
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مثال

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

MOV AX,1000

MOV CX,5000

MUL CX
(DX,AX)   ← AX * CX

004C 4B40

AXDX



/5139 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

WORD  *  BYTE WORD  *  WORD DOUBLE

CBW

MOV AL,100
CBW یا MOV AH,0

MUL BX

MOV AX,0064H

MUL BX
(DX,AX)←AX*BX

...MULعملکرد دستور 

مثال
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دستورالعمل های تقسیم

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

هایدستورالعملDIVوIDIVروندمیکاربهصحیحاعدادتقسیمبرای.

باشدمیباقیماندهیکوقسمتخارجیکصورتبهتقسیمهایدستورالعملحاصل.

ماندمیباقیتغییربدونآنعملوندتنهاتقسیم،ازعملبعد.

لیودهندنمیقرارپرچمبیتهایدرمفیدیمقادیرگونههیچتقسیمهایدستورالعمل

ZFهاینشانهقبلیمقادیراستممکن SF PF OF CF AFدهندتغییررا.

بودنرگبزخیلییاوصفربرتقسیمقبیلازخطاهاییاستممکنتقسیمدرحین:توجه

سختوقفهیکتولیدبهمنجرکهدهد،رخکلمهیکدرآننشدنجاوقسمتخارج

.گرددمیافزاری
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DIVو  IDIVدستورالعمل های 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

دستورDIVدستوروعالمتبدوناعدادتقسیمبرایIDIVموردعالمتداراعدادبرای

.گیرندمیقراراستفاده

صورتبهتقسیمهایدستورالعملفرمIDIV sourceیاوDIV sourceکهاست

.رودمیکاربهعلیهمقسومعنوانبهکهبوده(source)عملوندیکتنهادارای

طولبهتوجهبا،مقسومsourceثباتدرAXهایثباتدریاAXوDXداردقرار.

اصیخهایثباتدرمقسوم،طولبهتوجهباباقیماندهوقسمتخارجتقسیم،عملازبعد

.گیرندمیقرار

استیکسانمقسومعالمتباهمیشهباقیماندهعالمت.
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مقسوم در دستورالعملهای تقسیم

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

،استشدهدهیآدرسضمنیصورتبهمقسوم.

عملوندطولاگر(source)مهکلیکمقسومباشد،بایتیکعلیه،مقسومهمانیا

.باشدداشتهقرارAXثباتدربایدوبوده

عملونداگرsourceبیت16بایدوبودهمضاعفکلمهیکمقسومباشد،کلمهیک

.گیردقرارDXثباتدرآنباالییبیت16وAXثباتدرآنپایینی
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...مقسوم در دستورالعملهای تقسیم 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

DIV

WORD   ÷ BYTE 

DOUBLE   ÷ WORD 

AX ÷ byte 

(DX : AX) ÷ word 
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عمل تقسیم

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

عالمتدار

عالمتبی
DIV

IDIV

یا ALخارج قسمت در 
AX قرار می گیرد و

DXیا AHباقیمانده در 

قرار میگیرد

مقصد همواره عملوند 
(DX,AX)در تقسیم 

قرار داردAXیا 
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DIVفرم کلی دستور 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

DIV OPERAND8

AL

AH

OPERAND8AX

DIV OPERAND16

AX

DX

OPERAND16DX:AX
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دهو باقیمانقرار گرفتن خارج قسمت محل 

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

متغیرنوع 
اولیه مقدار دهی 

DXوAXمقسوم در  عملوند خارج قسمت باقی مانده

Byte/Byte

Word/Word

Word/Byte

Doubleword/Word

AL=byte,AH=0

AX=word,DX=0

AX=word

DX:AX=dw

ثبات یا حافظه

ثبات یا حافظه

ثبات یا حافظه

ثبات یا حافظه

AL

AX

AL

AX

AH

DX

AH

DX
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مثال

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

MOV   AX,102

MOV   CL,5

DIV     CL

AL = AX / CL=20

AH= AX % CL = 2

MOV   DX,4040H

MOV   AX,1200H

MOV   BX,500H

DIV     BX

(DX,AX)=40401200H

AX= (DX,AX) / BX

DX=(DX,AX) % BX

MOV AX, 1000

DIV 120
ERROR

عملوند تقسیم نمی 
تواند عدد باشد
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تمرین

بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 

25و10و5و1هایسکهبهرا2578مبلغکهبنویسیدایبرنامه
.باشدحداقلهاسکهتعدادکهطوریبهکندخردتومانی
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Stacksg segment  stack  ‘stack’

Dw 100H  dup(0)

Stackseg ends

Datasg segment  ‘data’

X  dw 2578

c25  db    ?

c10  db    ?

c5     db   ?

c1     db   ?

Datasg ends

49 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 
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Codesg segment  ‘code’

Assume ss:stacksg,ds:datasg , cs:codesg

Main                 proc far

Mov ax,datasg

Mov ds,ax

;-----------------------------------------

mov cl,25

Mov ax ,x

Div cl

Mov c25,al

mov cl,10

Mov al ,ah

Cbw

Div cl

Mov c10,al

50 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 
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Mov cl,5

Mov al,ah

Cbw

Div cl

Mov c5,al

Mov c1,ah 

;------------------------------------------

Mov ax,4c00h

Int 21h

Main                endp

Codesg ends

End main

51 بیدکی: مدرس-دستورات انتقال اطالعات و محاسباتی         -فصل هفتم -زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 


