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.فرساست طاقت و سخت كاري ماشين زبان به نويسي برنامه�

 رييادگي چون نمايد مي تر ساده را نويسي برنامه كار اسمبلي زبان از استفاده�
.تاس هگزادسيمال يا باينري كدهاي از آسانتر بسيار اسمبلي زبان سمبولهاي

 الفخ بر .شود مي ترجمه ماشين زبان دستور يك به فقط اسمبلي زبان دستور هر�
.باال سطح نويسي برنامه زبانهاي ديگر

 تمام هب توان مي آن كمك به كه است اين باال سطح زبانهاي با اسمبلي زبان تفاوت�
.كرد داپي دسترسي پروسسور ثباتهاي محتواي به و داشت تسلط ماشين عمليات

 سازي يادهپ باشد، مي افزار سخت به مستقيم دسترسي به نياز كه دركاربردهايي لذا �
 بسيار باالتر سطح هاي زبان هاي برنامه به نسبت اسمبلي زبان به ها برنامه اجراي و

.باشند مي سريعتر

 هاي برنامه همچنين و عامل سيستم هاي برنامه اكثر كه است دليل همين به�
.اشدب مي اسمبلي زبان به ميكروكنترلرها و صنعتي هاي دستگاه كامپيوترهاي

مقدمه
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قالب يا فرمت دستورات زبان اسمبلي
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ر، كد برچسب دستو: قالب دستورات زبان اسمبلي به صورت كلي داراي قسمت هاي�
.اجرا، عملوند يا اپرندها و توضيحات مي باشد

� Main:    MOV AH,0  ;Move zero to Ah

 MOV  كداجرا، سمبولMain در دستور فوق برچسب دستور

 

 Label  :  opcode operand1 ,  operand2 , . . . ; comment

5



/16

...قالب يا فرمت دستورات زبان اسمبلي 
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 يلدف يا قسمت .شود مي داده اطالعات يا دستور به كه است اختياري نام :برچسب�
 مي قرار دستوراسمبلي قسمت اولين در و شود مي محدود حرف هشت به برچسب

.گيرد

 و كند مي مشخص نمايد اجرا بايستي مي دستور كه را كاري نوع :عملگر يا اجرا كد�
 .شود مي نوشته انگليسي زبان در سمبوليك صورت به معموالً

ADD مانند .باشد مي حرفي 4 يا 3 اجرا كد اصوالً�
 ندچ دستورات از بعضي .باشد ثبات يا حافظه آدرس تواند مي :اپرند يا عملوند�

.ندارند نياز عملوند اصالً بعضي و بوده عملوندي

 عالمت از استفاده با توان مي برنامه، و دستورها كار شرح و توضيح براي :توضيحات�
 بتهال .نوشت برنامه خط يا دستور هر در توضيح عنوان به را عبارتي );( ويرگول نقطه
.ندارد اسمبلي برنامه اجراي در نقشي و است اختياري اسمبلي برنامه در قسمت اين
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روش نامگذاري آدرس اطالعات و برچسب دستور
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.شوند مي مشخص آدرس با حافظه هاي خانه�

� MOV R0, [1500]
 هب اختياري سمبوليك نام عددي، آدرس از استفاده بجاي معموالً اسمبلي زبان در�

.دهيم مي اطالعات آدرس

� MOV R0, SUM
 ليكيسمبو نام نيز حافظه در دستور آدرس به دستورات، به مراجعه براي براين عالوه�

.شود مي ناميده برچسب كه دهيم مي اختصاص

� Loop1: MOV R0, 10
 باشد، 9 تا 0 هاي رقم و )A-Z( بزرگ يا كوچك حروف با كه نامي هر نامگذاري، در�

 ورزر كلمات جزء و نباشد رقم يك حرف اولين كه بشرطي .نمود انتخاب توان مي
.نباشد شده
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رترجمه برنامه توسط برنامه مترجم اسمبل
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:كند مي مرور را كاربر برنامه بار دو برنامه، اجراي منظور به اسمبلر مترجم برنامه�

 صمشخ را دستور هر هاي بايت تعداد و خواند مي را اسمبلي برنامه تمام اسمبلر اول، مرور در�

 آنها آدرس و ها داده نام آنها، آدرس و دستورات برچسب از ها سمبول جدول يك و كند مي

.كند مي درست

.دنماي مي كامل را برنامه ترجمه ها سمبول جدول از استفاده با اسمبلي برنامه دوم مرور در�

:اسمبلر برنامه�

 معادل كد و نمايد مي مراجعه دستورات جدول به اسمبلي، دستور اجراي كد به رسيدن با �

.نمايد مي استخراج جدول از را آنها باينري

 ريباين مقدار و كند مي مراجعه برنامه هاي سمبول جدول به دستور برچسب به رسيدن با�

.يابد مي را آن نظير

.آيد يم بدست آن باينري كدهاي و ترجمه ماشين زبان به خط به خط برنامه ترتيب اين به�

.است بلياسم برنامه در احتمالي اشتباهات بررسي اسمبلر مترجم برنامه ديگر مهم وظايف از يكي�
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مرور اول برنامه اسمبلر
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جدول سمبول ها
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مرور دوم برنامه اسمبلر
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ساختاردستورات زبان اسمبلي
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 مامت ولي .باشند مي متفاوتي دهي آدرس روشهاي و دستورات داراي مختلف كامپيوترهاي�
.هستند دهي آدرس روشهاي و اساسي دستورات سري يك داراي آنها

 مي مشخص دستور در حافظه آدرس سه يا ثبات نام سه :اپراندي سه يا آدرسي سه دستورات�
.شود

ADD R1,X,Y

ADD R2,V,W

MUL Z,R1,R2
.شود مي مشخص دستور در حافظه يا ثبات آدرس دو :آدرسي دو دستورات�

MOV R1,X

ADD R1,Y

MOV R2, V

ADD R2, W

MUL R1, R2

MOV Z, R1

 دو زا آسانتر و كوتاهتر آدرسي سه دستورات با برنامه نوشتن�
.هاست آدرسي

 سه دستورات پس است بيشتر آدرسي سه دستورات طول�
 به يزن شدن اجرا براي و كنند مي اشغال بيشتري حافظه آدرسي
.دارند نياز بيشتري افزار سخت
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روش هاي آدرس دهي اطالعات يا عملوند
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 نمي اشاره عملوند يا اطالعات آدرس يك صراحتاً كه دستوراتي در :ضمني روش1.
STC يا CLC مثل .شود مي گفته ضمني آدرس با دستورات كنند،

 ازيني و قراردارد دستور خود در عملوند مقدار يا اطالعات :بالدرنگ يا بالفاصله2.
ADD مثل .شود آورده ثبات يا ازحافظه كه نيست R1,500

ADD مثل .قراردارد دستور در عملوند عنوان به ثبات نام :ها ثبات3. R1, R2

.دارد وجود دستور در حافظه اطالعات آدرس :مستقيم4.

ADD مثل  [8000], AH
 آدرس ،ثبات آن محتواي كه گيرد مي قرار دستور در گر اشاره ثبات :غيرمستقيم5.

ADD مانند .باشد مي حافظه در اطالعات AX, [BX]
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...روش هاي آدرس دهي اطالعات يا عملوند 
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 عموالً م كه پايه آدرس قسمت يك :قسمت دو شامل آدرس :نسبي و پايه ثبات با6.
 مي تهنوش دستور در كه افست يا جابجايي آدرس ديگر قسمت و دارد قرار ثباتها در

ADD مانند .شود AX,[BX]+2
 اجزاء به مستقيم دستيابي براي بيشتر دهي آدرس روش اين :شاخص يا ايندكس7.

ADD مانند .شود مي كاربرده به ماتريس يك يا جدول يك R2,data[SI]
 داخل آدرس مقدار فقط است غيرمستقيم آدرس مثل :خودكار كاهش و افزايش8.

 يا بعدي آدرس بتواند كه ميشود كم واحد يك يا اضافه واحد يك گر اشاره ثبات
  .دهد نشان را جدول يك اطالعات قبلي

MOV مثل R1,(R2)+ يا MOV R1, +(R2)
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دستورات زبان اسمبلي كامپيوتر
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:هددرحالت كلي كامپيوتر داراي دستوراتيست كه بتواند عمليات زير را انجام د�

شامل دستورات انتقال اطالعات بين ثباتها و حافظه: انتقال اطالعات1.

.......شامل دستورات جمع و تفريق و: محاسبات رياضي2.

...و  AND,OR,XORشامل دستورات : عمليات منطقي3.

IN,OUTشامل دستورات : وخروجي عمليات ورودي4.

رطيشامل دستورات مقايسه و انشعاب شرطي و غيرش: دستورات كنترل برنامه5.

پرچم هاو دستورات كنترل  HALTشامل : CPUدستورات كنترل 6.

...شرطي وغيرشرطي و  RETو  CALLشامل دستورات : دستورات سابروتين7.
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