پرسش 1
الف) دو مورد کاربرد زبان اسمبلی در برنامى نویسی را مشخص کنید)5.5(.
ب) دو مزیت زبانوای سطح باال نسبت بى زبانوای سطح پایین چیست؟ ()5.5
ج) در صورت عدم اطالع برنامى نویس از نوع  CPUو سخت افزار ،از چى نوع زبانی برای برنامى نویسی میتوان استفاده نمود،
توضیح دهید ؟ ()5.5
د) آدرس منطقی و فیزیکی در  CPU x86را توضیح دهید)5.5(.
پرسش 2
الف) نمایش  -200.25با توجى بى قالب زیر را بنویسید)1( .
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عالمت عدد=  sتعداد بیتوای اختصاص داده شده بى ' e'=e+2b-1 , b=eمانتیس=M=0.1m M
ب) تفاوت نمایش یک عدد بصورت  BCDو شانزده شانزدهی چیست؟()5.5
ج)  555151511151نمایش یک عدد  BCDاست .نمایش آن در سیستم ده دهی و در سیستم شانزده شانزدهی چیست ؟ ()5.5
پرسش 3
الف)  add ah,01hبرای  ah=FFhچى تاثیری بر  sfو  zfدارد)5.5(.
ب)  sar ah,1برای  ah=81hچى تاثیری بر  ofو  cfدارد)5.5(.
پرسش 4
برای نمایش کاراکتر های یک رشتى بر روی مانیتور از طریق حافظى اختصاص داده شده بى کارت گرافیک میتوان کاراکتر بى
کاراکتر را بى آدرس  B800:0000انتقال داد .آدرس مذکور مشخص کننده مکان نمایش کاراکتردر گوشى باالی سمت چپ مانیتور
است .کاراکتر بعدی ( همان سطر بى طرف سمت راست ) در آدرس  B800:0002قرار دارد .در نتیجى هر کاراکتر در دو
بایت ،بایت اول اسکی کد کاراکتر و بایت دوم برای رنگ کاراکتر .برای نمونى با قرار دادن مقدار ( 41hاسکی کد  )Aدر
 B800:0000و  71hدر  B800:0001کاراکتر  Aبا رنگ مشکی بر روی زمینى سفید نمایش داده میشود .هر سطر دارای 85
کاراکتر در نتیجى آدرس شروع سطر بعدی  ( B800:00A0هر سطر  165بایت ) است .برنامى ای بنویسید برای خواندن یک
سطر متن حد اکثر  85کاراکتری با استفاده از تابع  0AHاینتراپت  21hو سپس با انتقال کاراکتر بى کاراکتر رشتى دریافت شده
بى آدرس کارت گرافیک با بکارگیری فرمانوای  STOSW ،LODSBو  LOOPو قرار دادن  71Hدر ثبات  AHرشتى را در
سطر سوم صفحى مانیتورنمایش دهید)4( .
پرسش 5
مراحل اجرایی تابع  09hو  08hو  02hو  4Chاینتراپت  21hدر قالب چوار  MACROدر فایل  lib.macبنویسید .تابع
 09hرا با پارامتر رشتى ای کى باید نمایش داده شود و  02hرا با پارامتر کاراکتری کى باید نمایش داده شود بنویسید .با استفاده از
ماکرو های فوق برنامى ای بنویسید کى با پیغام مناسب یک کلید را دریافت و سپس با پیغام مناسب کلید فشار داده شده را نمایش دهد.
()2
پرسش 6
برنامى ای بنویسید در دو فایل جدا برای تبدیل یک عدد یک بایتی بى رشتى و ذخیره آن درسگمنت داده .فایل  main.asmحاوی
سگمنت استک ( 256بایت) ،سگمنت داده برای ذخیره  ( fldaعدد صحیح یک بایتی بدون عالمت برای تبدیل) و adadascii
برای ذخیره عدد تبدیل شده بى رشتى و سگمنت کد برای  main proc farبرای فراخوانی  proc itoaجوت تبدیل عدد بى رشتى.
فایل  procs.asmحاوی  proc itoa farبرای تبدیل عدد ذخیره شده در  fldaبى رشتى و ذخیره آن در .adadascii
الف) دسترسی بى  fldaتوسط  proc itoaاز طریق استک با روش آدرس دهی  baseو  adadasciiبا استفاده از روش آدرس
دهی )1( .Index
ب) دسترسی بى  fldaو  adadasciiدر  proc itoaبا روش آدرس دهی )1(.direct
ج) دسترسی بى  fldaو  adadasciiدر  proc itoaبا روش آدرس دهی  baseاز طریق سگمنت داده)1( .
د) موقعیت و مراحل تغییر  SPو  BPو محتویات استک را در الف) نمایش دهید)1(.

پرسش 7
الف) برنامى ای بنویسید برای خواندن یک سطر متن حداکثر  85کاراکتری از صفحى کلید با تابع  int 21h, 0ahو با استفاده از
فرمان های  repneو  scasbکاراکتر اول هر کلمى را یافتى و در صورت کوچک بودن حرف ،آنرا بى معادل بزرگ تبدیل کند.
()1
ب) فرمانوای الزم برای تقسیم  AXبر  16با بکارگیری  shrو ذخیره باقیمانده در  DXبنویسید)5.5(.
ج) دو دلیل  linkنمودن فایل  .objبرای بدست آوردن فایل  .exeرا نام برده و توضیح دهید)5.5(.
پرسش 8
نمایش داخلی و شمارنده مکان برای هر سطر برنامى را مشخص کنید)3( .
datasg
Segment
strg
’db ‘ABCDEF
a2
db 11111111b,0ffh
b2
dw 250,10,-1
x
)dw 6 dup(10
datasg
Ends
Segment
Assume cs:codesg,ds:datasg
proc far
mov ax,seg datasg
mov ds,ax
mov ax,b2+2
Push ax
mov ax,x
inc ax
cmp ax,5
jne l2
mov cl,a2+2
loop l1
mov al,0
Ret
Endp
Ends
end main

codesg
main

l1:

l2:
main
codesg

رزرو  2بایت برای mov ax,seg datasg =B8 + datasg
mov ds,ax=8E D8
mov ax=A1
push ax=50
mov ax=A1
inc ax= 40
cmp ax=83F8
jne=75
mov cl=8A0E
loop=E2
mov al=B0
ret=CB
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