
  نمونه سئواالت زبان ماشین و اسمبلی
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CPU          انواع گذرگاه ) ن   انواع آدرس دهی ) د(BUS)            انواع اطالعات در ) ي

  واحد ورودي 

             .)بنویسیدمراحل محاسبه را : (داده شده مطلوبست محاسبه    10(67 )عدد -9

  عدد  2مکمل ) ج       کد هگزا دسیمال   )ب          کد باینري) الف   

 MOV  AL , [ 0104]                           :   دستورروبرو اعمال شده43B2در سگمنت   - 10
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پس از اجراي  AX مقدار ثبات ) الف 

  .دستورات روبرو 

 , flag  :ZF  ,  CFمقدار ثباتهاي ) ب 

LABEL1 :  MOV    AX  ,  

28 h  

LABEL2 :  MOV    BX  ,  



PF , AF  6 2 h  

LABEL3 : ADD     AX  ,   

BX 
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