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 ال��جهات

  ته�ف ال��جهات ���رة رئ���ة إلى ت��ی� م�االت م� ال�اك�ة ل��� م�اقع ب�انات ���رة ج�ا��ة, 

و��� اس��داد تل� ال��انات ��ا في ال��جهات في لغات ال��م�ة ال���لفة. ی�� ال�عامل مع ال���ل  

SI    ال������ ن�غ�  ال�ي  ال��الت  إلى  ال�اك�ة  م�  ال���لفة  ال��اقع  ال��انات م�  ت����  به�ف 

  ض��ها. 

  : 1ت����  

ل�ة ��ل� عل�ها اس�  وت���� ال����ة في خ  10إلى  1ال��ل�ب ��ا�ة ب�نامج ���ع األع�اد م�  

SUM .  

  ال�ل:

  ) ��ا یلي: ���sum في ال��ا�ة (ك�ا ه� م�ل�ب ح�� م�ال في ال�اك�ة ن���ه 

  org 100h 

 jmp start 

sum  db 0 

start: 

 mov al, 0 

ree:  

     inc al 

     add [sum], al  

     cmp al,0ah 

     jnz ree 
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ret 

  

  ���ع م�ف�ف��� له�ا ال��� ال�ال�ة: : ��ل� ��ا�ة ب�نامج �ق�م 2ت����  

vec1 db 1, 2, 5, 6 

vec2 db 3, 5, 6, 1 

  ال�ل:

��ا أنه ل�ی�ا م�ف�ف��� ل�ل� ��� ح�� ه�ه ال��ف�فات على ش�ل م�جهات وم� ث� ح�� م�ال  

م�ف�فة خ�ج س��� ت���� ال��ائج ض��ها, ی�� تع��� م�ال ت���� ال��ج و���� أن ن�ع ��ه  

��ة ��ا في ال��ال ال�اب� أو ���� ت��ی� ��ارة (�غ� ال��� ع� ال���ة) و�ال�الي  ���ة اب��ائ�ة صف

  . ?فإن�ا نق�م ب�ضع 
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أ� س���     vec1,vec2ب���ی� الع�او�� الفعالة ال�ي ت� ت���� ال��جه��    LEAت��ح ال�عل��ة  

وال��جه   bxفي ال��ل    vec2وع��ان    �SIال��ل    vec1ت���� الع��ان ال�� ت� ح��ه لل�عاع  

  .diال��ج في 

ال��ل   ت���ل  ع�اص�    �4ال���ة    cxت�  (ع�د  م�ات  أر�عة  س����ر  ال��ع  ع�ل�ة  ألن  وذل� 

وتق�م �إنقاص ����ها في �ل ت��ار    cxال�ي ت�عامل مع    loopال��ف�فة) وس��� اس���ام ال�لقة  

  ح�ى ال�ص�ل إلى ال�ف�. 

ی�� خارج ال�لقة ول�� داخلها و�ال س��� إعادة ال��ل إلى  ��� االن��اه إلى أن تع��� ه�ا ال��ل  

  ال���ة ال��ائ�ة في �ل م�ة. 

  bxوج�عها مع ال���ة ال��ج�دة في ع��ان    �siع� ذل� س��� س�� ال���ة ال��ج�دة في ع��ان  

إلى ع��ان   ال�اتج  الع�او��  diونقل  ز�ادة  ذل�  �ع�  األولى. س���  ال���ة  ت����  و�ال�الي س���   .

  ن�قال لل���ة ال�ال�ة و�ج�اء ال��ع ح�ى االن�هاء م� ع�ل�ات ال���ار. لال

  و��فة: 

وم�    1，2，2，4اك�� إج�اء بلغة األس��لي �ق�م ���ع ع�اص� م�ف�فة م�لفة م� الع�اص�  

  . resث� ت���� ال�اتج في م�قع ما �ال�اك�ة اس�ه 

  : 3ت���� 

وم� ث�   ���200Hة ب�ءًا م� الع��ان  32اك�� ب�نامج �ق�م �اس���ام اإلج�ائ�ات م� أجل تع��ة 

وفي    FILL. اع��� في ع�ل�ة ال�ع��ة على اإلج�ائ�ة  240Hنقل تل� ال��� إلى الع�او�� ب�ءًا م�  

  . MOVEع�ل�ة ال�قل على اإلج�ائ�ة  

  ال�ل:

وال�� س��� الع�دة م�ه م�اش�ة �ع� ت�ف��ه ل��� االن�قال    CALLس���أ ال��نامج �اس��عاء اإلج�اء  

. وم� ث� س��� �ل� ال�قا�عة إلنهاء  MOVEال��� ال�الي وال�� ���ل اس��عاء اإلج�اء  إلى  

  ال��نامج. 
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ORG 100H 

CALL FILL 

CALL  MOVE 

INT 5H  

;  

FILL:  

  CLD;  Reset Dirction Flag 

  MOV SI, 0200H 

  MOV DI, 0200H 

  MOV AL, 0CDH 

  MOV CX,20H 

  REP STOSW  

  RET 

MOVE: MOV SI, 0200H 

  MOV DI, 0240H 

  MOV CX,20H 

  REP MOVSW 

  RET 

 

نرغب   عنوان  أول  موقع  بتحمیل  قمنا  القسم  ھذا  في 
   SIحیث یمثل السجل    SI,DIبالتخزین ضمنھ إلى السجلین  

المسجل الھدف.    DIالسجل المصدر في حین یمثل المسجل  

  CXوتم تحمیل السجل    0CDبالقیمة    alوتم شحن السجل  

المخصص للتحكم بالحلقات (عدد التكرارات المطلوب أن  
بالقیمة  یتم التخزین وف   32وھي تقابل القیمة  20Hقاً لھا) 

التعلیمة   تسمح  في    STOSWبالعشري.  القیمة  بتخزین 

  REPالموقع المحدد من الذاكرة ومن خالل تعلیمة التكرار  

(وھو سجل العداد    cxستتكرر المھمة مع إنقاص السجل  

الذي تتعلق بھ عملیة النقل والتخزین) وعند وصول ھذا  
  وقف عملیة التكرار.السجل إلى الصفر ستت 

سیتم في ھذا القسم تحمیل المسجل المصدر بالعنوان  
المطلوب النقل منھ وبالمسجل الھدف العنوان الذي نرید  

عدد مرات التكرار أیضاً  النقل إلیھ ومن ثم سیتم تحدید 
بمسجل العداد وسیتم القیام بنقل القیمة بین العناوین بصورة  

والتي تتعلق أیضاً بسجل   MOVSWمتسلسلة وفقاً للتعلیمة 

  العداد  
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  : 4ت���� 

  . 200Hض�� م�ال الع�او�� ب�ءًا م�   10 إلى 1اك�� ب�نامج �ق�م ب����� األع�اد م�  

  ال�ل:

و����� �ال��ای� ح�ى    0ل�ق�م ��ه�ة الع�اد ح�� ی��أ م� ال���ة    ALس�ع��� ه�ا على ال���ل  

. في ح�� س��� ش�� ���ة الع��ان ال���ر وال�� ن�غ� �ال����� ض��ه في  10ال�ص�ل لل���ة 

  . SIال���ل 

MOV AL,00H 

mov si, 0200h 

FILL:                                                                                

MOV [SI],AL  

INC AL 

INC SI 

CMP AL,10H 

JNZ FILL 

إلى الع��ان ال���د وم�   ALی��أ ال��نامج �ع� ذل� ��لقة ت��ار�ة ح�� ی�� نقل م���� ال���ل  

��ق�ار    INCس���ح �ع� تعل��ة    0(أ� �ان� ال���ة    AL  ث� ز�ادة ���ة الع�د ال��ج�د في ال���ل

) وم� ث� س�قارن ���ة  201وس���ح    200) ��ا س��� في ال���ة ال�ال�ة ز�ادة الع��ان (كان  1

فإذا �ان� ت�او�ها ی�� ال��وج م� ال�لقة    10وال�� ���ل ال���ة ال���ای�ة مع ال���ة    ALال��ل  

  ل��الت.و�ال س��� ت��ار ع�ل�ة ال�قل ب�� ا
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  : 5ت���� 

���ة   ت����  س���  ح��  ال��جهات  �اس���ام  دائ�ة  م���  ���اب  �ق�م  ب�نامج  ��ا�ة  ��ل� 

PI=3.14    في م�جه أول و��� ت���� ن�ف الق��D=2    في م�جه ثاني وم� ث� ت���� ال��ج

  . wordفي م�جه ثال�. ��ل� أن ���ن ن�� ت���� ال��انات ��ل�ة 

  ال�ل:

ORG 100h 

.DATA 

PI DW  0003H 

DI DW  0002H 

RES DW ? 

.CODE  

MOV AX, VAR_1 

MOV BX, VAR_2 

MUL BX 

MOV AX,BX 

MOV BX, 0002H 

MUL BX 

MOV RES,BX 

RET 

 



  

7 
 

 : 6ت����  

األع�اد  م�  م�ف�فة  ض��  ع�د  أك��  ب���ی�  �ق�م  ب�م�ي  إج�اء  ��ا�ة  ��ل� 

08h,14h,05h,0Fh,09h    األك�� ض�� ال���ة  ت����  ی��  أن  على  ال��جهات  على  اع��ادًا 

  . resم�ضع م���ز في ال�اك�ة �اس� 

  ال�ل:

اة لل��ف�فة, ونق�م ب����� اتل��� ال�ع�  STRING1س�ق�م في ال��ا�ة ب�ع��� م�جه ونع��ه االس�  

  .resك�ا س�ق�م ب����� ال��قع اله�ف �االس� 

data segment 

STRING1 DB 08h,14h,05h,0Fh,09h 

res db ? 

data ends 

code segment 

assume cs:code, ds:data 

�ع�د ع�ل�ات    CXوت���ل ال���ل    AXس�ق�م في ال��حلة ال�ال�ة ب�قل ق�اع ال��انات إلى ال���ل  

  وهي ال���ة األولى ال�ي س�ق�م �ال�قارنة معها.  �0ال���ة   blال�قارنة في ح�� ت� ت���ل ال���ل 

أ� أن م��� س�� ال��نامج ی���� مقارنة أول ���ة في ال��ف�فة مع ال���ة ال���نة في ال���ل  

bl  ال��ف في  ال�ي  ال���ة  �ان�  فإذا  ال�ف�)  ت�او�  ال�الي  ال�ضع  في  س���  (وهي  أك��  �فة 

وت���ر الع�ل�ة إلى أن ی�� االن�هاء    blاالس���ال و�ال فإن�ا ن�اف� على ال���ة ال��ج�دة في ال���ل  

  م� الع�اص� ال��ج�دة في ال��ف�فة.

start: mov ax, data 

mov ds, ax 
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mov cx, 04h 

mov bl, 00h 

LEA SI, STRING1 

up: 

mov al, [SI] 

cmp al, bl 

jl nxt 

mov bl, al 

nxt:  

inc si 

dec cx 

jnz up 

  

mov res,bl 

end start 

 

  

أي   SIتحمیل عنوان أول قیمة تابعة للمصفوفة إلى المسجل 

  في المصفوفة  08hسجل على عنوان القیمة سیحتوي ھذا الم

في   08hتم بعد ذلك نقل القیمة الموجودة  في العنوان المحدد وھي 

 alالمصفوفة السابقة إلى المسجل 

تم اختیار شرط   ,  al,blسیتم بعد ذلك المقارنة بین المسجلین 

  alفإذا كان المسجل   jlالمقارنة للقیمة األصغر باستخدام التعلیمة 

وإال سیتم تنفیذ التعلیمة  nxtسیتم القفز إلى   blأصغر من المسجل 

 blوالذي ھو أكبر إلى   alالتالیة ونقل  

لالنتقال إلى القیمة التالیة في المصفوفة وانقاص عدد   siسیتم زیادة  nxtضمن ھذه الحلقة 

القیمة صفر یتم العودة إلى إجرائیة   cxالمقارنات ضمن سجل العداد وفي حال لم یساوي  

up  ومقارنة محتوى السجلal  الجدیدة معbl .  

وسیتم    blین العدد األكبر ضمن المسجل بعد االنتھاء من جمیع التكرارات سیتم تخز

  . resنقلھ بعد ذلك إلى المسجل المحدد في الذاكرة 


