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  ال���� في م��ك ال��ار ال�����:

م� ال��ا�ة وفقًا لل��ول    bit5,6م� اجل ال���� ����ك ال��ار ال����� ی�� ال���� �اس���ام ال����  

  ال�الي:

  

  تقابل ه�ه ال��� األوام� ال�����ة ال�ال�ة: 

  ال�م�   األم�

 40H  مع عقارب ال�اعة 

 20H  �ع�� عقارب ال�اعة 

 00H  ال��قف

  ال��ام �ال����ة ���رة ص���ة ��� ال��ام ��ا یلي:م� أجل 

  ت��یل مفات�ح ال���� إلى ال�ض��ة ال�ال�ة:   –أوًال 

  

  ال��ام �اإلع�ادات ال��م��ة وفقًا لل��ل�ل ال�الي:  –ثان�ًا  

  تأه�ل ال��ا�ةA  .ج��� 

  .إع�اء أم� ت�و�� ال���ك مع عقارب ال�اعة 

  تأخ�� زم�ي 

 إ�قاف ال���ك 
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  زم�ي تأخ�� 

  ت�ر�� ال���ك �ع�� عقارب ال�اعة 

  تأخ�� زم�ي 

 إ�قاف ال���ك 

  إعادة االج�اء 

  ال��د ال��م�ي ال�ع�� ع� ه�ه الع�ل�ة ه�: 

  

  

تعریف السجالت الخاصة بالبوابات  
 ومسجل التحكم 

تحمیل كلمة التحكم خاصة  
 بالبوابة إلى سجل التحكم 

من ھذه المرحلة لدینا  
مجموعة من الخطوات  
 تتضمن:

   تحمیل أمر على
البوابة لتدویر  

 المحرك. 

   إخراجھ على
 البوابة. 

   استدعاء التأخیر
 الزمني

 تحدید الزمن المطلوب للتأخیر الزمني

 تمثل اإلجرائیة التالیة إجرائیة التأخیر الزمني والتي تتضمن: 

  دفع السجلcx  .من أجل الحفاظ على قیمتھ 

  تحمیل زمن التأخیر إلىcx  لسجل مع  (حیث یتعامل ھذا ا

 العدادات). 

  التكرار باستخدامloop  إلى أن یصلcx  .للصفر 

   استرجاع قیمةcx  .األصلیة بعد انتھاء حلقة التكرار  
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  ال�عامل مع ق�ع اال�هار ال��عة: 

ت���� شاشة الق�ع ال��عة ض�� الل�حة م���عة م� الق�ع به�ف اإل�هار ل����عة م� األرقام  

وخ��� ل���ی� أ� شاشة   Aوال�م�ز. ت���� ال��ص�الت خ��� اإلضاءة وال�ي ت��ل �ال��ا�ة  

  ��ا في ال��ل ال�الي: Bس��� ت�غ�لها وهي م�ص�لة على ال��ا�ة 

  

  ال����ة ��ا یلي: ��� ت�ص�ل مفات�ح ال���� في ه�ه 

  

  ت���� ه�ه ال����ة ال���ات ال�ال�ة: 

  تأه�ل ال��ا�ة ل���ن ال��ا�اتA,C  .ارج��� 

  .ال���ل على ال�ق� ال�� ن�غ� �إ�هاره على ال�اشة 

  .تفع�ل ال��ا�ة ال��ل�ب الع�ض عل�ها 

 .إخ�اج ن��ذج ال�ق� 

  ل�ی�ا ال��ل�ل ال�الي: م� أجل ت��ی� الل�حة ال�ي ن�غ� �ال��ام �الع�ض عل�ها  

  0  0  0  1  ال�اشة ال�ن�ا 

  0  0  1  1  ال�اش�ان األدنى 

  0  1  0  0  ال�اشة ال�ال�ة 

 ...   ....   ....   ....   ....  
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ووفقًا له�ا ال��م�� ی�� ت��ی� ال�اشة ال�ي س�ق�م �اإلضاءة �اإلضافة إلى أنه س��� ت���ل ����ها  

  .���ALرة م�اش�ة إلى ال���ل  

  ی�ضح اإلج�اء ال��م�ي ال�الي ال���ات ال������ة إل�هار رق� على شاشة اإل�هار: 

PPIAA: EQU 00H 

PPIAB: EQU 02H 

PPIAC: EQU 04H 

PPIAK: EQU 06H 

 Org 0050H:0100H 

Start: mov AL,80H 

 Out PPIAK,AL 

 Mov AL,67H 

 Out PPIAC,AL 

 Mov AL,1 

 Out PPIAA,AL 

 Int 5 

  ك�� ی�� ت��ی� ال�م� ال�� ی�� ع�ضه على شاشة اإل�هار؟ 

  ال��ا�ات له ال��ل ال�الي: إن ش�ل ال��ص�ل ال�ع�� ع� 

  

عناوین البواباتتعریف   

ALتحمیل كلمة التحكم إلى السجل  ومنھ إلى مسجل التحكم    

PPIAK 

67Hتحمیل نمط الرقم والذي ھو  إلى المسجل   AL ومنھ إلى    

 Cبوابة الخرج  

الرقم المعبر عن الشاشة التي سیتم العرض علیھا وھنا  تحمیل 
إلى المسجل  1الشاشة األولى الدنیا وبالتالي تم تحمیل الرقم   AL  

 Aومن ثم تم إخراجھ إلى البوابة 
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  ول�اشة اإل�هار ال��ل ال�الي:

 

  

  

  

وهي:  1م�ًال فأن ال��� ال�قابلة ��� أن تأخ� ال���ة   3و�ال�الي وم� أجل إ�هار ال�ق� 

a,b,c,d,g : وال��م�� ال�ع�� ع�ها وفقًا لل��ول ال�اب�  

01001111 = 4FH 

  ونف� الع�ل�ة ت�� �ال���ة أل� رق� ثاني. 

  مالح�ات هامة على ت�غ�ل ال��نامج: 

   ا�ة اإلج�اء ال��م�ي على ب�نامج�� ���Estudio   وال��ام �ع�ل�ة ال��اء له وم� ث� ت��ی�

 ال�اص �ه.  hexت���� ملف م�ار 

  ال�أك� م� أن الل�حة م�ص�لة ���ل ص��ح م� خالل أم�check monitor . 

   ی�� ف�ح ب�نامجDATS    ال�اص �الل�حة وم� ث� م� القائ�ةFile    ی�� اخ��ارDownload  

 ال�اب� م� أجل ت���له.  hexوت��ی� م�قع ملف 

   م� ناف�ة ال��الت ��� ال�أك� م�CS,IP    ألن ت��ن م��افقة مع ال��� ال��ج�دة ض��

 ب�نام��ا. 

   ن��ار خ�ارdisassemble    ت� ت���له  ون��د م�قع ب�ا�ة ب�نام��ا م� أجل ال�أك� م� انه

ن��ار   أن  ل�ا   ���� سا�قًا   ��� وج�د  حال  في  ص���ة.  ث�    ���clearرة  وم� 

disassemble . 

a 

b 

c 

d 

e 

f g 
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  ت�ف�� ال��نامج �اس���ام األم� ����single step .  

  


