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פתרון מיקרו יג תשסד 
 

 

  
 

פתרון 

 

. א

Again : mov ax,[si] 

 

 –היות ומביאים מילה  . SIעל הכתובת של המילה מצביע הרגיסטר .  מילה מהזיכרוןAXהעבר לרגיסטר 

 . AH  מועבר הנתון אל [si+1] ומהכתובת AL  מועבר הנתון אל רגיסטר [si]שני בתים אז מהכתובת  

 

Cmp ax,[bx] 

 

ההשוואה מתבצעת .  מצביע עליהBX ובין המילה הנמצאת בזיכרון בכתובת ש AXהשווה בין המילה שב 

התוצאה איננה מועברת לאף אופרנד אבל הדגלים .   והמילה מהזיכרוןAXי פעולת חיסור בין "ע

. מושפעים

 

Cmp SI,110h 

 

התוצאה משפיעה על  . 110h והנתון SIפעולת ההשוואה מחסרת בין   .   110H והנתון   siהשווה בין 

.   הדגלים
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Jne again 

 

אם היה  . againאם בפעולה האריתמטית או הלוגית האחרונה לא היה שיוויון קפוץ לכתובת עם התווית 

אז התוכנית ' 0'אם יש בו . הפקודה בודקת את דגל האפס.  שיוויון התוכנית ממשיכה לפקודה הבאה

. היא ממשיכה הלאה' 1' ואם יש בו againקופצת ל 

 

. ב

אם המילים שוות היא מגדילה את המונה  . 2 ומילה בבלוק 1התוכנית בודקת ומשווה בין מילה בבלוק 

DL כך היא עושה בלולאה ובסיום הלולאה היא תראה כמה מילים שוות נמצאות בשני הבלוקים . 1  ב .

הלולאה מבוצעת .  120Hהבלוק השני נמצא בכתובת  .   10FH עד  100Hבלוק אחד נמצא בכתובת 

 יהיו כמות המילים השוות בשני DLברגיסטר  .   110H מגיע ל SI עד ש 100H מתחיל ב SIממצב שבו 

. הבלוקים

 

.  יראה כמה מילים שונות יש בשני הבלוקיםDLבעקבות שינוי זה הרגיסטר .  ג

 

 

 
 

פתרון 

 

   היא  LSBמספר אי זוגי הוא מספר שסיבית ה .  '  1' שלו היא MSBמספר שליל הוא מספר שסיבית ה 

'1   . '

 

Count: mov si,20h 

 Mov cx,10h 

 Mov bl,0 

Again: Mov al,[si] 

 Test al,81h ;   הגבוהה והנמוכה ואיפוס הסיביות בינהן–בדיקת שתי הסיביות  

 Cmp al,81h 

 Jnz cont 

 Inc bl 

Cont: inc si 

 Loop again 

 Mov [si],bl  ;        30H  מראה   SI בסיום הלולאה רגיסטר 

 Ret 
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פתרון 

 

1 .

Mov dptr,#1000h 

Movx a,@dptr 

Anl a,#0fh   //   0fh ל 0רק להבטיח שהמספר בין הערכים . לא חובה  

2 .

Cjne a,#0ah,aga 

aga:     Jc cont 

Add a,#6 

cont: inc dptr 

 movx @dptr,a 

ret 

 

 

 
 

פתרון 

. א

. הפסיקה פעילה בנמוך . 0 היא רגל הכניסה לפסיקת חומרה חיצונית  int0  רגל 

 

היא רגל העוזרת בהפרדה בין הכתובות והנתונים שבפס   -  ALE  (Address Latch Enable)רגל ה 

 .  (AD0—AD7)המרובב 

 

EA -     או שזיכרון  ( 0שמים ברגל )בעזרת רגל זו קובעים האם זיכרון התוכנית הוא כולו חיצוני

. בתוך הרכיב  ( ראשונים  8K או 4Kלפחות )התוכנית 

 

: לצד כל פקודה נסמן את כמות מחזורי המכונה שלה.  ב

Delay: Mov r7.#3 (1) 

Del: Mov r6,#4 (1) 

 Djnz r6,$ (2) 

 Djnz r7,del (2) 

:  את סך כל מחזורי המכונהNנסמן ב 

N = 1 + 1 + 2*4 + 2 + 1 + 2*4 + 2 + 1 + 2*4 +2 = 1+3*(1+2*4+2) = 34 

 

Mov r7,#3 djnz r6,$ 
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      Mov r6,#4  djnz r7,del 


