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ו "פתרון מבחן במיקרו תשס
 

 
 

פתרון 

 

 ON : mov al,[si]                 . א

 

 SIעל הכתובת בזיכרון מצביע רגיסטר .  תוכן של ביית מזיכרון הנתוניםALהפקודה מעבירה אל רגיסטר 

 . LABEL – הוא תווית ON. ( ביטים 20 הם יוצרים כתובת פיזית של DSביחד עם ).

 

 

And al,0fh 

 

 והדגלים ALהתוצאה תהיה ב   .  0FH  והנתון  AL לוגי בין הרגיסטר ANDהפקודה מבצעת פעולת 

.  הביטים הנמוכים4 ללא שינוי של AL הביטים הגבוהים של 4פקודה כזו מאפסת את . מושפעים

 

 

Mov [di],al 

  

 הם DSביחד עם ) DI אל הזיכרון לכתובת עליה מצביע הרגיסטר ALהעבר את התוכן של רגיסטר 

. ( ביטים 20יוצרים כתובת פיזית בת 
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Loop on 

 

 עוברים לפקודה 0 שווה CXאם   . on ואם הוא לא אפס קפוץ אל התווית CX מתוכן רגיסטר 1חסר 

את מספר הפעמים שרוצים . הפקודה שימושית כאשר רוצים לבצע קבוצת פקודות מספר פעמים. הבאה

 . CXשהלולאה תתבצע מכניסים ל 

 

 

את .  הסיביות הגבוהות שלהם4 בתים בזיכרון ומאפסת את 6 על ANDהתוכנית מבצעת פעולת .  ב

הבתים המקוריים .  פעמים6, הפעולה מתבצעת בלולאה.  הבתים הבאים6תוצאת הפעולה היא מעבירה ל

. 1BH  עד 16H הם מועברים אל הכתובות AND   ולאחר פעולת ה  15H  עד 10Hנמצאים בכתובת  

 

.  ג

 

10H  11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 1AH 1BH 

30H 41H 52H 23H 54H 25H 00H 01H 02H 03H 04H 05H 
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פתרון 

Blink:Mov dx,101h  ;  כתובת התקן הקלט 

In al,dx 

Mov bl,al  ;  bl  שמירת  מצב המפסקים ברגיסטר 

Cmp bl,0  ;   0בדיקה האם כל המפסקים ב?  

Jz sof 

 Mov dx,100h 

Again: Mov al ,0 

 Out dx,al  ;     (  0מופעל ב  )הדלקת ה לד  

 Call delay 

 Mov al,1 

 Out dx,al  ;   כיבוי הלד 

 Call delay 

 Dec bl 

 Jnz again 

Sof: ret 
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פתרון 

 

   ומה שיש  ב p1,2   וגם ל p1.0 מועבר בהתאמה  ל  p1.6מה שיש ב  : מתוך הטבלאות ניתן לראות 

p1.7 מועבר בהתאמה אל  p1.1   ואל    p1.3 . 

Motor: 

Mov c,p1.6 

Mov p1.0,c 

Mov p1.2,c 

Mov c,p1.7 

Mov p1.1,c 

Mov p1.3,c 

ret 

 

 
פתרון 

 

 Mb : mov a,@r0.                  א

  מצביע על R0תוכן .  פנימי  אל האקומולאטור– RAM –העבר את תוכן של כתובת באזור הנתונים 

 . LABEL-   הוא תווית  Mb.   הכתובת בזיכרון זה
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Mov @r1,a 

  מצביע על הכתובת R1תוכן . פנימי - RAM – אל כתובת באזור הנתונים רהעבר את תוכן האקומולאטו

 . LABEL-   הוא תווית  Mb.  בזיכרון זה

 

 

Djnz r7,mb 

 

 ממשיכים אל 0 שווה r7אם   .  MB  ואם הוא לא אפס חזור אל התווית r7 מתוכן רגיסטר 1חסר  

. הפקודה הבאה

 

 

Ret 

 

 – בתים 2הפקודה שולפת מהמחסנית  .  return –הפקודה אומרת חזור . זוהי פקודת סיום של פרוצדורה

.  וחוזרים אל המקום ממנה יצאנו לפרוצדורה–כתובת החזרה 

 

 

הבלוק .  בלוק כתובות בזיכרון הנתונים הפנימי אל אזור אחר בזיכרון זה– מעתיקה –הפקודה מעבירה . ב

 4FH . r0   עד   40Hוהוא מועבר אל כתובת  ( בתים 16גודלו  )   2FH עד  20Hהמקורי מתחיל ב 

.  משמש כמונה לולאהr7  מצביע על מיקום היעד ו r1, מצביע על כתובת הבלוק המקורי


