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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура 

комп’ютерів» входить до циклу професійно-орієнтованої підготовки студентів. 

Це важлива складова у підготовці зі спеціальності  122 – «Комп’ютерні науки» 

за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та 

технології». Необхідність вивчання архітектури та функціювання ЕОМ 

визначається появою нових архітектур ЕОМ, які потрібні для складання 

програм з розповсюджених мов програмування, а також розробкою та 

реалізацією спеціалізованих мов. 

Навчальна дисципліна передбачає оволодіння відповідними 

теоретичними знаннями в галузі комп’ютерної схемотехніки та архітектури 

комп’ютерів та практичними навичками щодо їх використання, необхідними 

для діагностики порушень в роботі апаратних компонентів комп’ютерних 

систем, їх ремонту.  

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка 

висококваліфікованих спеціалістів, які вміють раціонально вибирати та 

використовувати сучасні типи комп’ютерів в умовах автоматизованого 

проектування; аналізувати, розраховувати, синтезувати та проектувати цифрові 

електроні пристрої, які використовуються в комп’ютерних та 

мікропроцесорних системах.  

Задачами вивчення навчальної дисципліни є вироблення уміння 

оцінювати ефективність застосування електронних пристроїв та визначати їхні 

основні параметри, кваліфіковано формулювати завдання на розробку 

пристроїв та вузлів ЕОМ, оцінювати сумісність цифрових пристроїв з іншими 

пристроями, охоплюються теми з засобів динамічної відладки програм, 

визначення конфігурації персонального комп’ютера, арифметичні команди та 

команди пересилки даних, що дозволяють брати участь в роботі по 

налагодженню та експлуатації електронних обчислювальних систем.  
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути виконаний 

студентом власноруч на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) у 

текстовому редакторі шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одній стороні аркуша. 

Звіт про кожну лабораторну роботу має містити: 

− титульну сторінку; 

− назву лабораторної роботи; 

− тему і мету роботи; 

− постановку і вихідні дані задачі; 

− порядок виконання роботи. 

 

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Дослідження арифметичного суматора 

Мета: дослідити арифметичний суматор, напівсуматор i повний суматор, 

отримати уявлення про функції та принципи адресації основної пам’яті, 

засвоїти основні команди програми MULTISIM, що дозволяє формувати і 

корегувати роботу арифметичного суматора. 

Короткі теоретичні відомості 

Арифметичні суматори – складова частина арифметико-логічних 

пристроїв (АЛП) мікропроцесорів (МП). Арифметичний суматор складається з 

двох пристроїв: напівсуматора і n повних суматорів. Повний суматор має три 

входи: A, B – входи сумовних операндів, Ci – вхід переносу з попереднього 

розряду суматора і два виходи: S – вихід повного суматора і C0 – вихід 

переносу. Напівсуматор відрізняється від повного тим, що у нього немає входу 

перенесення з попереднього розряду. Напівсуматор використовується як 



6 

перший розряд арифметичного суматора, а як іншi розрядів – повні суматори 

(рис. 1.1). Напівсуматор – одна з найпростіших комбінаційних логічних схем. 

 

Рис. 1.1 – Чотирирозрядний арифметичний суматор 

 

Порядок виконання роботи 

1. Зібрати (накреслити) схему чотирирозрядного арифметичного суматора 

(рис. 1.2). Помістити на схему три шiстнадцяткових індикатора та генератор 

слова. 

2. Відкрити генератор слова та задати числа, що складатимуться. Чотири 

молодших розряди кожного, складають перший доданок (операнд). Наступні 

чотири розряду складають другий доданок (операнд). 

3. Запустити процес моделювання та стежити за показаннями індикаторів. 

Записати підсумовувані числа та результат підсумовування 
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Рис. 1.2 – Схема дослідження чотирирозрядного суматора 

 

4. Зібрати схему, зображену на рис. 1.3, i за допомогою логічного 

аналізатора, послідовно натискаючи кнопки Circuit to Truth Table (таблиця 

істинності ланцюга)  , Truth Table to Boolean Expression (булевий 

вираз за таблицею істинності)  , Boolean Expression to Circuit 

(створення схеми за булевим виразом) , отримати: 

 таблицю істинності напiвсуматора;  

 логічні вирази для виходів S і C,  

 схемну реалізацію логічних виразів для виходів S і C. 

 

              а)    б) 

Рис. 1.3 – Схема дослідження напівсуматора:  a) – вихід S,  б) – вихід C 
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5.  Зібрати схему, зображену на рис. 1.4, i за допомогою логічного 

аналізатора отримати таблицю істинності повного суматора, логічні вирази для 

виходів S і C і схемну реалізацію логічних виразів (п. 4) 

 

        а)    б) 

Рис. 1.4 – Схема дослідження повного суматора: a) – вихід S, б) – вихід C 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення i склад арифметичного суматора. 

2. Що таке арифметичний напівсуматор? 

3. До якого класу програм належить пакет MULTISIM, i які 

функціональні блоки використовуються у цiй роботі? 

4. Як отримати таблицю істинності напiвсуматора? 

Література: [1, 8, 11, 12]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Структура адресного простору та програмно-доступні регістри 

мікропроцесора 

Мета роботи: вивчити компоненти мікропроцесора, їх призначення і 

взаємодію, отримати уявлення про структуру адресного простору та принципи 

адресації основної пам’яті, засвоїти основні команди відладчика – програми 

DEBUG, що дозволяють виводити на екран монітора і коректувати значення 

регістрів мікропроцесора та вміст ділянок основної пам’яті комп’ютера. 
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Короткі теоретичні відомості 

Центральний процесор – це основний компонент комп’ютера, який 

виконує арифметичні і логічні операції, задані програмою, управляє 

обчислювальним процесом і координує роботу всіх інших пристроїв 

комп’ютера. 

Центральний процесор в загальному випадку містить: 

 пристрій керування, що виробляє сигнали, що керують, для виконання 

мікрооперацій, керування роботою всіх компонентів комп’ютера, забезпечення 

взаємодії різних пристроїв комп’ютера між собою; 

 арифметичний-логічний пристрій, що виконує арифметичні та 

логічні операції з двійковими кодами у форматі з фіксованою крапкою; 

 набір регістрів, кожний з яких складається з тригерів, призначених для 

тимчасового запам’ятовування двійкових кодів; 

 мікропроцесорну пам’ять (кеш-пам’ять) невеликої місткості і 

високої швидкодії для короткочасного зберігання даних, необхідних для 

найближчих тактiв роботи процесора; 

 математичний співпроцесор виконує операції з двійковими та 

двійково-кодованими десятковими числами у форматі з плаваючою крапкою; 

 інтерфейсну частину, призначену для зв’язання і узгодження роботи 

мікропроцесора  iз системною шиною комп’ютера. 

Обчислювальні системи, у яких є декілька паралельно працюючих 

процесорів, називаються багатопроцесорними. Сучасні процесори виконуються 

у вигляді мікропроцесорів (МП). 

Програмісту для ефективного керування комп’ютером необхідно 

з’ясувати ті елементи, які відображені в програмах або впливають на тимчасові 

характеристики виконання програм. До таких елементів належать формати і 

системи команд МП; тривалість виконання різних команд, імена програмно-

доступних регістрів, довжина розрядної сітки, правила адресації зовнішніх 

пристроїв і особливості виконання операцій введення-висновку, розмір 

адресного простору комп’ютера, схема обробки переривань. Для різних типів 
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МП названi характеристики розрізняються. 

Адресний простір комп’ютера – це кількість тих елементів, що 

належать до основної пам’ятi (ОП) комп’ютера, що адресуються, або елементів 

пам’яті. Осередком, що мінімально адресується, ОП є байт. Отже, ОП iснує у 

вигляді послідовності байт, кожний з яких має унікальний номер – абсолютну 

адресу. Максимально можлива адреса байта визначається розрядністю шини 

адреси МП. 

У сучасних комп’ютерах послідовність з 2, 4, 8 сусідніх байт ОП 

трактується як на півслово, слово, подвійне слово відповідно. Послідовність з 

16 суміжних байтів ОП, розташованих, починаючи з адреси кратного 16, 

називається параграфом. Область ОП, що починається з межі параграфа і не 

перевищує 64 Кбайт, називається сегментом. Адресою будь-якого 

вищепереліченого ланцюжка байт уважається адреса молодшого (завжди 

парного) байта в цiй послідовності. 

МП розглядає весь адресний простір ОП як сукупність сегментів. 

Оскільки адреса сегмента завжди кратна 16, то чотири молодші розряди 

двійкового коду адреси сегмента завжди містять нулі. Відкидаючи чотири 

молодші нулі (молодший шістнадцятковий 0), отримуємо адресу селектора 

сегмента, у вигляді 16-бітового коду. Отже, будь-який сегмент ОП однозначно 

ідентифікується 16-розрядним селектором.  

Для знаходження адреси байта необхідно знати зсув (відносну адресу) 

цього байта відносно початку сегмента, у виглядi 16-бітового кода. 

Комбінуючи ці дві 16-розрядні величини (селектор і зсув), отримуємо 20-

розрядну абсолютну адресу байта ОП. Формат абсолютної адреси може мати 

вигляд: <селектор>:<зсув>. Отже, використовуючи для подання адреси байта 

16 розрядів, отримуємо розмір адресного простору 1 Мбайт (220 байт). 

Для короткочасного зберігання і обробки даних у МП передбачені 

спеціальні елементи пам’яті – регістри, частина з яких може бути використана 

програми і тому є програмно-доступними регістрами МП (табл.. 2.1). За 

призначенням і за способом використання регістри можна розділити на групи: 
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 регістри загального призначення (РОН) AX (акумулятор), BX (база), CX 

(лічильник), DX (дані), SI (індекс джерела), DI (індекс приймача), BP (покажчик 

бази), SP (покажчик стека); 

 сегментні регістри DS (даних), ES (додатковий), SS (стека), CS (команди); 

 регістр прапорів стану процесора OF, DF, IF, TF, SF, ZF, AF, PF, CF; 

 регістр покажчик команди IP (покажчик команди). 

Таблиця 2.1 - Прапори стану мікропроцесора 

Найменування прапора 

 

 

Позначення 

 

Установлення 

 

Очищення 

 Переповнювання (так/ні)  OF  0V  NV 

Напрям (зменшення/збільшення)  DF DN UP 

Переривання (можливо/неможливо) IF EI DI 

Знак (від’ємний/додатний) SF NG PL 

Нуль (так/ні) ZF ZR NZ 

Додаткове перенесення (так/ні) AF AC NA 

Парність (парна/непарна) PF PE PO 

Перенесення (так/ні) CF CY NC 

 

Мікропроцесор як програмно-керований електронний цифровий пристрiй 

виконує обробку даних відповідно до програми, що складається з окремих 

команд. Система команд МП містить базові команди, частина з яких має 

модифікації. Кожна команда містить поле коду машинної операції (КОП). 

Окрім того, команди можуть мати одне і більше поля адрес операндів. Існує 

чотири джерела операндів: пам’ять, регістр, порт і тіло команди. Кожна 

машинна команда здатна працювати з даними певного формату. Це означає, що 

МП бітову послідовність операндів інтерпретуватиме як число, символ, 

послідовність байтів або нулів і одиниць, адреси від коду машинної операції. 

Знання форматів, системи команд МП і режимів адресації необхідно для 

програмування мовою асемблера, що є машинно-залежною мовою низького 

рівня. Мова асемблера з одного боку, дозволяє писати програми на рівні команд 

МП, а з іншого боку, не вимагає знання машинних кодів, оскільки команди, 

утворені скороченням англійських слів (початкова програма), перетворяться 

програмою Асемблер на їх числові коди команд МП (об’єктний модуль).  
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Виконуваний модуль створюється з одного або декількох об’єктних 

модулів, що відтранслюють, за допомогою завантажувача – програми LINK.  

Завершену програму (виконуваний модуль) доцільно виконувати з керуванням 

відлагоджувача – програми DEBUG до усунення всіх помилок. Відлагоджувач 

Debug – це системна програма, що дозволяє проводити побайтне тестування та 

побайтну обробку основної пам’яті ПК і дискових файлів. 

Основні функції відлагоджувача: 

 завантаження файлів, що містять програми або дані в ОП; 

 висновок на екран вмісту ділянок ОП у шістнадцятковому коді і в 

символьному вигляді, відповідно до ASCII-коду; 

 зміна вмісту осередків ОП і портів; 

 перенесення блоків даних з одного місця ОП в інше; 

 генерація і висновок на екран команд асемблера за кодом, 

завантаженим в ОП; 

 висновок на екран і коректування вмісту регістрів МП; 

 збереження вмісту ділянок ОП у зовнішній пам’яті; 

 виконання, за допомогою вбудованого калькулятора, шістнадцяткового 

додавання і віднімання. 

Порядок виконання роботи 

Запуск на виконання відладчика – програми DEBUG здійснюється 

введенням команди debug, параметром якої може бути ім’я оброблюваного 

файлу. Після завантаження відладчика в ОП на екран монітора видається 

повідомлення про готовність програми для приймання команд у вигляді дефіса. 

Для завершення роботи програми DEBUG уводиться команда q (quit). 

Приклад. Запустити на виконання програму DEBUG.  Завершити роботу в 

програмі-відлагожувачi. 

Завантажимо програму DEBUG: 

A:\>debug 

Як результат на екрані монітора побачимо стандартне запрошення 

відлагоджувача до роботи у вигляді дефіса. 

Увівши команду q: 



13 

-q, 

закінчимо роботу з відлагоджувачем. 

Команди програми починаються з великої або малої лiтери і можуть 

містити параметри. Якщо два розташованих поряд параметри є числами, то 

вони розділяються пропусками або комою. Усі числа вводяться в 

шiстнадцятковому зображеннi. Коротко опишемо команди, які обробляє 

програма DEBUG (початкову адресу умовно позначимо – <на>, кінцеву адресу 

– <но>) (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 - Команди програми DEBUG 

Команда 

 

Опис команди 

 

Формат команди 

 1 2 3 

A(ssembler) Перетворює мнемокод асемблера на 

машинний код 

а[<на>] 

C(ompare) Проводить порівняння двох блоків ОП з[<на1>][<но>][<на2>

] 

з[<на1>]<[ддина>][на2

] 
D(ump) Виводить на екран вміст ділянки ОП d[на] с1[на][но] 

dCHalItoniHa] 

E(nter) Уводить в ОП список чисел і/або 

символьних рядків. Виводить на екран 

вміст ділянки ОП. 

е[на][список] 

е[на] 

F(il)l Заповнює ділянку ОП послідовністю 

чисел і/або символьних рядків 

f[на][но][список] 

f[на]L[довжина][список

] G(0) Запускає програму на виконання g[на] 

g[контр. крапка(и)] 

g=[на][кон.точка(и)] 
H(exadecima

l) 

Проводить складання і віднімання 

шiстнадцяткових чисел 

h[число1][число2] 

I(nput) Прочитує і виводить на екран вміст 

байта  комунікаційного порту 

i[порт] 

l(oad) Проводить завантаження файлу або 

секторів диска в ОП 

l[на]  

l[на][дисковод] 

[сектор][кількість] 

M(ove) Переносить блок даних з одного місця 

ОП в інше 

M[на1][но][на2]  

M[на1]L[довжина][на2] 

N(аme) Ідентифікує файл або один/два 

параметра 

N[ім’я-файла] 

n[параметр] 

n[парам.1][парам.2] 
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Продовження таблиці 2.2 

O(utput) Пересилає байт в осередок 

комунікаційного порту 

о(порт1байт] 

Q(uit) Здійснює вихід з програми DEBUG q 

R(egister) Виводить на екран і змінює значення 

регістрів і прапорів стану МП 

r[ім’я-регістра]  

rf 

S(earch) Сканує блок ОП за заданим списком 

значень 

s[на][но][список] 

s[на][довжина][список] 
T(race) Виконує одну або декілька команд t  

t[Ha] 

t[кiлькiсть-команд] 

t=[на][ кiлькiсть -

команд] 
U(nassemble

r) 

Перетворює машинний код на мнемокод 

асемблера 

u[на][но]  

u[на]L[довжина] 

W(rite) Проводить запис у файл або в сектори 

диска 

w[Ha]  

w[на][дисковод] 

[сектор][кількість]  

Розглянемо деякі команди детальніше.  

Команда r(egister) виводить висновок на екран і коректує значення 

регістрів процесора. Ця команда також видає інформацію про наступну 

виконувану команду. 

Приклад 1.1. Вивести на екран монітора значення регістрів МП. 

Запустимо на виконання відлагоджувач і введемо команду r(egister): 

A:\>debug 

-r 

Результат виконання цiєї команди: 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0100 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0000=CD 

Проаналізуємо відгук відлагоджувача на команду.  

У двох перших рядках поданi шістнадцятковi значення всіх регістрів 

процесора. Регістри сегментів (DS, ES, SS, CS) містять таке саме значення 

10D4h (суфікс h позначає шістнадцяткове число). Цей селектор сегмента указує 

на адресу найближчого вільного сегмента пам’яті – 10D40h. Значення регістра 
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SP (покажчик стека) рівне FFEEh, а регістра IP (покажчик команди) – 0100h. У 

решті регістрів записані нулі. 

У правій частині другого рядка знаходяться значення восьми прапорів 

стану процесора. Iз завантаженням програми-відлагоджувача всі прапори, окрім 

IF, очищаються. Список символів, що позначають стани цих прапорів, наведено 

в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 - Прапори стану процесора 

Найменування прапора Позначення Установлений Очищений 

Переповнювання (так/ні) OF OV NV 

Напрям (зменшення/збільшення) DF DN UP 

Переривання (можливо/неможливо) IF EI DI 

Знак (від’ємний/додатний) SF NG PL 

Нуль (так/ні) ZF ZR NZ 

Арифметичне перенесення (так/ні) AF AC NA 

Парність (парна/непарна) PF PE PO 

Перенесення (так/ні) CF CY NC 

 

Такий стан регістрів установлюється завжди після завантаження 

відлагоджувача. Відмінність можлива тільки в значенні сегментних регістрів, 

яке залежить від конфігурації системи. 

Виконувана програма є послідовністю кодів машинних команд 

(інструкцій). Адреса машинного коду команди, яка виконуватиметься 

наступною, фіксується в регістрах CS (сегмента команди) і IP (покажчик 

команди). У нашому прикладі – це адреса:  

CS:IP = 10D4h:0100h = 10D40h + 0100h = 10E40h 

У третьому виведеному рядку знаходиться довідкова інформація про цю 

команду. Адреса, записана в регістрах CS:IP, повторена на початку рядка. 

Наступний параметр – це машинний код команди, що міститься в полі пам’яті, 

яке починається з адреси, указаної на початку рядка. У нашому випадку це два 

значення 00h і 00h, подані як 0000. Цьому машинному коду відповідає 
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мнемокод команди асемблера, виведений у центрі третього рядка: ADD 

[BX+SI],AL. Ця команда здiйснює такi дії: значення регістра AL складається зi 

значенням байта, що має в сегменті даних зсув, що дорівнює сумі значень 

регістрів у квадратних дужках (в даному випадку ці значення і їх сума дорівнює 

0000, тобто адреса байта дорівнює DS:0000); результат записується за цією ж 

адресою. Поточне значення байта DS:0000 (до виконання команди) виводиться 

в кінці третього рядка і дорівнює CD. 

Приклад 2.2. Змінити значення регістрів МП. 

За допомогою команди r(egister) можна змінити значення регістра, 

указавши його ім’я як параметр. У відповідь на команду відлагоджувач 

виводить на одному рядку ім’я регістра і його значення, а на іншому рядку – 

двокрапка, що запрошує ввести нове значення регістра, наприклад, значення 

89Abh. Результат виконання вказаних дій: 

-rсх  

СХ 0000 

:89АВ 

Переконаємося, що необхідна зміна виконана, використовуючи команду 

r(egister) без параметрів: 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=89AB DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0100 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0000=CD 

Змінимо значення прапорів стану МП. Для цього дамо їм початкового 

значення, увівши команду r(egister) з параметром f. Потім уведемо в 

довільному порядку одне або декілька нових значень прапорів після дефіса. 

Наприклад, установимо значення прапорів переповнювання OV, знаку NG і 

перенесення CY. 

Результат виконання вказаних дій: 

-rf 

NV UP EI PL NZ NA PO NC -OV NG CY  
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Переконаємося, що установки прапорів змінені, використовуючи команду 

r(egister) без параметрів: 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=89AB DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0100 OV UP EI NG NZ NA PO 

CY 

10D4:0100 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0000=CD 

Команда d(ump) здійснює висновок на екран монітора вмісту ділянки 

основної пам’яті комп’ютера. Отримувана при цьому ділянка пам’яті – дамп, є 

послідовністю значень байтів у шістнадцятирозрядному зображенні, а також у 

коді ASCII. 

Приклад 3.3. Вивести вміст ділянки пам’яті на екран монітора. 

Уведемо команду d(ump): 

-d 

Результат виконання команди: 

10D4:0100 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0110 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0120 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0130 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0140 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0150 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0160 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

10D4:0170 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ........... 

 

Проаналізуємо відгук відлагоджувача на команду. Вивчимо перший 

рядок. Перше число 10D4:0100 – це початкова адреса дампу, де селектор 

сегмента дорівнює 10D4h, а зсув адреси відносно початку сегмента дорівнює 

0100h. Наступні за адресою два нулі означають, що в байті з адресою 

10D4:0100 записано значення 00h. Наступні два нулі означають, що значення 

байта з адресою, на одиницю бiльше попереднього 10D4:0101, також дорівнює 

00h і т. д. Дефіс у середині рядка розділяє байти на дві рівні групи. 

Підрахувавши загальну кiлькiсть таких пар у рядку, переконаємося, що в ній 



18 

відображені значення 16-ти (10h) байтів, послідовно розташованих у пам’яті. 

При цьому адреса початкового байта першого рядка дорівнює 10D4:0100, а 

адреса останнього – 10D4:010F. 

Нижченаведені сім рядків, кожен з яких починається з адреси першого в 

рядка байта, зображують частину дампу, що залишилася. Початкова адреса 

дампу 10D4:0100, а кінцева – 10D4:017F. Отже, цей дамп містить 128 (80h) 

послідовно розташованих байтів. 

Уведемо команду d(ump) ще раз і отримаємо такий результат: 

10D4:0180 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:0190 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01A0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01B0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01C0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01D0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01E0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

10D4:01F0 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ............ 

 

Послідовність символів відрізняється початковою адресою дампу 

10D4:0180, який перевищує на одиницю кінцеву адресу попереднього дампу. 

Отже, якщо вводити команду d(ump) без параметрів, програма DEBAG 

послідовно виводитиме по 128 байтів пам’яті, починаючи з найближчого 

вільного сегмента пам’яті. 

Приклад 4.4. Вивести на екран вміст ділянки пам’яті, починаючи з адреси 

10D40h. 

Знаючи абсолютну адресу байта 10D40h, запишемо його сегментну 

адресу у вигляді селектора сегмента і зсуву всередині цього сегменту 

10D4:0000. 

Введемо команду d(ump), указавши як параметр початкову адресу дампу 

-d1OD4:0000 
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Результат виконання команди: 

10D4:0000 CD 20 00 80 00 9A EE FE-1D F0 F4 02 25 0D 2F 03 

10D4:0010 25 0D BC 02 25 0D F9 0A-01 01 01 00 02 FF FF FF 

10D4:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF E7 0C 4E 01 

10D4:0030 5F 10 14 00 18 00 D4 10-FF FF FF FF 00 00 00 00 

10D4:0040 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 

10D4:0050 CD 21 CB 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 20 20 20 

10D4:0060 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 20 20 20 

10D4:0070 20 20 20 20 20 20 20 20-00 00 00 00 00 00 00 00 

 

Зазначимо, що дамп починається з адреси, указаної в команді, і 

складається, як завжди, зi 128 послідовно розташованих байтів пам’яті. Цього 

разу дамп містить не тільки нулі. Наприклад, значення байта з адресою 

10D4:000E дорівнює 2Fh.  

Праворуч від кожного рядка, замість деяких з 16-ти крапок, з’явилися 

символи, відповідні ASCII-кодам значень байтів того самого рядка. Ті символи, 

ASCII-коди яких не є частиною стандартної таблиці ASCII, тобто не 

потрапляють у діапазон від 0 до 7Fh (0 до 127 в десятковій системі числення), 

позначаються на екрані крапкою. Так, усі лiтери російського алфавіту будуть 

позначенi на екрані крапками, оскільки їх коди потрапляють в діапазон від 80h 

до FFh (128 до 255 в десятковій системі числення). 

У нашому прикладі, в отриманому дампі значення байта 10D4:000 E 

дорівнює 2Fh. Цей шістнадцятковий запис, за таблицею ASCII, відповідає 

символу /, який виведений у відповідній позиції символьної частини рядка. 

Байт 10D4:0014 містить значення 25h, що є ASCII-кодом символу % і т. д. 

Байти, яким у правій частині екрана відповідають крапки, можуть містити 

значення або 7Fh, що перевищують, або що не належать до в ASCII-коді, або 

дорівнюють 2Eh (ASCII-коду крапки). 

Приклад 5.5. Вивести на екран дамп пам’яті, у якому міститься 

конкретний файл.  
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За допомогою текстового редактора Блокнот створимо файл primer.txt, 

що складається iз символів,  ASCII-коди яких належать стандартній частині.  

Наприклад, такий текст: 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

This text file will be used to demonstrate DEBUG. 

This file will be loaded into memory when DEBUG is started. 

DEBUG is easy to use after some practice. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Запустимо на виконання програму DEBUG, указавши як параметр ім’я 

створеного файлу: 

A:\>debug primer.txt 

Для виведення на екран дампу, у якому міститься файл primer.txt, уведемо 

команду d(ump) без параметрів і, дочекавшись результату, уведемо ту саму 

команду повторно і отримаємо такi два дампи: 

-d 

10D4:0100  2B 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В-2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В  ++++++++++++++++  

10D4:0110  2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В-2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В ++++++++++++++++  

10D4:0120  2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В-2В 2S 2В 2В 2В 2В 2В 2В ++++++++++++++++  

10D4:0130  2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В-2В 2В 2В 0D 0A 54 68 69  +++++++++++   This  

10D4:0140  73 20  74  65  78 74  20  66-69 6C  65  20  77  69 6C 6C      text file will  

10D4:0150  20 62  65  20  75 73  65  64-20 74   6F  20  64  65 6D 6F      be used to demo  

10D4:0160  6E 73  74  72  61 74  65  20-44 45   42  55  47  2E 0D 0A     nstrate DEBUG...  

10D4:0170  54 68  69  73  20 66  69  6C-65 20   77  69  6C 6C 20 62      This file will b 

-d 

10D4:0180 65 20  6C 6F 61  64 65   64-20   69 6E  74  6F   20 6D 6 e loaded into me 

10D4:0190 6D 6F 72  79 20  77 68   65-6E   20 44  45  42   55  47 20  mory when DEBUG 

10D4:01A0 69  73 20  73 74  61 72   74-65   64 20  0D  0A 44  45 42  is started ..DEB 

10D4:01B0 55  47 20  69 73  20 65   61-73   79 20  74   6F  20  75 73  UG is easy to use 

10D4:01C0 65  20 61  66 74  65 72   20-73   6F 6D 65   20  70  72 61  after some pra 

10D4:01D0 63  74 69  63 65  2Б 0D  0A-2B 2В 2В 2В 2В  2В 2В 2В  ctice... ++++++++ 

10D4:01E0 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В  2В-2В 2В 2В 2В 2В  2В 2В 2В  ++++++++++++++++ 

10D4:01F0 2В 2В 2В 2В 2В 2В 2В  2В-2В 2В 2В 2В 2В  2В 2В 2В  ++++++++++++++++ 
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Бачимо вміст файлу primer.txt, розміщеного в ОП, починаючи з адреси 

10D4:0100. Причому в лівій частині зображенi ASCII-коди, записані в 

шістнадцятковiй системі числення, а в правій частині – рядки символів, 

відповідні цим кодам (табл. 2.4). 

Уведемо команду d(ump), указавши як параметр початкову і кінцеву 

адресу ділянки пам’яті або довжину ділянки. Уведемо команду: 

-d10D4:01AD 01D3 

Отриманий в результаті дамп пам’яті починається з байта 10D4:01AD, 

закінчується байтом 10D4:01D3 і є частиною попереднього дампу. Зауважимо, 

що початкова і кінцева адреси в команді зображенi по-різному: початкова 

адреса – довга, кінцева – коротка. Оскільки в кінцевій адресі вказано тільки 

зміщення від початку сегмента, то за умовчанням селектор сегмента, приймає 

значення з регістра DS. Тому останню команду можна записати коротше:  

–d1AD 1D3 

Таблиця 2.4 - Стандартна частина  коду ASCII 
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Приклад 2.6. Вивести на екран необхідний дамп пам’яті.  

Уведемо команду d(ump), указавши як параметр початкову адресу 

ділянки пам’яті і його довжин, що дорівнює 27h. Уведемо команду: 

-d1AD L27 

Отримаємо результат аналогічний попередньому. Виведемо на екран 

монітора один байт, адреса якого 10D4:01B1, наступною командою: 

-d01B1 L1 

Виведемо на екран монітора ділянку основної пам’яті завдовжки 1Кбайта 

(400h байта), що починається з абсолютної адреси 00000h.  

-d0000:0000 L400 

Припинити висновок на екран можна комбінацією клавіш Ctrl+NumLock. 

Припинити висновок – Ctrl+ScrollLock. 

Уведення даних в оперативну пам’ять комп’ютера виконується 

командою e(nter). Ця команда дозволяє побайтно коректувати вміст 

оперативної пам’яті.  

1. Команда e(nter) має такий формат: 

-е[<початкова адреса>][<список значень>],  

де <початкова адреса> указує на перший байт коректованого поля пам’яті; 

<список значень> складається з елементів (8-розрядні двійкові коди, зображені 

парами шістнадцяткових цифр, і/або рядки символів в лапках), відокремлених 

пропуском або комою, і задає ті значення, які повинні бути привласнені байтам 

коректованого поля. 

Приклад 2.7. Увести певні дані у вказані байти оперативної пам’яті. 

Уведемо значення в шістнадцять байтів пам’яті, починаючи з адреси 

10d4:0000. Причому, чотирнадцять байтів замінимо значеннями, зображенними 

парами шістнадцяткових цифр, а двом байтам привласнимо значення 

символьного рядка ‘IS’. 

Уведемо команду: 

-е0 2А 20 44 41 54 41 20 ‘IS’ 20 48 45 52 45 20 2A 
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Перевіримо результат, вивівши на екран монітора ділянку з 16 (10h) 

байтів пам’яті, починаючи з адреси 10d4:0000  командою: 

-d0 L10 

Результат на екрані монітора: 

10D4:0000 2A 20 44 41 54 41 20 49-53 20 48 45 52 45 20 2A * DATA IS 

HERE * 

Отримаємо такий самий результат, увівши команду: 

-е0 2A 20 44 41 54 ‘A IS H’ 45 52 45 20 2A  

або ввівши команду: 

-е0 ‘* DATA IS HERE *’ 

Пояснити отримані результати. 

2. Команда e(nter) має такий формат: 

-е[<початкова адреса>], де 

 <початкова адреса> указує на перший байт коректованого поля 

пам’яті. 

Приклад 6. Замінити непарні коди нулями в п’яти байтах пам’яті, 

починаючи з 10d42h. 

Виводитимемо на екран побайтно кожне значення і, якщо воно непарне, 

то відразу ж замінюватимемо його нулем. Для цього введемо команду: 

-е2 

У відповідь на екрані монітора з’явилася адреса байта, його значення і 

крапка, після якої за необхідності можна набрати нове значення: 

10D4:0002 44. 

Оскільки код є парним числом і заміні не підлягає, натискаємо на клавішу 

пропуску. На екрані з’являється значення наступного байта: 

10D4:0002 44. 41. 

Змінимо значення останнього виведеного байта 41h на 00h. Для цього 

після крапки наберемо 00 і натиснемо клавішу пропуску для виведення 

наступного значення: 

10D4:0002 44. 41.00 54. 
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Аналогічно коректуємо всі п’ять байтів пам’яті і завершуємо виконання 

команди натисненням на клавішу Enter. Якщо з’явиться необхідність переходу 

не до наступного, а до попереднього байта, то слід натиснути клавішу дефіса.  

Перевіримо результат, вивівши на екран монітора ділянку з 16 (10h) 

байтів пам’яті, починаючи з адреси 10d4:0000 такою командою: 

-d0 L10 

Результат на екрані монітора буде такий: 

10D4:0000 2A 20 44 00 54 41 20 49-53 20 48 45 52 45 20 2A * D.TA IS HERE * 

Друга лiтера у слові DATA замінена на порожній символ, оскільки 

замість числа 41h, що є ASCII-кодом прописної букви А, уведено число 00h, що 

є ASCII-кодом порожнього символу. 

Вправи 

1. Записати абсолютну адресу елемента основної пам’яті в 

шістнадцятковому, десятковому і двійковому кодах, якщо значення селектора 

сегмента і зсуву осередку відносно початку сегмента такi: 

2. а) 145F:0132; би) A0F9:00A1; у) FE99:1AA1. 

3. Записати адресу байта основної пам’яті через найближчий селектор 

сегмента і зсуву відносно початку сегмента, якщо відома його абсолютна 

адреса: 

4. а) FFFFFh; би) ABCD0h; у) 1D200h. 

5. Змінити значення прапорів регістра стану процесора на протилежні. 

Відновити початкові значення. 

6. Обнулити регістри загального призначення. Записати абсолютну 

адресу найближчого вільного сегмента основної пам’яті. Записати абсолютну 

адресу машинного коду команди, яка виконуватиметься наступною. 

7. Установити таке значення регістра ES, щоб дамп пам’яті, що 

отримується командою  

8. -dds:0130 при DS = 13B5, збiгався з дампом, що отримується 

командою: 

а) -des:0BA0; би) -des:F8D0;  би) -des:13B5. 
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9. Виведіть на екран вміст машинного слова, що починається з байта, 

абсолютна адреса якого в десятковій системі числення дорівнює: 

а) 128; би) 1024; у) 65536. 

10. Створіть текстовий файл, який містить зображення квадрата, що 

складається із зірочок (*). Виведiть на екран монітора дамп оперативної 

пам’яті, що містить цей файл. У дампі замінiть ASCII-коди, що відповідають 

символу * на ASCII-коди символу +. Перевірити отриманий результат. 

Завдання 

Завдання для самостійної роботи: 

Запустіть на виконання відлагоджувач – програму DEBUG і встановіть 

наступні значення регістрів (тут і далі всі числа записані в шiстнадцятковiй 

системі числення): 

DS= 1000 + N; SS=1000; BP=A + N; SI= 10 + 2 * N; 

DI= 1A + 3 * N; 

де N – номер у навчальнiй підгрупі. 

Фіксуйте вигляд екрана пiд час виконання цих команд. 

1. За значень регістрів, встановлених у пункті 1, отримайте за допомогою 

команди DUMP у форматі dxxxx, де хххх є зсув, той же дамп, який може бути 

отриманий командою -dcs:0000. 

2. Відобразіть результат виконаної команди. 

3. Установіть таке значення регістра ES, щоб дамп пам’яті, що 

отримується командою  

4. -dcs:0020 при CS = 10D4, збігався з дампом, що отримується командою: 

5. а) -des:0AB0 ; 

6. б) -des:FED0. 

7. Опишіть етапи роботи і підтвердить правильність виконання завдання. 

8. Виведіть на екран значення регістра прапорів стану МП.Установіть 

прапори знаку, нуля і парності в регістрі стану процесора за допомогою 

команди REGISTER. Переконайтеся, що установка виконана правильно. 

Поверніть прапори в початковий стан.  

9. Відобразіть вигляд екрана після виконання команди. 

10.  а) Виведіть на екран вміст подвійного слова, що починається з байта, 
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абсолютна адреса якого дорівнює 4*N. Це подвійне слово містить сегментну 

(або, як то кажуть, довгу) адресу. Визначите значення абсолютної адреси цього 

сегмента. 

11. б) Виконайте таке саме завдання для подвійного слова, що 

починається з байта, абсолютна адреса якого дорівнює 4*N+10. 

12. Для кожного пункту відобразьте вигляд екрана пiд час виконання 

завдання. 

13. Уведіть у пам’ять, починаючи з абсолютної адреси 20000 + 100*N, 

ваші прізвище, ім’я, по батькові (запишіть їх латинськими лiтерами) і дату 

народження у форматі: день/місяць/рік. 

14. Відобразіть вміст файлу, розміщений в основній пам’яті. 

15. За допомогою команди ENTER виправiть результати попередньої 

роботи так: 

- великi лiтери замініть на малі (запишіть команду); 

- малі замініть на великі (запишіть команду); 

- скiсну межу в даті замініть на дефіс (запишіть команду). 

Скористайтеся для цього стандартною таблицею кодування ASCII. 

Зафіксуйте зміну вмісту файлу в основній пам’яті. 

Контрольні питання 

1. Компоненти мікропроцесора, їх характеристики і взаємодія.  

2. Структура адресного простору і принципи адресації основної пам’яті 

комп’ютера. 

3. Система переривань у комп’ютері та схема обробки переривань. 

4. Регістри мікропроцесора, їх види та характеристики. Формати даних і 

команд. 

5. Поясніть призначення та можливості трасування програм у 

відлагоджувачi? 

6. Основні можливості відлагоджувача – програми DEBUG, команди 

відладжувача, що дозволяють перетворювати мнемокод асемблера на 

машинний код і навпаки, здійснювати покрокове виконання програми, 

зберігати певну ділянку основної пам’яті у файлі, завантажувати вміст файлу в 

задану ділянку оперативної пам’яті. 

Література: [11–14]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Засоби динамічної відладки програм 

Мета роботи: вивчення основних можливостей відлагоджувача – 

програми DEBUG. Засвоєння команд відлагоджувача, що дозволяють 

перетворювати мнемокод асемблера на машинний код і навпаки, здійснювати 

покрокове виконання програми, зберігати певну ділянку основної пам’яті у 

файлі, завантажувати вміст файлу в задану ділянку оперативної пам’яті. 

Короткі теоретичні відомості 

Мікропроцесор працює під керуванням програмою, складеною мовою 

машинних команд. Проте розробка таких програм вимагає великої кількості 

часу, тому створені мови програмування, команди яких транслюються в 

машинні коди. Найбільш наближеною до машинної мови є мова асемблера. 

Початковий модуль, записаний мовою асемблера, складається з 

послідовності пропозицій, які діляться на директиви асемблеру 

(псевдооператори) і команди процесора (мнемокоди). Директиви асемблеру 

керують роботою транслятора, задають йому певні параметри. Команди 

процесору є мнемонічною (буквеною) формою запису машинних команд, що 

безпосередньо виконуються МП. 

Формат команди процесору (мнемокод): 

[<влучна>:]<мнемокод>[<операнд(и)>][;<коментарі>] 

складається з чотирьох полiв. 

Поле мітки служить для привласнення імені команді. Мнемокод (від двох 

до чотирьох лiтер) точно відповідає одній команді МП. Проте мнемокоди 

простіше запам’ятати, чим послідовності двійкових цифр. Поле операндів у 

команді слугує для указання мікропроцесору про місцезнаходження даних, що 

підлягають обробці. Дані можуть знаходитися не тільки в основній пам’яті, але 

і в регістрах, у портах і в самих командах. Кількість операндів (до двi) залежить 

від конкретної команди та типу використовуваних ybv даних. Для відділення 

операндів використовується крапка. Після операндів можна поставити крапку з 

комою і написати коментар. 
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Розберемо фрагмент програми мовою асемблера, яка розміщує числа 1 і 2 

у регістрах АХ і ВХ відповідно, та складає значення цих регістрів, поміщаючи 

результат у регістр АХ: 

mov ах, 1 ; присвоїти регістру АХ число 1 

mov bx, 2 ; присвоїти регістру BХ число 2 

add ах, bx ; збільшити значення регістра АХ на значення регістра ВХ 

Перший рядок містить код операції mov, що отримав своє ім’я від слова 

move (переслати). Мнемокод використовується для пересилки даних в регістри, 

у пам’ять, з регістра в регістр, з регістра в пам’ять і навпаки. Фактично 

назва команди некоректна, оскільки вона тільки копіює дані з одного місця в 

інше та не змінює значення операнда-джерела. За кодом операції mov завжди 

слідують два операнди: приймач і джерело.  

Отже, перший рядок програми вимагає від процесора переслати в регістр 

АХ значення, що дорівнює 1. Друга команда в другому рядку завантажує 

значення 2 в регістр ВХ. 

Третій рядок містить команду складання add від слова add (скласти), пiд 

час виконання якої значення iз регістра ВХ складається із значенням у регістрі 

АХ; результат залишається в регістрі АХ, а значення регістра ВХ не змінюється. 

Розглядати цю послідовність з трьох асемблерних мнемокодів як 

повноцінну програму не можна, оскільки немає нормальнго завершення 

програми і неможливо виконати її з керуванням операційного середовища. 

Відлагоджувач – програма DEBUG дозволяє створювати програми типу .com і 

надалі їх виконувати. 

Розглянемо основні етапи підготовки асемблерних програм засобами 

відлагоджувача. Запишемо мнемокоди, що виводять на екран монітора рядок 

символів: 

mov ah,9 

mov dx,120 

int 21 

int 20 
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Програма містить чотири асемблернi оператори. Висновок на екран 

монітора рядка символів виконується оператором int 21, який викликає 

програмне переривання 21h (33-тє в десятковій системі числення). Завдяки 

такому перериванню прикладні програми мають можливість звертатися до 

набору функцій DOS – до підпрограм, що входять до складу модуля 

MSDOS.SYS і призначеним для обслуговування стандартних пристроїв і 

файлової системи. Перед зверненнi до функцій операційної системи через 

переривання 21h у регістр АН повинен бути занесений шістнадцятковий номер 

функції, що викликається. У інші регістри головна програма поміщає 

аргументи функції, що викликається, якщо вони потрібні. У даному прикладі 

аргумент функції, що викликається, – число 120h завантажується другим 

оператором у регістр DX. Це необхідно для того, щоб повідомити операційній 

системі місцеположення рядка, що виводиться, у пам’яті комп’ютера. Перед 

викликом службової функції 9h адреси початковий ряд повинен бути 

поміщений у регістри DS і DX (номер сегмента і зсув відповідно). Значення 

регістра DS установлюється відлагоджувачем автоматично після його старту. 

Зсув 120h, вибрано довільно. Єдине обмеження – щоб поле пам’яті, займане 

символьним рядком, не перекривалося ділянкою пам’яті, зайнятою програмою. 

Оператор int 20 в останньому рядку програми викликає переривання 

DOS, яке забезпечує нормальне завершення програми і передавання керування 

операційній системі. У такий спосіб можна завершити програми типу .com. Для 

завершення асемблерної програми типу .exe краще використовувати 

переривання 21h з номером службової функції 4Ch. 

У машинній програмі може бути до чотирьох видів сегментів: сегмент 

коду (команд), сегмент даних, сегмент стека, додатковий сегмент. 

Обов’язковим з чотирьох сегментів є кодовий сегмент. Адреса, з якої 

починається сегмент коду, зберігається в регістрі CS. Абсолютна адреса 

чергової виконуваної команди CS:IP, де IP – покажчик команди. Пiд час 

виконання будь-якої команди IP автоматично змінюється і вказує на наступну 

команду. Кодовий сегмент зазвичай не містить даних. Усі дані програміст 
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розташовує в сегмента даних і/або в додатковому сегменті. Початкова адреса 

сегменту фіксується в регістрі DS, якщо в команді як операнд указаний зсув 

адреси елемента пам’яті, де зберігається дане. Наприклад, команда 

mov ах,[0023] означає, що доступ до даних відбувається за абсолютною 

адресою DS:0023. 

За допомогою відлагоджувача – програми DEBUG готовій програмі 

привласнюється ім’я, а потім проводиться запис ділянки пам’яті у файл з цим 

ім’ям. 

Відлагоджувач дає можливість не тільки доступу до регістрів 

мікропроцесора і до елементів основної пам’яті комп’ютера, але і забезпечує 

режими роботи для перекладу асемблерних команд  мовою машинних кодів і 

навпаки; для аналізу програм, записаних мовою машинних команд; для 

покрокового виконання програм і внесення до цих програм змін. 

Порядок виконання роботи 

Команда а(ssembler) перетворює мнемокод асемблера на відповідний 

машинний код і розміщує останній в оперативній пам’яті комп’ютера за 

вказаною адресою. 

Основне призначення команди – внесення змін до наявних програм. 

Проте її цілком можна використовувати і для розробки невеликих програм 

мовою асемблера. 

Для введення команди необхідно у відповідь на стандартне запрошення 

відлагоджувача (дефіс) набрати команду, указавши як параметр адресу, за якою 

буде розміщений машинний код. Якщо вказана адреса містить тільки зсув 

відносно початки сегмента, то як номер (селектори) сегмента береться значення 

регістра CS (регістр сегмента коду). Якщо параметра команди немає, то 

машинний код розміщується за адресою, указаною в регістрах CS:IP. Після 

того, як команда введена, на екрані з’являється початкова адреса, що є 

сигналом для введення асемблерної команди. Якщо асемблерний мнемокод 

уведений без помилок, то на екран монітора видається наступна адреса, де 

може бути введена чергова команда асемблера, і відлагоджувач знову 
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переходить в режим очікування. У разі знаходження помилки відладчик 

позначає її місце. Завершити виконання цiєї команди можна, натиснувши 

клавішу Enter відразу після чергової адреси. 

Приклад 3.1. За допомогою відлагоджувач – програми DEBUG 

перетворити асемблерні команди на машинні коди. 

За допомогою відлагоджувача виконаємо фрагмент програми в 

мнемокодах асемблера, який був розглянутий вище. Уведемо команди в 

оперативну пам’ять. Для цього запускаємо на виконання відлагоджувач і 

вводимо команду а(ssembler) без параметра. У відповідь відлагоджувач 

виводить адрес машинного коду команди з регістрів CS і IP і чекає введення 

першого мнемокоду. 

A:\>debug 

-а 

10D4:0100 

Відлагоджувач DEBUG створює машинні програми типу .com, запис яких 

починається з відносної адреси (зсуви) 100h. Тому пiд час створення таким, 

чином, машинної програми необхідно стежити, щоб зсув першого машинного 

коду дорівнював 100h. У нас ця умова виконана. У разі його порушення було б 

досить завершити виконання команди клавішею Enter і знов її ввести, але вже з 

параметром: 

-а100 

У даній ситуації робити цього не потрібно. Уведемо послідовно 

операторів програми, закінчуючи кожен рядок натисненням клавіші Enter. На 

екрані монітора отримаємо таке зображення: 

A:\>debug 

-а 

10D4:0100 mov  ах,1 

10D4:0103 mov  bx,2 

10D4:0106 add  ах,bx 

10D4:0108 
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У результаті всі мнемокоди початкової програми перетворені на машинні 

коди, які послідовно розміщені в оперативній пам’яті, починаючи з адреси 

10D4:0100. Уведена програма займає в пам’яті 8 байтів (0108h - 0100h = 8h). 

Завершуємо виконання команди відлагоджувача натисненням клавіші Enter. 

Команда u(nassembler) слугує для перетворення машинного коду на 

мнемокод асемблера, тобто вона здійснює перетворення на коди, схожі на 

оператори мови асемблера. Цей процес називається дизасемблювання. 

Відмінність мнемокодів, що отримуються таким чином, від звичайної 

програми мовою асемблера полягає в наступному. Перетворення усередині 

асемблерних програм здійснюються зазвичай за допомогою міток. Команда 

u(nassembler) пiд час перекладу замість міток проставляє числові адреси 

переходів. Прочитати лістинг такої програми набагато складніше, ніж 

початкову програму. Проте така можливість є могутнім інструментом для 

відлагоджування і коректування програм. 

Як параметр команди u(nassembler) можна задати початкову адресу і 

довжину або початкову та кінцеву адресу оброблюваної ділянки пам’яті. У 

кінцевій адресі указується тільки зсув відносно початку сегмента. Якщо в 

команда u(nassembler) не містить початкову адресу оброблюваного коду, то пiд 

час першого запуску команди дизасемблювання машинного коду почнеться з 

адреси CS:0100. З повторним запуском обробка продовжиться з того місця, з 

якого закінчила роботу попередня команда. 

Приклад 3.2. За допомогою відлагоджувача – програми DEBUG 

перетворити машинні коди на мнемокоди асемблера 

Перетворемо на мнемокод асемблера програму складання двох чисел, яка 

була введена в оперативну пам’ять. Для цього введемо команду u(nassembler) з 

параметром, вказуючи байтову довжину поля висновку: 

-u100 l8 

За цiєю командою відлагоджувач дизасемблював вміст поля з 8 байтів за 

початковою адресою CS:0100: 

10D4:0100 B80100 MOV AX,0001 
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10D4:0103 BB0200 MOV BX,0002 

10D4:0106 01D8 ADD AX,BX 

Виданий на екран монітора лістинг програми містить три колонки.  

У першій колонці вказані адреси команд у пам’яті машини. Друга колонка, що 

містить машинні коди команд, зображені шістнадцятковими цифрами (по дві 

цифри на один байт). У третій колонці наведено відповідні цим кодам 

оператори асемблера, які повністю збiгаються з уведеними раніше 

мнемокодами. 

Команда t(race) здійснює покрокове виконання програми (трасування) 

в машинному коді. Пiд час трасування після виконання кожної команди 

проводиться зупинка i на екран монітора виводяться значення регістрів 

мікропроцесора. Як параметр цiєї команди можна вказати адресу команди, з 

якою ми хочемо почати трасування програми і/або кількість відлагоджуваних 

команд. У останньому випадку зупинок не відбувається аж до останньої 

команди, причому виконання кожної команди супроводжується появою на 

екрані монітора значень регістрів мікропроцесора. Припинити рух даних по 

екрану можна натисненням клавіш Ctrl+NumLock. Поновлюється рух будь-

якою клавішею. З натисненням Ctrl+ScrollLock (або Ctrl+C) трасування 

припиняється. 

Приклад 3.3. Провести трасування машинної програми, розташованої в 

оперативній пам’яті комп’ютера. 

Проводячи трасування машинної програми, спостерігатимемо, як 

відбиваються на стані процесора операції, що виконуються їм під впливом 

кожної з команд: завантаження значень в регістри AX,BX і занесення результату 

в регістр АХ. 

Перш ніж розпочати трасування, уведемо команду r(egister) для перевірки 

регістрів CS і IP, які повинні указувати на початок програми: 

-r 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0100 NV UP EI PL NZ NA PO NC  
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10D4:0100 B80100 MOV AX,0001 

Тепер уведемо три рази команду t(race), кожного разу звертаючи увагу на 

зміни, що відбуваються у стані регістрів процесора і в змісті третього рядка: 

-t 

АХ=0001 ВХ=0000 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0103 BB0200 MOV BX,0002 

-t 

АХ=0001 ВХ=0002 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0106 01D8 ADD AX,BX 

-t 

АХ=0003 ВХ=0002 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0108 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0108 0000 ADD [BX+SI], AL DS:0002=FF 

Отже, виконання всіх машинних команд перевірене. 

Приклад 3.4 За допомогою відлагоджувача провести трасування трьох 

команд, починаючи з адреси CS:0100h. 

У команді t(race), як параметр, указуємо адресу команди, з якою ми 

хочемо почати трасування програми і кількість відладжуваних команд: 

-t = 100 3 

У результаті отримали відразу всю трасу виконання машинної програми. 

Приклад 3.5. Створити асемблерну програму засобами відлагоджувача. 

За допомогою команди відлагоджувача а(ssembler) запишемо мнемокоди, 

що виводять на екран монітора рядок символів: 

-а 

10D4:0100 mov ah,9 

10D4:0102 mov dx,120 

10D4:0105 int 21 

10D4:0107 int 20 

10D4:0109 
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Два першi оператори виконують підготовчі дії. Перший оператор 

поміщує в регістр АН номер службової функції 9h, що забезпечує виведення 

рядка символів на екран монітора. Другий оператор завантажує в регістр DX 

аргумент функції, що викликається, – число 120h для того, щоб повідомити 

місцеположення рядка, що виводиться, у пам’яті комп’ютера, а значення 

сегмента даних DS відлагоджувач встановлює автоматично. Третiй оператор 

викликає програмне переривання 21h, яке забезпечує виведення рядка символів 

на екран монітора. Четвертий оператор завершує введення асемблерних кодів. 

Програма розміщена в оперативній пам’яті, починаючи з адреси 

10D4:0100, займає 9 послідовно розташованих байтів і готова до виконання. 

Тепер рядок, який слід вивести на екран монітора, необхідно помістити в 

оперативну пам’ять. Для цього скористаємося командою e(nter): 

-е120 ‘Veni, vidi, viсi$’ 

У відповідь на цю команду відлагоджувач помістить у 17-байтове поле пам’яті 

(11h), що починається з адреси 10D4:0120, ASCII-коди сімнадцяти символів  

«Veni, vidi, vici$», у тому числi і пропуски. Символ $, останній у рядку, 

необхідний, щоб указати функції DOS з номером 9h кінця рядка, який вона 

повинна зобразити на екрані. Символ долара і лапки на екран не виводяться. 

Переконаємося в правильності розміщення рядка символів за допомогою 

команди d(ump): 

-d120 L11 

10D4:0120 56 65 6E 69 2C 20 76 65-64 69 2C 20 76 69 63 59 Veni, vidi, vici 

10D4:0130 24 $ 

Програма готова до запису в дисковий файл. 

Приклад 3.6. Визначити байтову довжину машинної програми. 

Для визначення довжини програми слід пригадати, що всі програми типу 

.com починаються зі зсуву 100h. Оскільки останній байт програми, що містить 

символ $, має зсув, що дорівнює 130h (120h + 11h - 1h) довжина програми 

дорівнює 31h байта (130h - 100h + 1h).  
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Перевіримо правильність розрахунків, викликавши на екран монітора 

дамп пам’яті, починаючи з осередку 10D4:0100 і розміром 31h байта: 

-d100 L31 

10D4:0100 B4 09 BA 20 01 CD 21 CD-20 00 00 00 00 00 00 00 . ..!. ... 

10D4:0110 00 00 00 00 00 00 00 00 -00 00 00 00 34 00 42 13 ....4.B. 

10D4:0120 56 65 6E 69 2C 20 76 65-64 69 2C 20 76 69 63 59 Veni, vidi, vici 

10D4:0130 24 $ 

Значення довжини машинної програми необхідно знати для запису її в 

зовнішній пам’яті. Проте перш ніж зберігати машинні коди у файлі, потрібно 

задати його ім’я, тобто ідентифікувати його. 

Команда відлагоджувача n(ame) виконує ідентифікацію файлу. Для 

цього після імені команди набираємо специфікацію файлу – маршрут, якщо 

необхідно, і ім’я оброблюваного файлу. Специфікація файлу також може бути 

визначена в командному рядку з викликом відлагоджувача – програми DEBUG. 

Потім у цей файл за допомогою команди w(rite) може бути записана певна 

ділянка основної пам’яті, початкова адреса якої указується як параметр. Якщо в 

команді w(rite) указаний тільки зсув відносно початку сегмента, то номер 

сегмента береться з регістра CS. У разі відсутності параметра команди читання 

проводиться, починаючи з адреси CS:0100. 

Приклад 3.7. За допомогою відлагоджувача записати машинні коди 

програми з основної пам’яті у файл. 

Виберемо як ім’я програми progr1.com і ідентифікуємо файл командою: -

n progr1.com 

У регістри ВХ і СХ запишемо розмір ділянки пам’яті, яка повинна бути 

збережена на диску. Розмір програми указується у байтах і зображується 

шістнадцятковим 4-х байтовим кодом. Тому, завантажимо в регістр СХ 

значення довжини програми 31h, залишимо без зміни нульове значення 

регістра ВХ і скористаємося командою w(rite) без параметрів (початкова адреса 

за умовчанням CS :0100): 
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-rсx 

СХ 0000  

:31 

-rbx 

BХ 0000  

: 

-w 

Writing 0031 bytes 

У відповідь відлагоджувач повідомив, що у файл записано 31h байта.  

Завершимо роботу у відлагоджувачi і запустимо на виконання збережений 

файл: 

-q 

A:\>progr1 

Vini, vidi, vici 

A:\> 

Якщо все зроблено правильно, то на екран монітора програма prog1.com 

виводить рядок символів. Якщо це не так, то слід завантажити програму назад у 

відлагоджувач, знайти помилки в режимі трасування і виправити їх.  

Команда l(oad) здійснює завантаження вмісту файлу в задане місце 

оперативної пам’яті. Специфікація файлу повинна бути заздалегідь визначена 

або в командному рядку з викликом відлагоджувача, або за допомогою команди 

n(ame). У командному рядку як параметр можна вказати початкову адресу 

оперативної пам’яті, починаючи з якої буде розташований файл, завантажений 

з диска. Якщо після імені команди вказати тільки зсув адреси, то номер 

сегмента береться з регістра CS. У разі відсутності параметрів завантаження 

починається з адреси CS:0100. 

Приклад 3.8. Завантажити заздалегідь збережену програму у 

відлагоджувач і виконати її трасування. 

Запустимо на виконання відлагоджувач, ідентифікуємо файл progl.com і 

скористаємося командою l(oad) без параметрів для завантаження програми в 
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оперативну пам’ять, починаючи з адреси CS:0100: 

A:\>debug 

-n progl.com 

-l 

Після завантаження відлагоджувач запам’ятовує кількість зайнятої 

файлом пам’яті (у байтах) у регістрах ВХ і СХ. Перевіримо командою r(egister), 

що ВХ = 0000 і СХ = 0031. 

Уведемо команду u100 L8 і переконаємося, що програма завантажена в 

оперативну пам’ять. 

Виконання перших двох команд прослідкуємо за допомогою команди 

t(race). Трасування двох викликів переривань займає досить тривалий час, тому 

для виконання переривань використовують команду go. 

Команда g(o) керує процесом виконання програми в середовищі 

відлагоджувача. Команда без параметрів дозволяє виконати програму, 

починаючи з адреси CS:IP, і до її нормального завершення з видачею 

повідомлення: «Program terminated normally» (Програма завершена нормально). 

Команда g(o) з адресою як параметр (точкою зупинки) примушує 

відлагоджувач зупинити виконання програми попередньої адреси і видати на 

екран монітора повідомлення про стан регістрів процесора. Уведення точок 

зупинок особливо зручне для відлагоджування програм з розгалуженою 

логікою, а також якщо яка-небудь частина машинного коду не вимагає 

трасування. Команда g(o) дозволяє після знаку рівностi задати адресу, з zrf слід 

почати виконання програми. Це зручно, зокрема, якщо ми хочемо 

перезапустити програму спочатку, не чекаючи її закінчення. 

Приклад 3.9. Виконати програму за допомогою відлагоджувача. 

Скористаємося командою g(o) для того, щоб відразу виконати програму 

обробки переривання 20h, яка викликається з осередку з адресою CS:107: 

-g107 
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Уведемо команду g(o) без параметрів, що призведе до нормального 

завершення програми з видачею повідомлення: «Program terminated normally». 

Задамо адресу початку виконання програми: 

-g = 102 

Програма буде виконана, починаючи з адреси CS:102 і до кінця. 

Вправи 

1. Визначити абсолютну адресу трибайтової машинної команди, 

мнемокод якої mov ах,[0012] і абсолютна адреса даних цієї команди, якщо 

відомо, що CS = 04AFh, IP = 0023h, DS = 04B1h. Яке значення IP до початку 

виконання наступної команди? 

2. За допомогою відлагоджувача записати машинні команди для: 

- приміщення значення 4629h у регістр AX; 

- складання 036Ah з вмістом регістра AX. 

Визначити довжину машинної програми та перевірити результат, 

дизасемблювавши коди. 

3. За допомогою команди відлагоджувача e(nter) ввести в оперативну 

пам’ять машинні коди B8 25 00 BB 17 00 01 D8. 

Перетворити машинні коди на мнемокоди асемблера. Відтранслювати 

команди та визначити призначення цього фрагмента програми. 

4. Засобами відлагоджувача створити програму, яка виводить на екран 

монітора назви регістрів сегмента. Визначити байтову довжину машинної 

програми, абсолютну адресу сегменту коду та даних. 

5. Зберегти попередню програму в файлі progr2.com і запустити її на 

виконання з операційної системи. 

6. Виконати програму progr2.com за допомогою вiдклагоджувача. 

7. Завантажити програму progr2.com в оперативну пам’ять і виконати 

трасування команд різними способами. 

Завдання 

1. Перетворити на машинний код наступну програму, записану в 

мнемокоді асемблера: 
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MOV  

MOV  

MOV  

CLD  

REPNZ  

STOSB  

MOV  

STOSB  

PUSH  

POP  

MOV  

MOV  

INT  

INT 

 

AL,01  

DI,0200  

CX,0030 

 

 

 

AL,24 

 

ES  

DS  

DX,0200  

AH,09  

21  

20 

 

2. Виконати дизасемблювання отриманого машинного коду і 

переконатися, що результат дизасемблювання збігається з початковим текстом. 

Якщо є відхилення, зробити необхідні виправлення. 

3. Записати програму, підготовлену на два етапи раніше, у зовнішній 

пам’яті. Завершити роботу в відлагоджувачi та виконати програму з 

операційної системи. Програма повинна видавати на екран послідовність 

усміхнених фізіономій. Знов запустити на виконання відлагоджувачi. 

Завантажити програму в оперативну пам’ять і виконати її трасування. 

Завершити роботу у відлагоджувачi. 

4. Доповнити програму, що виконує додавання двох чисел, мнемокодом 

асемблера, що забезпечує нормальне завершення програми. Зберегти програму 

на диску. 

5. Модифікувати програму, що виводить на екран рядок символів, так, 

щоб вона розташовувала цей рядок на трьох рядках екрана. Наприклад, вивести 

свої анкетні дані: прізвище, ім’я та по батькові (1-й рядок екрана), дату 

народження (2-й рядок екрана), домашню адресу (3-й рядок екрана).  

Вказівка: перехід на новий рядок екрана відбувається, якщо в рядку, що 

виводиться, розмiщеннi підряд два байти, що мають значення 0Dh і 0Ah, які є 

ASCII-кодами символів CR (повернення каретки) і LF (перехід до нового 

рядка), що керують відповідно. 

Записати модифіковану таким чином програму в файл і виконати її з 

операційної системи. 
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Контрольні питання 

1. Поясніть призначення чотирьох порожніх команд процесору 

(мнемокод) i наведiть конкретний приклад. 

2. Поясніть призначення сегментів машинної програми та правила 

формування їх абсолютних адрес. 

3. Сформулювати та записати алгоритм збереження програми в 

зовнішній пам’яті за допомогою відлагоджувача. 

4. Сформулювати та записати алгоритм завантаження програми в 

оперативну пам’ять за допомогою відлагоджувача. 

5. Поясніть призначення та можливості трасування програм за 

допомогою відлагоджувача. 

6. Основні можливості відлагоджувача – програми DEBUG, команди 

відлагождувача, що дозволяють перетворювати мнемокод асемблера на 

машинний код і навпаки, здійснювати покрокове виконання програми, 

зберігати певну ділянку основної пам’яті у файлі, завантажувати вміст файлу в 

задану ділянку оперативної пам’яті. 

Література: [1, 8, 11, 12]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Перелік лабораторних робіт складається iз шести робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За шість робіт студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

– 5 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. 

Допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

– 3 бали виставляються, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляють 0 балів. 
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