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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура 

комп’ютерів» належить до циклу професійно-орієнтованої підготовки 

студентів. Це важлива складова у підготовці студентів зі спеціальності  122 – 

«Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Інформаційні управляючі 

системи та технології». Необхідність вивчання архітектури і 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 і практичними навичками щодо їх використання, необхідними для 

діагностики порушень у 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 використовують у комп’ютерних і мікропроцесорних 

системах.  

Завданням вивчення навчальної дисципліни є вироблення уміння 

оцінювати ефективність застосування електронних пристроїв і визначати їхні 

основні параметри, кваліфіковано формулювати завдання на розробку 

пристроїв та вузлів ЕОМ, оцінювати сумісність цифрових пристроїв з іншими 

пристроями, вікористовувати засоби динамічного відлагодження програм, 

визначати конфігурації персонального комп’ютера, арифметичні команди та 

команди пересилання даних, що дозволяють брати участь у роботі з 

налагодження та експлуатації електронних обчислювальних систем.  

Методичні вказівки містять короткі теоретичні відомості, приклади, 

вправи, варіанти завдань до самостійного опрацювання, контрольні питання, 

список літератури.  
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1. 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. 

2. 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 № 4 

Тема. Визначення конфігурації персонального комп’ютера 

Мета роботи: засвоїти прийоми визначення за допомогою відладчика – 

програми DEBUG моделі комп’ютера, його характеристики і устаткування, що 

входять до складу обчислювальної техніки. 

Короткі теоретичні відомості 

Приступаючи до використання будь-якої обчислювальної техніки (у тому 

числі і ПК) доцільно знати, яка модель комп’ютера використовується як основа; 

який об’єм оперативної пам’яті; яким устаткуванням можна користуватися, 

працюючи з цією технікою. 

Визначити деякі з цих відомостей за положенням перемикачів на 

системній платі не завжди можливо, оскільки, з одного боку, для цього 

необхідно мати відповідну технічну документацію, якої часто немає, а з іншого 

боку, положення перемикачів може не відповідати реальності. Тому краще 
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прочитати необхідну інформацію в області даних BIOS, у старших адресах 

основної пам’яті комп’ютера або отримати прямий доступ до необхідного 

устаткування. 

Старші адреси основної пам’яті (з C0000h до FFFFFh) у комп’ютерах, 

керованих мікропроцесором, починаючи з Intel 8086, призначені для пристрою, 

що постійно запам’ятовує (ПЗП). Програми, записані в ПЗП, доступні 

мікропроцесору негайно після включення живлення. Їх неможливо випадково 

змінити, стерти або втратити. За призначенням ці програми діляться на 

програму запуску машини; базову систему введення-висновку (BIOS); ядро 

Бейсик-інтерпретатора; розширення ПЗП, що додаються у разі установки 

додаткових периферійних пристроїв. Самі старші адреси ПЗП, починаючи з 

FFFF5h, містять два маркери, що дозволяють визначити дату випуску версії 

ПЗП, установленої на комп’ютері, а також модель машини. 

Дату випуску ПЗП можна знайти у восьмибайтовому полі пам’яті за 

адресами з FFFF5h по FFFFCh. Ця область містить ASCII-коди символів, 

записаних у загальноамериканському форматі дат. Наприклад: 10/25/02 означає 

25 жовтня 2010 року.  

Модель машини можна визначити за значенням ідентифікатора, який 

розташований у байті за адресою FFFFEh і відповідно до таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 − Значення ідентифікатора для моделей ПК серії РС 

Ідентифікатор Модель ПК 

FF РС (початковий IBM РС) 

FE XT або портативний PC 

FD PCjr 

FC AT 

 

Область даних BIOS розташована в області пам’яті, виділеної під ОЗУ, і 

займає 256 байтів, починаючи з адреси 0040:0000 (абсолютна адреса 00400h). 

Дані в цю область завантажуються BIOS під час процесу початкового запуску і 

надалі широко використовуються для організації роботи комп’ютера. У 
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багатьох випадках програми можуть найти доступ до інформації, що 

зберігається в цій області, за допомогою переривань BIOS. І, звичайно, у всіх 

випадках є безпосередній доступ до цих даних – будь-яка програма завжди 

може прочитати значення, записані в будь-якому елементі основної пам’яті. 

Після включення живлення комп’ютера BIOS в процесі роботи програми 

запуску перевіряє приєднане устаткування, повідомляючи про результати 

перевірки в «регістр» статусу. Цей «регістр» займає два байти (16 розрядів), 

починаючи з адреси 410h. Наведений нижче формат цього слова (табл. 4.2) був 

установлений для моделей РС і стосується всіх моделей сімейства, якщо не 

обумовлена інша угода. 

Таблиця 4.2 - Значення «регістра» статусу моделей ІВМ РС 

Розряди Значення 

15÷14 число адаптерів паралельного інтерфейсу (пристроїв друку); 

13 
1, якщо встановлений послідовний пристрій друку (серійний 

принтер) 

12 1, якщо встановлений адаптер ігор (AT не використовує) 

11÷9 число адаптерів послідовного інтерфейсу RS-232 

8 0, якщо є контролер прямого доступу до пам’яті 

7÷6 число НГМД, зменшене на одиницю (має сенс, якщо розряд 0 

містить 1) 

5÷4 початковий відеорежим: 01 – 40*25 для плати кольорового 

монітора, 10 – 80*25 для плати кольорового монітора, 11 – 80*25 

для плати монохромного монітора 

3÷2 об’єм ОЗУ на системній платі (AT не використовує): 00 — 16Кб, 

01 — 32Кб, 10 — 48Кб, 11 — 64Кб 

1 1, якщо є математичний співпроцесор (тільки для XT і AT) 

0 1, якщо встановлений НГМД 

 

Третій і другий розряди слова повідомляють лише про об’єм ОЗУ, 

змонтованому на системній платі. Решта простору ОЗУ забезпечується за 
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рахунок встановлюваних додатково плат розширення. 

Визначити загальний об’єм пам’яті, доступної для використання, можна 

прочитавши слово, розташоване в пам’яті за адресою 413h. Це слово містить 

об’єм доступної для використання пам’яті в кілобайтах. 

Прочитати вміст слів з адресами 410h і 413h ви можете, скориставшись 

описаними вище можливостями програми DEBUG або інтерпретатора Бейсік. 

Третю можливість надає BIOS за допомогою службових функцій стану 

пристроїв, що викликаються за перериваннями 11h і 12h. 

Переривання 11h повертає в регістр АХ значення «регістра» статусу 

(слова пам’яті з адресою 410h); переривання 12h повертає в регістр АХ значення 

слова з адресою 413h. Виклик обох функцій здійснюється без попередньої 

установки яких-небудь регістрів. 

Як випливає з таблиці, значення сьомого, шостого і нульового розрядів 

«регістра» статусу дозволяють визначити кількість НГМД, включених до 

складу ПК, проте інформації, що визначає тип диска, тут немає. Відсутні і 

зведення про наявність жорсткого диска. 

Порядок виконання роботи 

Використовуючи відладчик – програму DEBUG, можна подивитися 

значення будь-якого байта основної пам’яті. Для цього скористаємося 

командою d(ump) з вказівкою початкової адреси дампу пам’яті та його розміру. 

Приклад 4.1. Визначити дату випуску версії ПЗП за допомогою 

відгадчика. 

Оскільки дату випуску ПЗП можна знайти у восьмибайтовому полі 

пам’яті за адресами, починаючи з FFFF5h, закінчуючи адресою FFFFCh, то 

запустимо на виконання відладчик і виведемо на екран монітора відповідний 

дамп пам’яті: 

A:\>debug 

-d FFFF:5 L8 

FFFF:0000 31 30 2F-32 35 2F 30 32 10/25/02 

У відповідь на запит відладчик видає вміст восьми байтів і символи, 
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відповідні ASCII-кодам, записаним у цих байтах. Таким чином, версія ПЗП 

була випущена 25 жовтня 2002 року.  

Приклад 4.2. Визначити модель ПК за допомогою відгадчика. 

Оскільки модель машини можна визначити за значенням ідентифікатора, 

який розташований в байті за адресою FFFFEh, то виведемо на екран монітора 

відповідний дамп пам’яті: 

-d F000:FFFE L1 

F000:FFF0 FC . 

У відповідь на запит відладчик видає значення одного байта FC, що 

відповідає моделі AT. 

Приклад 4.3. Визначити наявність математичного співпроцесора в 

комп’ютері за допомогою відладчика 

Знаючи, що за інформацію про наявність математичного співпроцесора 

відповідає перший розряд двобайтового «регістра» статусу моделей 

комп’ютера, що починається з адреса410h, виведемо на екран монітора 

відповідний дамп пам’яті: 

-d40:10 L2 

D040:0010 23 C8 #. 

Оскільки байти 16-розрядного слова розташовуються в зворотній 

послідовності, то в бінарному значенні числа 23h (00100011) першому розряду 

відповідає одиниця. Це вказує на наявність математичного співпроцесору. 

Приклад 4.4. Визначити загальний об’єм оперативної пам’яті комп’ютера 

за допомогою відладчика 

Ця інформація знаходиться в двох байтах ПЗП, починаючи з адреси 413h. 

Виведемо на екран монітора відповідний дамп пам’яті: 

-d40:13 L2 

D040:0010 80 02  

Зворотне шістнадцяткове число 80 02 відповідає нормальному 

шістнадцятковому числу 02 80 або десятковому числу 640. Це означатє, що 

розмір ОЗП складає 640 Кбайт. 
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Приклад 4.5. Прочитати вміст слів з адресами 410h і 413h, 

використовуючи програми обробки переривань 11h і 12h. 

Перевіримо команди асемблера, немасковані переривання11h і 12h., на 

машинні коди: 

-а 

10D4:0100 int 11 

10D4:0102 int 12 

10D4:0104 

Скористаємося командою відладчика g(o) для виконання програм 

обробки переривань 11h і 12h: 

-g102 

АХ=C823 ВХ=0000 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0102 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0102 CD12 INT 12 

-g104 

АХ=0280 ВХ=0000 СХ=0000 DX=0000 SP=FFEE ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0104 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0104 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0000=CD 

Знаючи, що переривання 11h повертає в регістр АХ вміст «регістра» 

статусу ПК, а переривання 12h повертає в регістр АХ вміст ОЗП, визначаємо, 

що значення регістра АХ дорівнює C823h і 0280h відповідно. Це збігається з 

раніше набутими значеннями слів пам’яті з адресами 410h і 413h. 

Вправи 

1. Записати трьома різними способами команду відладчика, виконання 

якої дозволяє дізнатися дату випуску ПЗП. 

2. Із керуванням відладчика дізнатися серійний номер комп’ютера, 

авторські права, версію BIOS, сумісність з іншими моделями, якщо дана 

інформація «зашита» в ПЗП, починаючи з абсолютної адреси FE000h.. 

3. Визначити об’єм пристрою, що оперативно запам’ятовує, 

встановленого на системній платі комп’ютера за допомогою відладчика. 
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4. Із керуванням відладчика, за допомогою програмних переривань, 

визначити загальну місткість ОЗП персонального комп’ютера. Виконати 

коректне завершення введення асемблерних кодів. 

Завдання 

1. Визначити, яке периферійне устаткування входить до складу вашого 

ПК. Скористайтеся для цього командою d(ump) програми DEBUG і 

відповідайте на наступні питання: 

1.1.  Яка кількість друкувальних пристроїв, обладнаних паралельним 

інтерфейсом, можуть бути підключені до комп’ютера? 

1.2.  Чи встановлений у систему ігровий адаптер? 

1.3.  Яка кількість адаптерів послідовного інтерфейсу RS-232 є у складі 

комп’ютера? 

1.4.  Чи є у складі ПК контролер прямого доступу до пам’яті? 

1.5.  Яка кількість НГМД входить до складу ПК? 

1.6.  Який відеорежим установлений як початковий? 

1.7.  Який об’єм оперативної пам’яті змонтовано на системній платі? 

1.8.  Скільки всього оперативної пам’яті доступно для використання? 

1.9.  Чи є у складі ПК математичний співпроцесор? 

2. Скористайтеся перериваннями 11h і 12h для отримання тих же 

відомостей, що і в пункті 1. Виконати коректне завершення введення 

асемблерних кодів. 

Контрольні питання 

1. Назвати види комп’ютерної пам’яті, їх призначення і характеристики. 

2. Якими пристроями реалізуються різні види пам’яті? 

3. Яка структура розподілу 1 Мбайта комп’ютерної пам’яті? 

4. У яких елементах основної пам’яті розташовуються зведення про 

конфігурацію комп’ютера? 

5. Назвати прийоми визначення за допомогою відладчика – програми 

DEBUG моделі комп’ютера й устаткування, що входять до складу 

обчислювальної техніки. 
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6. Види комп’ютерної пам’яті, призначення, характеристики, пристрої, 

що реалізовують різні види пам’яті? 

7. Структура розподілу 1 Мбайта комп’ютерної пам’яті? У яких 

елементах основної пам’яті розташовуються зведення про конфігурацію 

комп’ютера. 

Література: [2–6]. 

 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Арифметичні команди 

Мета роботи: вивчити систему команд мікропроцесора, засвоїти 

найбільш поширені арифметичні команди. 

Короткі теоретичні відомості 

Мікропроцесор може виконувати арифметичні команди над цілими 

двійковими числами із знаком або без знаку, а також над цілими десятковими 

числами без знаку (упакованими і неупакованими). Усі ці команди подані в 

таблиці 5.1. Для кожної команди разом з асемблерним мнемокодом подано її 

формат, а також охарактеризована її дія на регістр прапорів. Перш ніж 

розглядати команди, познайомимося з форматами даних, з якими виконуються 

арифметичні операції. У наведеній нижче таблиці 5 подані всі такі формати, та 

указано діапазон допустимих значень у десятковій і шістнадцятковій системах 

числення: 

Таблиця 5.1- Діапазон допустимих значень для різних форматів даних 

Формат даних Діапазон 

 10-рична с.с. 16-рична с.с. 
8-бітові цілі числа без знаку  

8-бітові цілі числа із знаком  

16-бітові цілі числа без знаку  

16-бітові цілі числа із знаком 

8-бітові упаковані двійково-десяткові числа  

8-бітові неупаковані  

двійково-десяткові числа 

0 ÷ 255  

-128 ÷ +127  

0 ÷ 65535  

-32768 ÷ +32767  

0 ÷ 99 

 

0—9 

 

0 ÷ FF 

80 ÷ 7F  

0 ÷ FF 

8000 ÷ 7FFF 
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Як видно з таблиці, мікропроцесор обробляє негативні числа, подані в 

додатковому коді, при цьому старший розряд формату є знаковим. Слід 

пам’ятати, що 16-бітові числа зберігаються в порядку, протилежному 

природному уявленню, а саме: молодші 8 бітів числа в байті – з меншою 

адресою, а старші – з великою адресою. 

Мікропроцесор має команди для виконання чотирьох стандартних дій 

арифметики – складання, віднімання, множення і ділення, а також дві додаткові 

команди для дій з операндами з розширеним знаком, що дозволяють оперувати  

змішаними даними.  

Порядок виконання роботи 

Команди складання ADD – складання цілих чисел і ADC – складання 

цілих чисел з додаванням перенесення можуть складати як 8-, так і 16-бітові 

операнди. Команда ADD замінює значення операнда-приймача на суму значень 

обох операндів. За наявності перенесення із старшого біта встановлюється 

прапор перенесення CF. Команда ADC замінює значення операнда-приймача на 

суму значень обох операндів і прапора перенесення CF. Тобто, якщо прапор CF 

скинутий, команда ADC виконує таку саму операцію, що і ADD. 

Приклад 5.1. Пояснити виконання наступних команд: 

MOV AL А0 

MOV CL 64 

ADD AL,CL 

ADC AL,64 

Після виконання команди ADD регістр AL міститиме значення 04, а 

прапор CF установиться в 1 (CY). Тоді як після команди ADC значення регістра 

AL дорівнюватиме 69h (= 04 + 64 + 1). Одиниця додасться з прапора CF. 

Комбінація команд ADD і ADC може використовуватися для складання 

значень підвищеної точності. При цьому команда ADD складає молодші 

частини значень підвищеної точності, а команда ADC – старші їх частини.  

Приклад 5.2. Скласти 32-розрядне число, що знаходиться в регістрах DX і 
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CX з 32-розрядним числом, що знаходиться в регістрах ВХ і АХ. 

Якщо необхідно обробляти операнди, що мають довжину більше   

16 розрядів, можна скористатися такою послідовністю команд: 

ADD AX, CX ;  додавання молодших 16-ти розрядів  

ADC BX, DX ;  додавання старших 16-ти розрядів  

Команда ADC додає до суми значень BX і DX будь-яке перенесення (0 або 

1) від складання значень регістрів АХ і CX. 

Команди складання можуть виконуватися не тільки над значеннями, 

розташованими в регістрах. До значення в регістрі можна додавати значення, 

що знаходяться в пам’яті, і навпаки. Допустиме складання безпосереднього 

операнда з вмістом регістра або пам’яті. Проте не можна додавати значення 

одного елемента пам’яті до значення іншого елемента пам’яті. 

Приклад 5.3. Визначити призначення наступних команд: 

ADD AX[400] ; додати значення елементу пам’яті до регістра 

ADD [300],AX ;  або навпаки 

ADD AL,100 ;  додати константу до регістра 

ADD WORD_PTR,OFH ;  або до елемента пам’яті 

Команда INC додає одиницю до вмісту операнда-приймача, але на 

відміну від ADD не впливає на прапор CF. Дія на решту прапорів така сама. 

Команда INC часто використовується для приросту значень лічильників у 

циклах, а також для приросту значень індексного регістра або регістра 

покажчика на час обробки полів пам’яті. 

Приклад 5.4. Визначити призначення команд: 

INC AL ; приростити значення 8-розрядного регістра 

INC CX ; приростити значення 16-розрядного регістра 

INC BYTE_PTR ; приростити значення байта пам’яті  

INC WORD_PTR[300] ; приростити значення слова пам’яті 

Команди віднімання SUB – віднімання цілих чисел і SBB – 

віднімання цілих чисел аналогічні відповідно командам складання ADD і 

ADC, тільки при відніманні прапор перенесення CF діє як ознака переносу. 
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Команда SUB віднімає операнд-джерело з операнда-приймача і повертає 

результат у операнд-приймач. При цьому, якщо була потрібна перенос в 

старший розряд, установлюється прапор CF. Команда SBB віднімає операнд-

джерело з операнда-приймача. Якщо перед цим прапор CF був установлений, 

то віднімається ще і 1. Потім результат розміщується за адресою приймача. 

Якщо ж прапор CF скинутий, то команда SBB виконує таку саму операцію, що і 

SUB. 

Приклад 5.5. Пояснити виконання фрагмента програми: 

MOV AL,80  

SUB AL,F1  

SBB AL,2 

У цьому фрагменті після команди SUB регістр AL міститиме значення 

8Fh, а прапор CF буде встановлений в 1 (CY). Після команди SBB значення 

регістра AL буде дорівнювати 8Ch (= 8Fh - 2 - 1), тобто окрім віднімання 

безпосередньої двійки відбудеться ще і віднімання 1 – ознаки заема, 

зафіксованого прапором CF на попередній операції.  

Комбінація команд SUB і SBB може використовуватися для  віднімання 

чисел, що містять більш за 16 розрядів, тобто для  виконання віднімання з 

підвищеною точністю. При цьому  команда SUB виконує віднімання з 

молодшими частинами значень підвищеної точності, а команда SBB – з 

старшими. 

Приклад 5.6. Відняти 32-розрядне число, поміщене в регістри DX, CX з 

32-розрядного числа, поміщеного в регістри ВХ, АХ 

Якщо необхідно обробляти операнди, що мають довжину більше 16-ти 

розрядів, то можна скористатися такою послідовністю команд: 

SUB АХ,CX  

SBB BX,DX 

Команда SBB ураховує можливість переносу під час виконання команди 

SUB. 

Команди віднімання можуть виконуватися не тільки зі значеннями, 
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розташованими в регістрах. Можна також віднімати і значення регістра 

значення елемента пам’яті і, навпаки, із значення регістра або елемента пам’яті 

безпосереднє значення. Проте неприпустимо віднімати значення одного 

елемента пам’яті із значення іншого. 

Приклад 5.7. Визначити призначення наступних команд: 

SUB AX[300] ; відняти з регістра значення елемента пам’яті 

SUB [400],AX ; або навпаки 

SUB AL,100 ; відняти константу з регістра 

SUB WORD_PTR[BX],64 ;  або з елемента пам’яті 

Команда DEC зменшує значення операнда-приймача на одиницю, але 

на відміну від SUB не впливає на прапор CF. Вплив на решту прапорів у цих 

команд збігається. Команда DEC застосовується під час організації циклів для 

модифікації значень лічильника, а також для обробки полів пам’яті для 

зменшення значень індексного регістра або покажчика. 

Приклад 5.8. Визначити призначення команд: 

DEC AL ; зменшити значення 8-розрядного 

DEC CX ; або 16-розрядного регістра 

DEC BYTE_PTR[300] ; зменшити значення байта пам’яті  

DEC WORD_PTR[200] ; або слова пам’яті 

Команда порівняння значень джерела і приймача СМР виконує 

віднімання операнда-джерела з операнда-приймача, проте, на відміну від 

команди SUB, не змінює значення операнда-приймача. При цьому дія цих 

команд на прапори регістра співпадає. Ця команда призначена тільки для 

установки прапорів, на підставі яких команди умовних переходів ухвалюють 

рішення про передачу керування. Детальніше команду СМР буде розглянуто 

під час вивчення команд передачі керування. 

Команди множення цілих чисел без знаку MUL і множення цілих 

чисел із знаком IMUL можуть множити як байти, так і слова. Команди MUL і 

IMUL перемножують значення операнда-джерела і акумулятора. Операндом-

джерелом можуть бути або регістри загального призначення, або елементи 
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пам’яті завдовжки в байт або слово. Використання безпосередніх значень як 

операнд-джерело неприпустимо. Як акумулятори, зазвичай використовуються 

регістри AL і АХ. Результат має подвійну довжину. При цьому, якщо джерело є 

байт, то мікропроцесор множить його на вміст регістра AL і повертає результат 

подвоєної довжини в регістрі АХ. Якщо ж джерело є слово, то мікропроцесор 

умножає його на вміст АХ і повертає результат подвоєної довжини в регістрах 

DX (старше слово) і АХ (молодше слово). 

Команда MUL, якщо старша половина результату дорівнює 0, то скидає 

прапори CF і OF; інакше ці прапори встановлюються в 1. Команда IMUL, якщо 

старша половина результату є розширенням знакового розряду молодшої 

половини, то скидає прапори CF і OF; інакше ці прапори встановлюються в 1. 

Приклад 5.9. Визначити призначення наступних команд: 

MUL BX ; помножити BX на АХ без знаку 

IMUL BL ; помножити BL на AL із знаком 

IMUL BYTE_PTR[200] ; помножити значення байта пам’яті на AL 

із знаком 

Команда DIV виконує ділення цілих чисел без знаку, а команда IDIV 

здійснює ділення цілих чисел із знаком. При цьому діляне повинне бути 

розташоване або в регістрах АН (старший байт) і AL (молодший байт), або в 

регістрах DX (старший байт) і АХ (молодший байт), залежно від розміру 

дільника – байта або слова, відповідно. Дільник, представлений операндом-

джерелом може знаходитися або в регістрі загального призначення, або в 

пам’яті. Безпосереднє значення як операнд-джерело неприпустимо. Результати 

ділення повертаються так: 

– якщо операнд джерело є байт, то приватне повертається в AL, а залишок 

в АН; 

– якщо операнд джерело є слово, то приватне повертається в АХ, а 

залишок в DX. 

Усі прапори після виконання команд залишаються невизначеними. Проте 

якщо дільник дорівнює 0 або якщо приватне не поміщається в призначений 

регістр, мікропроцесор генерує переривання типу 0 (ділення на 0). 

Приклад 5.10. Визначити призначення наступних команд: 

DIV ВХ ; розділити DX: AX на ВХ без знаку  
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DIV MEM_BYTE    ; розділити AH: AL на байт пам’яті без знаку  

IDIV BL ; розділити AH:AL на BL із знаком 

IDIV MEM_BYTE  ; розділити DX:AX на слово пам’яті із знаком 

Команди ділення не дозволяють прямо розділити на безпосереднє 

значення; його потрібно заздалегідь завантажити в регістр або елемент пам’яті. 

Вправи 

1. Визначити призначення наступних команд: 

• MOV AX, E7FF 

• MOV AL, A1 

• ADD CX, BX 

• ADC CX, BX 

• ADD BX [100] 

• ADD [100], BX 

• ADC CL, 40 

• INC BX 

• DEC BX 

• IMUL BX 

• DIV BX 

2. Запишіть команду (послідовність команд), яка виконує такі дії: 

регістр AL міститиме значення 13. Яко значення набуде прапор CF? 

 скласти 32-х розрядне число, що знаходиться в регістрі BX з 32-х 

розрядним числом, що знаходиться в регістрі DX; 

 збільшити на 1 значення байта пам’яті; 

 зменшити на 1 значення слова пам’яті; 

 відняти 2 з 15; 

 скласти 7 і 9; 

 помножити 2 і 2; 

 розділити 6 на 3. 

Завдання 

Скористайтеся програмою DEBUG для асемблювання наведених  

послідовностей команд. Виконайте трасування фіксуючи у звіті виконання 

кожної команди зміни значень регістрів і прапорів. Надайте пояснення змін, 

значень операндів, результати множення і ділення в десятковій формі. 
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MOV  AX,0 

ADD  AL,40 

ADD  AL,40 

ADD  AL,40 

ADD  AL,40 

ADD  AL,40 

MOV  AX,0 

ADD  AL,40 

ADC  AL,40 

ADC  AL,40 

ADC  AL,40 

ADC  AL,40 

MOV   AX, 00FE 

INC  AL 

INC  AL 

INC  AL 

MOV  AX,1 

MOV  BX,AX 

SUB AX,BX 

SUB AX,BX 

SUB AX,BX 

SUB AX,B 

MOV  AX,1 

SBB  AX,1 

SBB  AX,1 

SBB  AX,1 

MOV  AX,2 

DEC AX 

DEC AX 

DEC AX 

SUB  BX, BX 

MOV AL,33 

MOV BL,81 

MUL BL 

 

SUB  BX, BX 

MOV AX,FFEE 

MOV BL,70 

IMUL BL 

MOV AX,FFFF 

IMUL BX 

SUB BX,BX 

MOV AX,205 

MOV BL,33 

DIV BL 

DIV BX 

 SUB BX,BX 

MOV AX,F803 

MOV BL,70 

IDIV BL 

MOV AX,F803 

MOV BL,90 

IDIV BL 

MOV AX,F803 

IDIV BX 
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Контрольні питання 

1. Назвати команди, вхідних в систему команд автоматичного зменшення 

або збільшення операнда. Опишіть формати і призначення? 

2. Назвати команди складання і множення даних. Записати для кожної 

операції формат команди. 

3. Назвати основні команди ділення даних. Для кожної записати формат 

команди. 

4. Система арифметичних команд мікропроцесора, режими виконання 

дій, основні команди складання, збільшення, зменшення, віднімання, множення 

та ділення даних? 

Література: [1, 3, 6–9]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Команди пересилання даних 

Мета роботи: вивчити систему команд і режими адресації 

мікропроцесора, засвоїти найбільш поширені команди переслання даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-яка команда мікропроцесора відповідно до її функціонального 

призначення, належить до однієї з груп: 

1. Команди пересилання даних, що здійснюють обмін даними між 

регістрами, елементами пам’яті та портами введення-висновку. 

2. Арифметичні команди, що виконують арифметичні операції з 

двійковими або двійково-десятковими (у форматі BCD – binary-coded decimal) 

числами. 

3. Команди маніпулювання бітами, що виконують зрушення, циклічне 

зрушення і логічні операції із значеннями регістрів і елементів пам’яті. 

4. Команди передавання керування, керівники послідовністю виконання 

команд програми, що реалізовують переходи до іншої команди, виклик 

процедури та повернення з неї. 
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5. Команди обробки рядків, що переміщають, порівнюють і сканують 

рядки даних. 

6. Команди керування перериваннями, що примушують мікропроцесор 

перервати виконання поточної програми та ініціалізувати програми обробки 

переривань. 

7. Команди керування процесором, що встановлюють і скидають прапори 

стану, а також функціонування мікропроцесора, що змінюють режим. 

У таблиці 6.1 наведено в алфавітному порядку асемблерні мнемокоди 

основних (найчастіше використовуваних) команд мікропроцесора та стисло 

вказано призначення кожного з них. Слід ураховувати, що деякі команди мають 

декілька різних мнемокодів. 

У цій роботі ми познайомимося з основними командами пересилання 

даних, які здійснюють обмін даними і адресами між регістрами, а також між 

регістрами та елементами пам’яті або портами введення-висновку. У таблиці ці 

команди розділені на чотири підгрупи: команди загального призначення, 

команди введення-висновку, команди пересилання адреси і команди 

пересилання прапорів. 

Таблиця 6.1 − Команди мікропроцесора 

Мнемокод Призначення 

1 2 

ADC Скласти з перенесенням 

ADD Скласти 

AND Виконати логічну операцію І 

CALL Викликати процедуру 

CBW Перетворити байт на слово 

CLC Обнулити прапор перенесення 

CLD Обнулити прапор напряму 

CLI Обнулити прапор переривання 

СМС Обнулити прапор перенесення 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 

CMP Порівняти значення 

CMPS, CMPSB,CMPSW Порівняти рядки 

CWD Перетворити слово на подвійне слово 

DEC Зменшити значення 

DIV Поділити 

ESP Передати команду процесору 

HLT Зупинитися 

IDIV Розділити цілі числа 

IMUL Помножити цілі числа 

IN Рахувати значення з порту 

INC Приростити значення 

INT Перервати 

INTO Перервати у разі переповнювання 

IRET Повернутися після переривання 

Jxxx Команди умовного передавання керування 

JMP Перейти безумовно 

LEA Завантажити виконавчу адресу 

LODS, LODSB, LODSW Завантажити рядок 

LOOP Повторювати цикл до кінця лічильника 

LOOPE Повторювати цикл, якщо рівно 

LOOPNE Повторювати цикл, якщо не рівно 

MOV Переслати значення 

MOVS, MOVSB, MOVSW Переслати рядок 

MUL Помножити 

NEG Повернути знак 

NOP Немає операції 
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Продовження таблиці 6.1 

NOT Інвертувати биті 

OR Виконати логічну операцію АБО 

OUT Вивести значення в порт 

PUSH Помістити значення у стек 

PUSHF Помістити прапори у стек 

POP Витягнути значення із стека 

POPF Витягнути прапори із стека 

REP, REPE Повторювати, якщо рівно 

REPNE Повторювати, якщо не рівно 

RET Повернутися в основну процедуру 

SBB Відняти із переносом 

SCAS, SCASB, SCASW Сканувати рядок 

STC Установити прапор перенесення 

STD Установити прапор напряму 

STI Установити прапор переривання 

STOS, STOSB, STOSW Зберегти рядок 

SUB Відняти 

TEST Перевірити 

WAIT Чекати 

XCHG Обміняти значення 

XLAT Вибрати значення з таблиці 

XOR Виконати логічну операцію що ВИКЛЮЧАЄ 

АБО 

 

Для кожної команди вказаний її формат, а також охарактеризований її 

вплив на регістр системних прапорів або, як його інакше називають, на слово 

стану програми (PSW – Program Status Word). Символ * означає зміну значення 

прапора, символ - означає його збереження. 
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Порядок виконання роботи 

Розглянемо команди загального призначення. 

Команда MOV пересилає операнд-джерело (байт або слово)  за адресою 

приймача. Цю команду можна використовувати для таких пересилань: 

- з пам’яті в регістр; 

- з регістра в пам’ять; 

- між регістрами; 

- безпосередні дані в регістр; 

- безпосередні дані в пам’ять. 

Наприклад: 

MOV АХ[200] ; з елемента пам’яті DS:200 у регістр АХ 

MOV [BX],АХ ; з регістра АХ в елемент пам’яті, що адресується 

регістром BX 

MOV DS, AX ; між 16-розрядними регістрами 

MOV BL,AL ; між  8-розрядними регістрами 

MOV AL - 25 ; константу (- 25h) у 8-розрядний регістр AL 

MOV [300],E7 ; константу E7h в елемент пам’яті DS:300 

Командою MOV виключаються такі поєднання операндів: 

1. Прямє пересилання даних з одного елемента пам’яті в інший. За 

необхідністю, слід виконати таке пересилання за допомогою регістра 

загального призначення. Наприклад: 

MOV AX,TABLE ; з елемента пам’яті TABLE в регістр АХ 

MOV [250],AX ; з регістра АХ в елемент пам’яті із зсувом 0250h 

2. Пряме пересилання між двома регістрами сегментів. Тут також як 

проміжний слід використовувати регістр загального призначення. Наприклад: 

MOV AX, ES ; унаслідок виконання цих команд регістри  

MOV DS, AX ; ES і DS указуватимуть на один сегмент 

3. Пряме пересилання операнда, що безпосередньо адресується, у регістр 

сегмента. Тут також як проміжний слід використовувати регістр загального 

призначення. Наприклад: 
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MOV AX, DATA_SEG ; у результаті виконання цих команд номер блока  

MOV DS, AX ; сегмента даних завантажується в регістр DS  

4. Використання регістра CS як приймач у команді MOV. 

Приклад 1. Помістити в регістр CX значення –1 і перевірити отриманий 

результат. 

Завантажимо на виконання відладчик, увійдемо до режиму асемблювання 

мнемокодів і виконаємо команду пересилання даних: 

A:\>dedug 

-а 

10D4:0100 mov cx-1 

10D4:0103 

Перш, ніж приступити до 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  

10D4:0100 B9FFFF MOV CX,FFFF 

Тепер уведемо команду t(race) і звернемо увагу на зміну в регістрі CX: 

-t 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=FFFF 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 0000 ADD [BX+SI],AL DS:0000=CD 

У регістр CX поміщений додатковий код FFFFh (1111111111111111) 

негативного числа –1h (1000000000000001). 

Стек використовується для тимчасового зберігання даних (вмісту 

регістрів і елементів пам’яті). Для роботи із стеком є дві команди: PUSH, яка 

заносить слово у стек і POP, яка витягує слово із стека.  

Команда PUSH зменшує на 2 значення покажчика стека SP, а потім 

заносить 16-бітовий операнд-джерело на вершину стека. Команда POP діє в 

зворотному порядку: спочатку заносить за адресою операнда-приймача 16-
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бітове слово, що знаходиться на вершині стека (на нього завжди встановлений 

покажчик стека), потім збільшує на 2 значення покажчика стека. 

Команди PUSH і POP можна використовувати з: 

- операндами, що знаходяться в пам’яті; 

- операндами, що знаходяться в регістрах (у тому числі регістри 

сегментів); 

- безпосередніми операндами (тільки PUSH). 

Наприклад: 

PUSH AX ; заносить у вершину стека слово з регістра АХ 

POP ВХ ; знімає значення регістра ВХ з вершини стека 

PUSH CS ; зберігає значення регістра CS на вершині стека 

PUSH [300]  ; зберігає на вершині стека слово з елемента пам’яті DS :300 

POP [200] ; знімає слово з вершини стека в елемент пам’яті DS :200 

Приклад 6.1. Помістити значення трьох регістрів у стек, а потім відновити 

їх 

У стеку можна зберегти більш ніж одне слово. Проте слід пам’ятати, що 

витягуються слова в порядку, зворотному їх приміщенню. Завантажимо на 

виконання відладчик, увійдемо до режиму асемблювання мнемокодів і 

виконаємо команди збереження і відновлення даних: 

A:\>dedug 

-а 

10D4 :0100 PUSH АХ ; збереження АХ у стеку 

10D4 :0101 PUSH ES ; збереження ES у стеку 

10D4 :0102 POP ES ; відновлення значення ES 

10D4 :0103 POP АХ ; відновлення значення АХ 

10D4:0104 

Ці операції можуть знадобитися для збереження вмісту регістрів на той 

час, поки вони використовуватимуться для виконання яких-небудь інших дій. 

Перш, ніж приступити до трасування, уведемо команду r(egister) для 

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

10D4:0100 50 PUSH АХ 

Тепер уведемо команду t(race) і звернемо увагу, що значення в регістрі SP 

зменшилося на 2: 

-t 

АХ=0000 ВХ=0000 СХ=FFFF DX=0000 SP=FFEC ВР=0000 SI=0000 DI=0000 

DS=10D4 ES=10D4 SS=10D4 CS=10D4 IP=0101 NV UP EI PL NZ NA PO NC  

10D4:0101 06 PUSH ES 

У наслідок другого трасування SP=FFEA. Після третього і четвертого 

трасування лічильник стека відновить своє значення. 

Команда витягання елемента таблиці XLAT вибирає з послідовності 

(таблиці) байтів значення одного з них і завантажує в регістр AL. Перед 

виконання команди XLAT зсув до початку таблиці слід завантажити в регістр 

ВХ, а номер витягуваного байта – у регістр AL. Таблиця може мати довжину  

256 байт. 

Приклад 6.2. Витягнути 8 байт, зсув якого дорівнює 200h, з таблиці 

S_TAB 

Наступна послідовність команд витягує восьмий байт з таблиці: 

MOV ВХ, 200 ; завантаження зсуву адреса в ВХ 

MOV AL, 7           ; завантаження номера байта в AL 

XLAT S_TAB ; копіювання восьмого байта з таблиці в AL 

Команду XLAT зручно використовувати для виконання перетворень з 

однієї системи кодів на іншу, наприклад для пошуку ASCII-коду 

шістнадцяткової цифри. 

Команди введення-висновку використовуються для взаємодії з 

периферійними пристроями системи. 

Команда IN уводить байт або слово з порту і записує його в регістр AL 

або АХ, відповідно. Команда OUT пересилає байт або слово з регістра AL або 
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АХ у порт. 

Операндом «порт» може бути десяткова константа від 0 до 255, що 

дозволяє адресуватися до 256 портів введення-висновку. Для звернення до 

будь-якого порту (номер якого може і перевищувати 255) як операнд можна 

використовувати регістр DX, заздалегідь записавши в нього необхідний номер 

порту. Це дозволяє легко змінювати номер порту, наприклад, за необхідності 

пересилати такі самі дані в декілька різних портів. 

Приклад 6.3. Визначити призначення такої послідовністі команд 

IN AL, 61 ; вводить байт з порту з номером 61h у регістр AL 

MOV DX, 3F8 ; пересилає значення 3F8h у регістр DX 

IN AL,DX ; вводить байт з порту з номером 3F8h у регістр AL 

OUT 30, AX ; виводить слово з регістра АХ у порт 30h 

OUT DX,AX ; виводить слово з регістра АХ у порт, указаний в DX 

Команди пересилання адреси передають не вміст змінних, а їх адреси. 

Одна з таких команд, команда LEA (завантаження виконавської адреси) 

пересилає зсув (відносна адреса) елемента пам’яті в будь-який 16-розрядний 

регістр загального призначення, регістр покажчика або індексний регістр. 

Приклад 6.4. Визначити призначення послідовністі команд і чому рівне 

значення ВХ 

MOV DI, 8 ; завантаження у регістр індексу DI числа 8h у зсуви до адреси 

[DI+4]  

LEA ВХ[DI+4] ; завантаження у регістр ВХ зсуву Ch 

Після виконання команд значення регістра ВХ=000С 

До команд пересилання прапорів відносяться такі команди як PUSHF – 

збереження у стеку регістра прапорів і команда POPF – відновлення із 

стека регістра прапорів. 

Команда PUSHF і POP пересилають вміст регістра прапорів у стек і 

назад. Ці команди ідентичні PUSH і POP з тією тільки різницею, що в них не 

потрібно указувати операнд, оскільки йдеться що регістр прапорів. Ці команди 

завжди використовуються парами, тобто кожній команді PUSHF повинна 
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відповідати виконувана пізніше команда POPF. Команди застосовуються для 

збереження прапорів на момент виконання процедури. 

Приклад 6.5. Записати фрагмент програми, що зберігає значення регістрів 

AX, DI, SI і регістра прапорів, перш ніж звернутися до процедури SORT, яка 

може змінити їх вміст 

PUSH АХ ; збереження у стеку 

PUSH DI ; значень 

PUSH SI ; трьох регістрів  

PUSHF ; збереження у стеку регістр прапорів 

CALL SORT ; виклик процедури 

POPF ; по поверненню відновлення прапорів у регістрі 

POP SI ; відновлення із стека 

POP DI ; значень 

POP АХ ; трьох регістрів 

Зберігши прапори у стеку, їх можна аналізувати, не побоюючись змінити 

їх стан. 

Вправи 

1. Визначити бітове значення регістра CX після виконання наступної 

команди: 

MOV CX-30. 

2. Перевірити розрахунки, порівнявши бітовий код із 16-розрядним 

словом регістра. 

3. Виконати копіювання вмісту одного регістра сегменту в іншій різними 

способами. 

4. Визначити призначення послідовності команд: 

MOV АХ,0 

MOV BX,AX 

MOV BP,AX 

MOV [BX],AX 

MOV [BP],AX 

5. Які з наведених команд помилкові і чому? 
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а) MOV [BX][BP],AX; б) MOV [250][150]; в) MOV DS,ES; г) MOV DS[8] 

Завдання 

Запустити на виконання відладчик – програму DEBUG і виконати 

наступні завдання (N - номер у навчальній групі). 

1. Асемблювати послідовність команд: 

MOV AX,12AB 

MOV ВХ,100  

MOV [ВХ]+4,АХ 

Виконати трасування цієї послідовності, фіксуючи у звіті після виконання 

кожної команди значення регістрів, що змінилися. 

Вивести на екран елемент пам’яті, значення якої змінилося в результаті 

виконання цих команд. 

Які режими адресації використані в цьому фрагменті? 

2. Асемблювати послідовність команд, що реалізовує такі дії: 

; завантажити в елемент пам’яті із зсувом 200h + N значення 12Abh 

; переслати вміст із зсувом 200h + N в 

; осередок із зсувом 230h + N 

Для вказівки першого фрагменту використовувати адресацію по базі 

((ВХ) == 200h), а для визначення другої – адресацію по базі з індексуванням за 

умови, що (ВХ) = 200h (DI) = 30h. 

Виконати трасування програми, фіксуючи у звіті після виконання кожної 

команди, значення регістрів, що змінилися. 

3.  Асемблювати послідовність команд, що реалізовує такі дії: 

; 1) помістити у стек чотири значення: 0123h, 4567h, 89ABh 

; CDEFh 

; 2) вивести із стека значення в чотири послідовні 

; слова пам’яті, починаючи із зсуву 200h 

Після виконання п. 1) намалювати схему розташування даних у стеку і 

перевірити її правильність, вивівши на екран вміст стека. 

Для виконання п. 2) застосувати пряму адресацію з індексуванням, 

використовуючи регістр DI для вказівки на черговий осередка пам’яті. 

Виконати трасування програми, фіксуючи у звіті, після виконання кожної 
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команди значення регістрів, що змінилися. 

4.  За допомогою команди ENTER програми DEBUG створити в пам’яті, 

починаючи із зсуву 200h, таблицю байтів, що містить ASCII-коди перших 16-ти 

заголовних букв латинського алфавіту А, В, З, D, Е, F, G, Н, I, J, До, L, М, N, 

Про, Р. 

Асемблювати послідовність команд, що розміщують ці значення у 

зворотному порядку, починаючи із зсуву 210h. 

Для цього слід скористатися командою XLAT, командою GO і перевірити 

правильність результату командою DUMP. 

Контрольні питання 

1. Назвати сім груп команд, що входять в систему команд 

мікропроцесора. Яке їх призначення? 

2. Назвати сім груп режимів адресації мікропроцесора. Записати для 

кожної групи формат операнда і регістр сегмента. 

3. Назвати основні команди пересилання даних. Для кожної записати 

формат команди. 

4. Система команд мікропроцесора, режими адресації мікропроцесора, 

основні команди пересилки даних. 

Література: [8, 12–14]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт складається з 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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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА ТА АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРІВ» 

 

 

 

 

Виконав студент групи __________ 

 ПІБ студента 

Перевірив посада, ПІБ викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» 

за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючі системи та 

технології» освітнього ступеня «Бакалавр». Частина 2 
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